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In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de
moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol
integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien
hoe een man een bevredigend leven kan leiden, door
ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn
mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele
gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken
van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid
tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot
seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de
seksen hebben geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om
de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere
te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele
hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
De boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig
als geniaal: beloof dat je van jezelf houdt.
Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en
in elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij
flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn
aantekeningen en gedachten op papier te zetten.
Ravikant maakte er een e-book van, en dat werd een
ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte
exemplaren en meer dan 3.000 positieve lezersreacties.
De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in het
Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt)
is geen wollige flauwekul, maar de waarheid van een
man die het concept ‘zelfliefde’ een nieuwe invulling
gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf
houden met dezelfde overgave als waarmee je jezelf zou
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optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van
een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
De kracht van echte mannengids voor de omgang met
vrouwen, werk en seksualiteitAltamira
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