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"Alla föds unika men väldigt få dör unika." Niclas Timmerby Hur unik är du egentligen? Hur mycket av den
personen du är idag och hur många av de val och handlingar du väljer och gör idag är präglat av de människor
du träffat under ditt liv? Är den personen du är idag rent av "framavlad" av andra människors krav och
förväntningar på dig och hur du skall vara och bete dig eller är du till 100% den människan du verkligen vill
vara? Din unikhet är den faktor du skall bevara och vårda mest av allt i ditt liv. Hur mycket och hur ofta
präglas du av andra och är det positivt eller negativt för dig? Och hur mycket, på vilket sätt och i vilka
situationer präglar du andra människor i alla möten och situationer dygnet runt? "Konsten att dö unik" handlar
om de faktorer du kan påverka idag! Exempelvis: Hur du behandlar dig själv och andra människor, ditt unika
sätt att tänka, ditt beteende, din kreativitet, din förmåga att lyssna, vilka ord du väljer när du pratar, på vilket
sätt du säger vad du säger, din självinsikt, ditt kroppsspråk, ditt mod, din karaktär, din förmåga att prioritera,
mm. Dessa är faktorer du kan förändra nu - och denna bok är ditt verktyg. Niclas Timmerbys fjärde bok ger
dig möjligheten att först bli medveten om vad som gör dig unik, för det andra vad ditt personliga ansvar är
samt vad du kan påverka och för det tredje vad du dagligen kan träna på att bevara och utveckla i det som gör
dig unik. "Din största och viktigaste uppgift i livet är att se och inse storheten i dig själv!" Niclas Timmerby
Med förord av Tina Thörner.
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