NICLAS TIMMERBY - GRATIS E-BOK - NR 2

7 konkreta steg för
att få ut det mesta av
din personlighet

COPYRIGHT2012©NICLAS TIMMERBY

(ANGE KÄLLAN OM DU DELAR)

Andra gratis e-böcker av Niclas Timmerby:
• E-bok 1:
• E-bok 3:

7 konkreta steg för ditt bambuträd
7 konkreta steg inom ledarskap, lagbygge och försäljning

Publicerade böcker av Niclas Timmerby:
• Du förtjänar framgång! - 2009 - 268 sidor - Försäljning, personlig utveckling
• Lyckoalmanackan - 2010 - 120 sidor - Personlig utveckling
• VISA GULDET! - 2010 - 313 sidor - Personlig utveckling
• Konsten att dö unik - 2011 - 370 sidor - Personlig utveckling

Kommande böcker:
• Alltid Arbete - Knäck koden nu! - 2012 - Personlig utveckling, kommunikation, ledarskap, försäljning
• Det sista kunden behöver är kundvård - 2013 - Försäljning och ledarskap
•

©2012 Niclas Timmerby - www.youep.com/sv - info@youep.com - Facebook

i

Innehållsförteckning
Förord
3

Kapitel 1:

Lugn, harmoni och kontroll

6

Kapitel 2:

Filmen om ditt liv

10

Kapitel 3:

Vilken karaktär visar du upp?

14

Kapitel 4:

Bli en förebild

17

Kapitel 5:

Var ett föredöme

21

Kapitel 6:

Olika konster att lyssna

25

Kapitel 7:

Tro på dig själv och dina förmågor i alla situationer!

Slutord

ii

K APITEL 1

Lugn,
harmoni
och kontroll
E-bok nummer två i serien ”hur du skapar det liv du vill ha” handlar om hur du
kan få fram det mesta av din personlighet. Om din attityd (det du läste om i Ebok 1) är det alla känner, är din personlighet det som bygger din viktigaste personliga tillgång - ditt rykte.

Som du läste i del 1/3 är det viktigaste att
bygga på ditt bambuträd och därigenom
göra dig trygg och stark i dig själv så att
du påverkas och präglas minimalt av andra människors åsikter.
Dock kan ingen undgå din personlighet
och här kommer det viktiga:
När du till 100% tar ansvar och kan stå
för din personlighet i alla situationer i livet känner du (1) lugn och harmoni i ditt
liv samt (2) kontroll över ditt liv.
Alltså påverkar en sann personlighet ditt
bambuträd positivt medan en personlighet som egentligen inte är din - ditt bambuträd negativt.

(1) Lugn och harmoni känner du när
du är dig själv och vågar stå för det!
Du spelar inga spel eller roller för att
vara till lags eller duga till. När du är
nära de viktigaste människorna i ditt
liv, de som du känner dig 100% trygg
hos, infinner sig denna känsla. (Titta
bara på alla som kommer nära ett litet barn, hur de bara släpper allt och
lever in sig i barnets värld till 100%.)
(2) Att känna kontroll över sitt liv
är en väldigt viktig parameter för att
få modet och styrkan att våga vara sig
själv, den människa vi verkligen vill
vara i alla möten och situationer. Enligt forskning inom psykologin finns
det en skala där du själv kan sätta en
markering var du är. Du ser skalan på
nästa sida. Ju närmare ”lycka” du är
desto mer kontroll känner du över
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ditt liv. Ju längre från oron du kan
komma desto mer lycka känner du.

LYCKA

Oro är verkligen en helt onödig känsla
som bara tar oss bakåt.
Varje sekund du kan vägra känslan av
oro att påverka dig är en stor vinst i ditt
välbefinnande och i din framtida utveckling.

ORO

Visste du att 100% av det vi människor
är rädda för inte har hänt? Och att 99%
av det vi är rädda för skall hända – aldrig
händer..!
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K APITEL 2

Filmen om
ditt liv

Tänk att du hämtas om en minut
och förs till en biosalong.
…
När du kommer dit är den röda mattan
utrullad. Det är fullt med människor där
som skålar i champagne. Där finns fotografer och storbildsskärmar och planscher med bilder på dig överallt.
…
Någon sticker en mikrofon under näsan
på dig och frågar uppspelt: ”Hur känns
det!?”
…
Innan du hinner svara ser du din familj,
din släkt, dina kolleger, dina barndomsvänner och nya vänner. Kort sagt, alla
människor som är viktiga i ditt liv är där.

Du svarar i mikrofonen: ”Wow! Det känns
fantastiskt!”
Nu är det dags att gå in i biosalongen och du
får den allra bästa platsen. Runt dig sitter de
viktigaste människorna i ditt liv.
…
Ljuset tonas ner, ridån går upp och filmen
startar.
Det råder en spänd förväntan i salongen och
du känner dig upprymd, överraskad och
glad.
…
Filmens titel syns nu på duken:
”Du får nu se en film som varar i två
timmar. Handlingen är din senaste
månad i livet.”

Du har inte vetat om att du filmats och i filmen ser du, och alla i salongen, en sammanfattning på följande:
1. Ditt beteende.
2. Hur du talat till människor.
3. Hur du talat om människor.
4. Vad du tänkt om människor.
5. Vad du tänkt om dig själv.
6. Hur du pratat med dig själv.

Så fort filmen slutat kommer samma reporter fram och sticker samma mikrofon under
näsan på dig igen. Vad svarar du när han
ställer följande frågor:
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∍ Jaha, detta var sanningen om
din senaste månad i livet. Tyckte
du det var en positiv film?

Vem är du egentligen? Är du ett föredöme och en förebild eller är det bara
snack? Min vän Anki Gustavssons ord:
”Gör du vad du säger eller säger du bara
vad du gör” är väldigt, väldigt tänkvärda.

∍ Vad tyckte du om handlingen,
var den bra?

∍ Kan du stå bakom dina handlingar i filmen?

∍ Var du den personen i filmen
som du vill vara?

När jag kör denna övning på mina föreläsningar är det för att väcka självinsikt. För
att ta reda på sanningen.

Det jag kommer till nu är väldigt viktigt
att ta in. Det handlar om din självbild.
Din självbild skapas och formas kontinuerligt av tre olika faktorer, jag hinner inte
gå in på dessa i detta forum men det jag
skriver här kanske är det som gör att du
vill förändra ditt sätt att leva, din attityd
och din personlighet:

Min teori är att den bild du har av
dig själv har du bara skapat själv
till en viss del. Frågan är till hur stor
del du har skapat bilden av dig själv och
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hur mycket andra människor har varit inblandade?
Det är viktigt att bli medveten, få insikter
om detta, skapa dig en uppfattning om
nu-läget och vart du vill komma och framförallt vara medveten om att det är du
själv till 100% som har kontrollen och ansvaret att byta bilden av dig själv till din
sanna självbild. Det kan ingen annan
människa göra för dig - för bara du vet
vem du verkligen vill vara.
Din självbild är inte bara bilden av
dig själv fysiskt. Den berättar vem du
är som människa och vad du är kapabel
till. Den berättar också hur du ser dig
själv reagera på vad som händer dig i livet. Din självbild är alltså hur du ser dig
själv och uppfattar dig själv.
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K APITEL 3

Vilken
karaktär
visar du upp?
En vanlig beskrivning av karaktär är att
den visar en persons, föremåls, eller situations prägel, art eller beskaffenhet - eller
en persons läggning eller moral.
Jag har i mitt arbete upptäckt att om du
blir medveten av hur du reagerar på hur
du påverkas av din karaktärs status i olika situationer kan du få värdefulla insikter om din självkänsla, självbild och personlighet och hur du kan bygga positivt
på dem.

Detta är hur jag ser på karaktär:
Att du har en god karaktär innebär att du
är ärlig och lojal mot dig själv och mot alla andra människor. Om du har en god
karaktär värnar du, per automatik, starkt
om din egen integritet.
(Graden av en människas integritet brukar jag översätta till hur mycket människan hycklar. Ju mindre en människa
hycklar – desto starkare integritet har
människan.)
♣ Karaktär är den avgörande faktorn
för hur mycket förtroende du har och
kommer att ha från andra människor.
♣ Din karaktär är helt avgörande för
hur du mår som människa.

Du har en karaktär för vart och ett av de
olika lag du har. Du har en karaktär för laget hemma, en karaktär i arbetslivet, en i
föreningslivet, kompisgänget, osv.
Din karaktär står aldrig stilla. Den går antingen uppåt eller neråt vilket ger dig positiva eller negativa känslor.

För att få din karaktär att gå uppåt
krävs:

1. Att du slutför saker du sagt du skall
göra.
2. Att du slutför saker du tackat ja till.

Hemma kan det vara att du exempelvis
sagt att du skall laga maten, att du skall
klippa gräsmattan, laga en cykel, städa garaget, betala räkningarna, ta hand om
tvätten, hänga upp gardinerna, etc.
På arbetet kan det vara att du säger att
du skall ringa ett visst antal kunder per
dag, att du skall komma i tid till alla möten eller sagt du skall utföra någonting.
När du uppfyller detta, när du gör det du
sagt ja till och slutför det inom den ev.
tidsrymd du sagt får du direkt och automatiskt förtroende från alla människor som känner till detta och du
mår bra som människa.
Du känner inombords att du är en härlig
person som är positiv och stark. Människor ser upp till dig, litar på dig och respekterar dig för att du tar ansvar.
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Du mår bra för att din karaktär går
spikrakt uppåt, vad du känner inombords är din självkänsla bubblar av glädje
inom dig. Vad som bubblar är endorfiner
du själv släppt ut i din kropp, kroppens
egna ”lyckodrog”.
Endorfiner framkallas bl.a. när du bygger
din karaktär positivt, när din självkänsla
går uppåt och när du skrattar. Endorfiner
gör att kroppen lättare kan hantera
smärta och stress.
Du får större styrka, mod och självförtroende som människa och du vill uppleva
denna härliga känsla om och om och om
igen!
Precis motsatsen händer när du inte slutför det du sagt du skall göra eller tackat
ja till.

Din karaktär går nedåt. Du mister förtroende från alla människor som känner
till detta och du mår dåligt som människa.
Din självkänsla gör att du får en klump i
magen eller till och med får ont i magen
och blir illamående. Det är för att du inte
kan och vill stå bakom det du precis gjort
(eller inte gjort).

Så tänk på din karaktär innan du säger ja till saker. Se över din nuvarande
situation, verklighet och dina förutsättningar - innan du tackar ja till saker.
Sätt inte onödig press på dig som riskerar
att din karaktär går nedåt och att du mår
dåligt som människa.
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Människor som tar sig an saker de
inte slutför tappar förtroende.
Säg inte så här om du inte kan stå för det:
Det här ordnar jag nu! Det här tar jag
tag i imorgon. Det här fixar jag direkt!
Hemligheten till att andra människor har
förtroende för dig, hemligheten till att
må bra och bygga på din personlighet är
att ha förståelse för din karaktärs betydelse och att hela tiden ha din karaktär i
åtanke när du får en fråga eller när du
själv tar initiativ till en handling.
Så sätt mindre press på dig själv
men slutför allt du tackar ja till i livet! Du bygger din karaktär, självkänsla,
självbild, personlighet och ditt förtroende. Och din personliga bonus är att du
mår kanon!
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K APITEL 4

Bli en
förebild

• Vill DU bli en människa alla ser upp
till?
• Vill DU bli en människa alla talat gott
om - alltid?
• Vill DU bygga på din personlighet på
ett effektivt sätt varje dag?
• Vill DU, framförallt, bli en människa
som mår bra?

Då behöver du bestämma dig för att bli
en förebild. Du vet exakt från den dagen
du är en förebild.
Du är en förebild från den dagen
du aldrig mer kommer med ursäkter och bortförklaringar eller skyller på omständigheter eller andra
människor. Inte ens när det är faktorer
du inte kan påverka skyller du på någonting annat! Från den dagen tar du fullt ansvar för ditt privatliv och arbetsliv - och
för dina val och handlingar.
Andra människor kommer inte att tänka:
”Åhh, där går en förebild!!” Och de kommer inte att se en lysande gloria över ditt
huvud eller höra skönsjungande änglakörer när du går förbi.

Andra människor kanske inte ens förstår
vad som händer men någonstans där inom dem får de en väldig respekt för dig
och de känner en oerhörd tillit till dig. De
ser dig som en förebild och ett föredöme.
Och varför är väldigt enkelt och självklart: Du är en människa som tar
fullt ansvar!
Om du bestämmer dig för att bli en förebild så kommer du att må bra! Och det är
för att du tar fullt ansvar över ditt liv.
När du gör detta kommer du att känna
att både ditt privatliv och arbetsliv kommer att förändras drastiskt i positiv anda.
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Hur kan du få hjälp, kraft och energi att bli och vara en förebild?

Var väldigt, väldigt tacksam för dessa människor.

Det allra enklaste är att fr.o.m. nu noggrant värdera alla dina relationer: Gamla,
nya och kommande. Vilka relationer är
egentligen betydelsefulla, givande och
bra för dig?

Förutom att behandla dig på detta sätt behandlar dessa fina människor alla andra
människor på samma respektfulla sätt.

Du vet idag och känner direkt vilka som
ger dig energi, som är positiva, vilka som
lyssnar på dig, vilka som är ödmjuka, vilka som respekterar dig, vilka som ärligt
och innerligen vill dig väl och unnar dig
all lycka, framgång och välgång.
Dessa är människor som tycker om
dig för den människan du verkligen
är (!!!), inte vad du presterat, presterar
eller förväntas att prestera. Det spelar ingen roll för dessa människor.

Skaffa dig en förebild nu. En förebild
är någon du ser upp till, någon du vill vara som.
Du skall inte välja en förebild för
vad den gör eller presterar eller
vad den gjort eller presterat.
Du skall välja en förebild som är en
sådan människa som du vill vara!
Varje gång du ser denna människas beteende skall du känna att du vill agera likadant. Då har du funnit din förebild.
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K APITEL 5

Var ett
föredöme

Vilka värderingar har du?
Vad står du för?
Det kan vara svåra frågor, men svaret
finns närmare än du tror.

1) När du är stressad, eller upprörd kommer den sanna bilden av människan
fram, då visar människan vilka värderingar den har. Hur är du när du är stressad? Vilka tankar far genom ditt huvud
när du är stressad eller upprörd?

2) Fråga din bästa vän hur du agerar i
dagliga situationer. Varför? Därför att dina värderingar genomsyrar hur du agerar, hur du behandlar människor, hur
du pratar om och till andra människor.
Din bästa vän kommer att säga sanningen.
Frågan är - om dina värderingar innebär att du är ett föredöme?
Tar dina värderingar dig framåt eller
känns det som om du står och stampar eller till och med går bakåt? Hur du mår är

en synergieffekt av det värderingar du
står för och lever efter.

Medvetenhet
Är du medveten om ditt eget beteende
kan du styra ditt beteende och vara ärlig
inför dig själv och dina innersta värderingar och känslor. Jag anser att graden av självinsikt bestämmer graden av din personliga utveckling.
Synonymer till ordet föredöme är bl.a:
ängel, ledare, förebild och ideal
Jag anser att skillnaden mellan ett
föredöme och en människa som inte är det, är att föredömet inte klagar och kritiserar andra människor. Ett föredöme väljer mellan att
vara tyst eller agera.
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Se till ditt eget beteende och bry dig inte
så mycket om att lägga märke till, kritisera och kommentera andras.
Om du börjar fokusera på att du skall vara ett föredöme kommer du automatiskt
att fokusera mindre på vad alla andra
gör.
Vad andra väljer att göra är deras ansvar – inte ditt.

Hemligheten till framgång både i
privatlivet och arbetslivet är att ta
människor i din närhet framåt, att få dem
att känna glädje och förtroende.
Då kommer de att känna glädje och tillit
för dig. Du gör detta genom att vara föredömlig. Genom att alltid vara ödmjuk, genom att alltid behandla människor med

respekt och genom att alltid ge energi
och engagemang i alla möten.
Är du ett föredöme i alla möten och i alla
sammanhang kommer människor att alltid prata gott om dig i all framtid! Varje
gång du är ett föredöme för att du vill vara det styr du din egen utveckling. Du har
då kontroll över dina tankar och ditt liv
och du kan då nå din fulla potential som
människa.

För att du skall kunna vara och leva
som ett föredöme behöver du gå igenom fyra steg:
→ För det första behöver du för det första ta fullt ansvar över ditt liv genom att
acceptera dig själv precis som den underbara människa du är.
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→ För det andra behöver du bestämma
riktlinjer och strategier för hur du vill leva ditt liv.
→ För det tredje behöver du göra det alla framgångsrika människor gör:
Ta det första aktiva steget.
→ För det fjärde behöver du vara förberedd på småstenar kommer under resans
gång. Du behöver ta ett beslut hur du
skall reagera när de kommer ramlande eller flygande (Se Niclas E-bok nr 1.)

♣ Snackar vi skit om människor eller
pratar bakom ryggen om människor?
♣ Dömer vi människor efter hur människor ser ut (mobbning) eller hur människor beter sig (mobbning)?
♣ Pratar vi i ”man-form” vilket gör att
våra barn kommer att bli otydliga som
vuxna?
♣ Ironiserar vi så att våra barn är osäkra?
♣ Visar vi dem att prestera är viktigare
än att våga stå för den vi vill vara?

Arvet till våra barn
För oss som är föräldrar är vårt viktigaste
uppdrag att få dem att förstå att de är värdefulla precis som de är. Vad är det vi lär
våra barn? Är vi föredömen?

♣ Är vi negativa eller pessimister eller
både och?
Frågan är: Vilket arv lämnar du till
dina barn (vilken karaktär ärver dina barn)?
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K APITEL 6

Olika konster
att lyssna

Hur lyssnar du?
Det finns väldigt många typer av sätt att
lyssna. Hur du lyssnar förstärker din personlighet positivt eller negativt.

Sätten jag beskriver här använder du antagligen vid olika tillfällen när du exempelvis är hemma och lyssnar på dina barn
eller din respektive. Eller på arbetet när
du lyssnar på din chef, dina kolleger eller
på dina kunder.

1. Läs med självinsikt och se vilken typ
av lyssnare du är idag vid olika situationer.

2. Bestäm vilken typ du vill vara fr.o.m.
nu när du lyssnar på dina barn, på din respektive, på din släkt, på din chef, dina
kolleger, på dina kunder och på alla andra du träffar i olika situationer.

Den allra bästa sorten att lyssna är
proaktiv lyssning.
När du lyssnar på någon proaktivt lyssnar du så bra att du får reda på helheten,
motiven till varför personen framför dig
vill ha fakta från just dig och du får också
reda på personens känslor. Och som du
läst tidigare tar alla människor till 100%
beslut känslomässigt så det är här du
helst skall vara i alla situationer.

Nästa steg att lyssna kallas för autentisk lyssning.
När du autentiskt lyssnar på någon får du
reda på helheten, du får också reda på detaljer, fakta och vad som är viktigt för personen framför dig.
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Nästa steg kallas för selektiv lyssning.

Steget efter det kallas för låtsas lyssning.

Här är vi inne på djupt vatten. Här förstår personen framför dig tidigt i samtalet att du lyssnar för egen vinning.

Vi vet exakt när vi har ”låtsas lyssnat” för
vi kommer inte ihåg mycket och antagligen ingenting alls från samtalet. Var du
egentligen överhuvudtaget där..?

Personen framför dig vet efter några minuter att du inte bryr dig om honom eller
henne.
När du lyssnar selektivt filtrerar du informationen efter din egen agenda vilket
syns i ditt kroppsspråk och att du tappar
fokus. Du lyssnar bara efter vad som är
viktigt för dig och då riskerar du att missa det som är viktigt för personen framför dig och som ännu inte kommit fram i
samtalet.

Det sista steget kallas för ignorera
lyssning.
Vi vill inte höra och vi vill inte vara närvarande.

God självkänsla = God lyssnare
Du kan bara vara en genuint god lyssnare
om du är trygg i dig själv och graden av
trygghet bestäms av graden av självkänsla.
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När du är trygg i dig själv har du förmågan att flytta fokus från dig själv
till andra människor.

Detta är för att människor idag är så vana att bli avbrutna så att de nästan förväntar sig att bli det.

Du kan därigenom lägga fokus på det
som är det viktigaste för den personen,
du kan visa förståelse och respekt, du kan
visa empati och ge stöd för dennes åsikter - genom att lyssna.

Var den som skiljer sig från mängden, var unik!

När du lyssnar proaktivt händer någonting magiskt inuti den människan du har
”diskussionen” med.
Han eller hon känner sig tillfreds att vara
nära dig. Han eller hon blir varm inombords, endorfinerna rusar i deras kroppar, de tycker om dig mer, de får tillit och
respekt för dig, de ser dig som ett föredöme och de kommer aldrig att glömma dig.
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K APITEL 7

Tro på dig
själv och dina
förmågor i
alla
situationer
Du är den du tror du är och du gör
det du tror du kan göra.
Dina tankar bestämmer hur du mår och
vad du kan åstadkomma under din tid
här på jorden. Det är viktigt att du tänker
på att du skall tänka på dina tankar.

Hur de påverkar allt i ditt liv, hur du mår
och i allt du gör. Enligt psykologin är det
som håller tillbaka oss människor i livet
till 20% yttre omständigheter och 80%
vad vi tänker och talar till oss själva.

Så bra du tror du är, så bra är du!
Den bild du har av dig själv (din självbild) sätter dina gränser i livet. I dina privata relationer och i din yrkeskarriär. Dina drömmar, mål och ambitioner. Tro
gott om dig själv! Du är värd det
bästa!
♣ Om du tror på att du är duktig så blir
du duktig!
♣ Om du tror att någonting kommer att
bli svårt så blir det svårt!

♣ Om du tror någonting kommer att bli
jobbigt så blir det jobbigt!

Ge dig själv chansen att må bra och
lyckas genom att tro på att du kan
må bra och att du kan lyckas. Ger du
inte dig själv en ärlig chans kommer det
att bli svårt och jobbigt och motvind och
ösregn och solen i ansiktet - allt på en
och samma gång!
Säg: ”Det här förtjänar jag!!” till dig
själv när någonting bra händer dig. Säg:
”Saker och ting händer. Det hör till
livet” till dig själv när någonting dåligt
händer dig. Peppa dig själv varje gång något bra händer och klandra inte dig själv
när någonting dåligt händer.
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Det du gör, gör du för att du tror att
du kan göra det.

att jag kan göra det! - Jag tror jag har
förmågan att skriva böcker!”

Allt du gör idag utan att du tänker en endaste tanke på att det är det minsta jobbigt har en grundläggande och fundamental faktor gemensamt. Du tror på att
du kan göra det!! Ex: gå, äta, dricka,
läsa, lyssna, prata, cykla, köra bil, pussas, kramas, älska, etc.

Innan jag började skriva på min första
bok var jag väldigt osäker. Jag tänkte:
”Hur skall jag klara det?”. Jag tänkte på
alla hinder och kostnader. Varför i hela friden skulle någon vilja köpa
och läsa någonting jag skrivit? Jag
som inte har någon formell utbildning efter gymnasiet överhuvudtaget! Det är lönlöst att försöka…

När du tror på att du kan göra någonting så bara gör du det utan tankar på ångest, oro eller tvivel. Det
händer ofta att människor frågar mig:
”Niclas, hur kan du skriva minst en bok
om året?”. Jag skojade bort frågan de
första gångerna för jag hade inget bra
svar. Sedan kom jag på det sanna svaret:
”Jag kan skriva böcker för att jag tror

Ingen vidare tro på mig själv, mina förmågor och vad kan åstadkomma i livet inte sant..?
När jag sedan skrivit den första sidan i
”Du förtjänar framgång!” hände någonting helt magiskt:
Jag började tro på mig själv!
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Jag kunde ju skriva! Och när jag trodde
jag kunde skriva ett kapitel trodde jag att
jag kunde två kapitel.
När jag innerligen trodde på att jag
kunde - trodde jag på mig, jag litade
på min förmåga och jag såg framför
mig vad jag kunde åstadkomma i
framtiden!!
När vi människor litar på våra förmågor tänker vi inte så mycket, vi bara agerar.
Vi har inte huvudet fullt av tvivel och
oro. Vi har fokus på nuet och vad vi vill
och skall åstadkomma.
När vi bara gör saker omedvetet
finns det inget tvivel att vi inte kan
klara det. Vi oroar oss inte för att vi inte
skall klara det.

Vi kan och skall känna oss nervösa i en lagom dos. Jag tror det får oss att tagga till.
Dosen av nervositet minskar med ju mer
träning du bidrar med, för du måste bidra och vara aktiv själv!
Och viktigast av allt – tillåt inte andra
människor sänka dig genom att säga: att
du inte kan, att du inte kommer att lyckas, att det inte kommer att gå.
Låt det stå för dem, det är deras val
och ansvar att ta sig an livet på det
sättet.
Tro på dig själv och dina förmågor!
Våga ta fram den personlighet du vill visa
upp och visa stolt upp ditt sanna jag till
världen!!
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Slutord
Min förhoppning är att du finner dessa 7 korta steg insiktsfulla och användbara. Ta med
dessa sju steg i din vardag i alla situationer och möten i ditt privat- och yrkesliv.
Den dagen du känner att du följer dessa sju principer utan att behöva tänka dem verkar
de för dig i ditt undermedvetna 24 timmar om dygnet. Då lever du till fullo efter dem och
i samma ögonblick kan du känna bambuträdet inom dig växa. Det är en underbar känsla.
Stort lycka till!
Niclas
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