
Tænk som en vinder
Hent bøger PDF

Eskild Ebbesen
Tænk som en vinder Eskild Ebbesen Hent PDF Siden begyndelsen af sin karriere i Guld4'eren har Eskild
Ebbesen arbejdet målrettet med de mentale strategier, der har været afgørende for hans succes som verdens
mest vindende letvægts roer. Det kræver fokus, motivation, viljestyrke og overskud at vinde medaljer tyve år
i træk, og Eskild Ebbesen er ekspert i at optimere sit eget og andres liv. I denne bog beskriver han, hvordan
han gennem forskning og personlige erfaringer, har fundet de mest effektive metoder til at nå sine mål og

hjælpe andre med at gøre det samme ved hjælp af mental fokusering og øvelse. I "En vinders mindset" deler
Eskild sin viden om, hvordan du opbygger et vinder-mindset og giver dig konkrete redskaber til at opnå det,
du drømmer om. Du får: " Redskaber til at lave en målsætning og holde motivationen " Opskriften på at blive
fri for overspringshandlinger " Mentale strategier til at optimere dit liv og holde fokus De mentale strategier
er den vigtigste ingrediens i Eskild Ebbesens opskrift på succes, og den indsigt, som Eskild Ebbesen har fået
igennem eliteidrætten, er lige så effektiv i erhvervslivet, som den er på vandet. Derfor er han de senere år

blevet en af de mest benyttede foredragsholdere herhjemme. I "En vinders mindset" får du serveret de bedste
værktøjer fra Eskild Ebbesen baseret på hans personlige erfaringer og førstehåndsobservationer fra den mest

vindende letvægtsfirer i verdenshistorien.
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og holde fokus De mentale strategier er den vigtigste ingrediens i
Eskild Ebbesens opskrift på succes, og den indsigt, som Eskild
Ebbesen har fået igennem eliteidrætten, er lige så effektiv i

erhvervslivet, som den er på vandet. Derfor er han de senere år
blevet en af de mest benyttede foredragsholdere herhjemme. I "En
vinders mindset" får du serveret de bedste værktøjer fra Eskild
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