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At leve Arianna Huffington Hent PDF Arianna Huffington er kendt for at have grundlagt og opbygget

internetmediet Huffington Post, som hun nu er bestyrelsesformand for. Men i 2007 kollapsede hun og faldt
om derhjemme på grund af overanstrengelse. Denne dramatiske hændelse fik hende til at stoppe op,

genoverveje formålet med sin tilværelse – og skrive en bog om sine nye erkendelser. At leve – Arianna
Huffingtons metode til succes: trivsel, visdom, forundring og gavmildhed (amerikansk: Thrive) er resultatet.

Bogen har gået sin sejrsgang over hele den engelsksprogede verden, hvor den ved udgivelsen lå på
bestsellerlisterne hos samtlige medier og boghandlere i månedsvis. Arianna Huffington, som er blevet kaldt
en af verdens mest indflydelsesrige kvinder, blev af sit kollaps tvunget til at stoppe op – og erkendte, at hun
ikke kunne fortsætte ad hverken samme spor eller i samme gear. Hun skriver selv, at den meget personlige
bog handler om ”hvordan jeg på den hårde måde lærte at træde et skridt tilbage og undlade at være så fanget
af mit travle liv, at jeg helt gik glip af selve livets mysterium.” Huffington gør i processen op med, at succes
og penge er de eneste mål i livet. Mål, som hun tidligere styrede efter og vurderede højt. Hun kommer frem til
fire nye pejlemærker: trivsel, visdom, forundring og gavmildhed. Og Arianna Huffington er en kvinde, der
går all in. Hun ændrer sit liv. Bogen indeholder en lang række fine eksempler og fortællinger, der viser,

hvordan Huffington og andre håndterer at forny pejlemærker og finde nye metoder og mål i livet – ligesom
hun griber tilbage til de græske filosoffer (og sin græske baggrund) for at finde måder at efterleve de nye

værdier på.

 

Arianna Huffington er kendt for at have grundlagt og opbygget
internetmediet Huffington Post, som hun nu er bestyrelsesformand
for. Men i 2007 kollapsede hun og faldt om derhjemme på grund af
overanstrengelse. Denne dramatiske hændelse fik hende til at stoppe
op, genoverveje formålet med sin tilværelse – og skrive en bog om
sine nye erkendelser. At leve – Arianna Huffingtons metode til



succes: trivsel, visdom, forundring og gavmildhed (amerikansk:
Thrive) er resultatet. Bogen har gået sin sejrsgang over hele den

engelsksprogede verden, hvor den ved udgivelsen lå på
bestsellerlisterne hos samtlige medier og boghandlere i månedsvis.

Arianna Huffington, som er blevet kaldt en af verdens mest
indflydelsesrige kvinder, blev af sit kollaps tvunget til at stoppe op –
og erkendte, at hun ikke kunne fortsætte ad hverken samme spor
eller i samme gear. Hun skriver selv, at den meget personlige bog
handler om ”hvordan jeg på den hårde måde lærte at træde et skridt
tilbage og undlade at være så fanget af mit travle liv, at jeg helt gik
glip af selve livets mysterium.” Huffington gør i processen op med,
at succes og penge er de eneste mål i livet. Mål, som hun tidligere
styrede efter og vurderede højt. Hun kommer frem til fire nye

pejlemærker: trivsel, visdom, forundring og gavmildhed. Og Arianna
Huffington er en kvinde, der går all in. Hun ændrer sit liv. Bogen
indeholder en lang række fine eksempler og fortællinger, der viser,
hvordan Huffington og andre håndterer at forny pejlemærker og
finde nye metoder og mål i livet – ligesom hun griber tilbage til de
græske filosoffer (og sin græske baggrund) for at finde måder at

efterleve de nye værdier på.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=At leve&s=dkbooks

