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Spændende når forfatteren skriver om, at han kun omgås folk, der vil ham, og som han vil; altså
at der er ild og energi i forholdet. Hvem drømmer ikke om det. Den gode nyhed er, at det kan
lade sig gøre -, hvis man vel at mærke har evne for og lyst til at ændre nogle faktorer i livet. 
At bogen er blevet en international bestseller skal ikke tages bogstaveligt og konkret; dertil må
man sige, at salgstallene ikke understøtter
Men prædikatet på forsiden er med til at understøtte Ulrik Nerløes tese om, at man kan tiltrække
det, som man tænker og går engageret ind i ved at ønske sig det.
Som Ulrik fortæller i et interview, er det begrænset, hvor meget nyt, der er i bogen. Men er man,
tilføjer vi så, i denne kaotiske vrimmel af selvhjælpsbøger, til hurtige one-liners for at få sit liv på
rette spor, så er det måske her, der er nyt at hente.
Hør bare:

Du kan ændre dine vaner på 66 dage. Din levemåde, dit fundament i hverdagen.
Han mener, at vejen til dit autentiske jeg går gennem selvindsigt. Og at selvindsigt betyder at
være bevidst om sine prioriteter, sine drømme og ambitioner. Han mener, at årsagen til, at
mange mennesker er fastlåste i deres udvikling er, at de mangler fokus på prioriteter og
drømme.
At man måske ikke er helt bevidst omkring den basale og naturlige adfærd og den tilpassede
adfærd. Sidstnævnte er i modsætning til den basale adfærd det, man udviser for at passe ind i
forskellige sammenhænge.
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Vær specifik omkring dine drømme
Hvornår stopper vi op
Hvad gør dig glad

Så er der diverse citater af John Lennon, Buddha, Oprah Winfrey og andre.

Der er også nogle kloge betragtninger om energi og intuition. At man kan mærke, energien er
forkert, selv om en person foran dig siger det tilsyneladende rigtige med et ægte kropssprog.

Bogen indeholder også, selv om den påstår det modsatte, nogle udmærkede modeller til,
hvordan man hurtigt kan få prioriteret, hvad der er vigtigt i livet. Eksempelvis den tætteste
familie, en selv, arbejdet, ens børn osv.

En model hedder drøm, energi, hjerte-modellen.

Nærværende anmelder har prøvet testen. Og den fungerer.

Fin lille bog i personlig udvikling. 
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