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Viljen til sejr 2 Arne Nielsson Hent PDF Viljen til sejr 2 er den længe ventede opfølger på Arne Nielssons

bestseller Viljen til sejr fra 2003. Sammen med psykolog Bjarne Lellek giver Arne Nielsson læseren en række
helt nye arbejdsredskaber, der kan skabe klarhed og give en større forståelse for, hvordan man kan opfylde

sine drømme og mål. Forfatterne introducerer begrebet coping. Alt for mange mennesker får ikke det optimale
ud af deres tilværelse, fordi de er ikke i stand til mestre og tackle hverdagens krav. Med en lang række af
eksempler fra deres eget virke hjælper forfatterne læseren til at opstille selvtræningsstrategier - også kaldet

copingstrategier. Læseren lærer at håndtere modgang uden at gå til bunds, men hvad der er nok så væsentligt,
så lærer læseren at optimere sine præstationer. Viljen til sejr 2.0 er en tidssvarende bog, der på et letforståeligt

hverdagsdansk bringer læseren på forkant med morgendagens problemstillinger.
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