
Här kommer några reflektioner på min bok; 

 

 

”När jag läste din bok var det som att ha dig där i rummet och att det var du som berättade det 

för mig. Det jag fick höra var genuint förankrat och väldigt trovärdigt. Sedan gick du hem och 

jag var alldeles upplyft efteråt!” – Hon kände min närvaro i varje ord, sa hon. Hon säger även 

att ”det finns ingen liknande bok idag!”  – Jag har böcker av alla stora namn och ingen har 

sådana erfarenheter som du. Det andra är mer teori. 

 

Hon säger sedan att jag förklarar det svåra på ett enkelt sätt, så att man förstår det. Till och 

med hur kvantfysiken fungerar. Hon är därför djupt tacksam över att ha fått läsa boken. Sedan 

säger hon, att om tio år kan hon troligtvis se tillbaka och se boken som en milstolpe i hennes 

personliga utveckling! Det gav henne tre riktigt djupa aha-upplevelser.  

 

Hon sa mycket mer än så men bara positiva ord faktiskt. Jag försökte få fram det jag kunde 

förbättra men det hade hon svårt att finna.  

 

 Sådan här respons kanske man drömmer om men inte riktigt tror att man ska få 

uppleva!  Tack säger jag! 

 

----------------- 

 

En kvinnlig präst sa efter att ha suttit och läst boken vid ett vakande över en anhörig på ett 

sjukhus: ”Den här boken ska finnas tillgänglig på alla sjukhus i framtiden.” Och så säger hon: 

”Boken kommer att vara med och förändra välden.”  

 

 Också det är fantastiska och värmande ord. Visst vore det kul om det blir så… men det 

är inget jag förväntar mig.  Tack! 

 

____________ 

 

 

En man säger efter 50 sidor: ”Hade den varit skriven av en känd person hade det varit en 

succé!” Efter ytterligare en tid och 100 sidor till, säger han glatt: ”Den är brutal… på ett 

positivt sätt!” – Den har gett mig ett flertal fina igenkännanden och kraft och energi att sätta 

igång min tankeverksamhet över vad jag ska göra, efter att ha suttit lite passiv under en tid. 

Den ruskade om mig och gav nya infallsvinklar och en inspiration att sätta igång med det jag 

vill bidra med.  

 

 Positivt även det men nu är jag lite nyfiken på vad han säger efter de cirka 120 sidorna 

som är kvar att läsa…?  

 

Svaret lät inte vänta på sig speciellt länge…  

”Nu har jag läst ut din bok och det finns mycket och säga men fattar mig kort. Jag bockar och 

bugar för en fantastik bok, det var som ”en käft smäll” i positiv mening. För mig ett kraftigt 

uppvaknande, jag kan inte gömma mig längre. Tack för ditt mod som jag tror du behövde för 

och ge ut den här boken och tack för din brutala ärlighet. Jag hoppas och önskar att det är 

många som läser ditt budskap och vågar lyfta blicken och ta ansvar för sina liv. Den är väl 

värd att sitta ner och diskutera med andra visionärer.” 

 



 Nu kan det väl inte bli bättre…? Jag tror att den träffar oss på en del olika sätt men den 

väcker definitivt något inom alla som läser den! Tack!  

    

 

 

 

En annan man säger att ”det är den mest positiva bok han läst på minst tre år” och den 

mannen läser cirka hundra böcker varje år. När jag frågar om han tror att jag berör känsliga 

ämnen lite mer än jag kanske borde svarar han: ”Du gör inte någon illa på något som helst 

sätt, tvärtom visar du på ett fint och ödmjukt sätt hur det kan vara för många av oss utan att 

värdera det”. ”Du visar dessutom på nya möjligheter till förändring”. Han ansåg den dessutom 

väldigt väl skriven men sa sig inte vara där än för att kunna integrera kunskaperna i sitt eget 

liv. 

 

 Vi är ju alla olika präglade och tar därför emot det vi möter på lite olika sätt ur det 

perspektivet vi ser livet ur.  Tack! 

 

------------------------ 

 

 

En av mina läsare skrev i ett meddelande till mig:  

 

Idag testade jag dina ”teorier” med nässlor och jag brände mig inte på dem  

Min trasiga lampa fungerar nu igen, när jag är tacksam i mig själv  

Citronen var neutral  när jag är neutral i tanken. 

Kunde skölja under hett vatten utan att få en brännande känsla.  

Tack för din kunskap  

 

 Jag delar med mig av många tips hur vi kan se igenom livets påhitt i stort som smått 

och det hon skriver är ett exempel på att det jag visar fungerar för fler än bara mig ”i 

det lilla”! Men om det var sant och fungerade, gäller det kanske mer av det jag visar i 

boken…!? – Tack för feedback! 

 

------------------------- 

 

 

Vill du, får du gärna höra av dig med egna synpunkter eller kommentarer efter att ha läst 

boken!  Det uppskattas mycket av mig och de som funderar på att läsa den. 


