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A Survival Guide For Life Bear Grylls Hent PDF "A Survival Guide For Life – Hvordan du opnår dine mål,
trives i modgang og vokser som person" er fuld af historier fra Bear Grylls mange ekspeditioner og

uddannelse til SAS-soldat. Historier der er spændende, følelsesfulde og afslørende. Ved at vise læseren,
hvordan han har håndteret modstand, livsfare, sult og tilsyneladende uoverstigelige forhindringer, hjælper

Bear Grylls læserne med at sætte sin egen kurs mod deres drømme.

Vildmarken lærer os værdifulde ting om os selv, andre og verden omkring os. De erfaringer kan redde vores
liv, når vi befinder os på et bjerg eller dybt nede i en kløft, men de kan også forbedre vores dagligdag ved, at
give os færdigheder og indsigt til at forstå vores situation og de muligheder og risici, der er omkring os. Livet

i vildmarken lærer os at være ydmyge over for de ting, vi ikke kan kontrollere. Nogle dage er vejret for
dårligt, eller mørket forhindrer os i at komme videre. Men det lærer os også at komme i kontakt med vores

instinkter, overvinde forhindringer, gribe mulighederne og se farerne i øjnene.

"A Survival Guide For Life" er ikke en selvhjælpsbog i traditionel forstand. Det er heller ikke en håndbog
om, hvordan man kan blive lidt mere effektiv eller marginalt mere succesfuld. Det er simpelthen en samling
af historier og eventyr, der afslører noget dybtgående om den menneskelige sjæl for at vise os, at vi alle er i

stand til mere end vi tror.

 

"A Survival Guide For Life – Hvordan du opnår dine mål, trives i
modgang og vokser som person" er fuld af historier fra Bear Grylls
mange ekspeditioner og uddannelse til SAS-soldat. Historier der er
spændende, følelsesfulde og afslørende. Ved at vise læseren, hvordan

han har håndteret modstand, livsfare, sult og tilsyneladende
uoverstigelige forhindringer, hjælper Bear Grylls læserne med at

sætte sin egen kurs mod deres drømme.

Vildmarken lærer os værdifulde ting om os selv, andre og verden
omkring os. De erfaringer kan redde vores liv, når vi befinder os på
et bjerg eller dybt nede i en kløft, men de kan også forbedre vores
dagligdag ved, at give os færdigheder og indsigt til at forstå vores
situation og de muligheder og risici, der er omkring os. Livet i
vildmarken lærer os at være ydmyge over for de ting, vi ikke kan
kontrollere. Nogle dage er vejret for dårligt, eller mørket forhindrer
os i at komme videre. Men det lærer os også at komme i kontakt med
vores instinkter, overvinde forhindringer, gribe mulighederne og se

farerne i øjnene.

"A Survival Guide For Life" er ikke en selvhjælpsbog i traditionel
forstand. Det er heller ikke en håndbog om, hvordan man kan blive
lidt mere effektiv eller marginalt mere succesfuld. Det er simpelthen
en samling af historier og eventyr, der afslører noget dybtgående om
den menneskelige sjæl for at vise os, at vi alle er i stand til mere end

vi tror.
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