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Drømmefangeren Jesper Sylvester Hent PDF Forlaget skriver: Uanset hvad du drømmer om, så er der nogle
ting, der skal gøres før, at du kan krydse dem af din bucket list og kalde dem opfyldt. Det kræver en fokuseret
og dedikeret indsats over en periode, hvor du – skridt for skridt – bevæger dig hen imod det, der brænder

indeni i dig.

Men i en verden hvor alt og alle hele tiden kæmper om din opmærksomhed, kan det være temmelig svært at
holde snuden i sporet. Ligesom det kan være svært at holde motivationen, hvis der ikke lige just er “instant

gratification” hver dag.

Det er her Drømmefangeren kommer ind i billedet.

Med Drømmefangeren bliver du guidet igennem et ugentligt 3-trins ritual, som hjælper dig med at blive på
sporet – også når det forsvinder:

DEDIKATION:
Du får hjælp til at skabe konstant bevidsthed omkring dine mål og drømme, og hvorfor de er vigtige, så de

altid har højeste prioritet.

MOMENTUM:
Du får hjælp til at sætte handling bag dine mål og drømme, ved kontinuerligt at planlægge både store og små

initiativer, som tilsammen er med til at skubbe dig frem imod dem.

MOTIVATION:
Du får hjælp til at gøre det uimodståeligt for dig at handle på dine initiativer, så du oplever vedvarende

fremskridt og lyst til at fortsætte.

Altså i en opløftende uhøjtidelig tone, som gør dig glad i låget.
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