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12 regler for livet Jordan B. Peterson Hent PDF Hvad har alle mennesker i den vestlige verden brug for at

vide? Dette 10.000 kroners spørgsmål får man svar på i denne tankevækkende, kontroversielle og
underholdende internationale bestseller med 12 gode leveregler for det moderne menneske. Jordan B.
Peterson vender almindeligheder om videnskab, tro og menneskets natur på hovedet og kombinerer på

enestående vis fortidens hårdt tilkæmpede indsigter med nutidens fantastiske naturvidenskabelige afsløringer.
På sin helt egen informative, overraskende og morsomme facon forklarer han, hvorfor vi skal lade børn i fred,
når de kører skateboard, hvilken frygtelig skæbne, der vil overgå folk, som kritiserer i flæng, og hvordan man
altid skal tage sig tid til at kæle for katte, man møder på gaden. Hvad fortæller en hummers nervesystem os
om vigtigheden af at ranke ryggen og få succes i livet? Hvorfor regnede oldtidens ægyptere det for en

guddommelig evne at være fokuseret og opmærksom? Og hvordan kan det være, at folk tager så forkerte
valg, når de er forbitrede, arrogante eller hævntørstige? Dr. Peterson blander psykologi og antropologi med
videnskab, politik og religion, når han bevæger sig rundt i tilværelsens mange kringelkroge og diskuterer
disciplin, frihed, eventyrlyst og ansvarlighed, inden han formulerer alverdens visdom i 12 praktiske og

dybsindige regler for livet, som kan skabe lidt orden i kaos.

 

Hvad har alle mennesker i den vestlige verden brug for at vide?
Dette 10.000 kroners spørgsmål får man svar på i denne

tankevækkende, kontroversielle og underholdende internationale
bestseller med 12 gode leveregler for det moderne menneske. Jordan

B. Peterson vender almindeligheder om videnskab, tro og
menneskets natur på hovedet og kombinerer på enestående vis
fortidens hårdt tilkæmpede indsigter med nutidens fantastiske
naturvidenskabelige afsløringer. På sin helt egen informative,

overraskende og morsomme facon forklarer han, hvorfor vi skal lade
børn i fred, når de kører skateboard, hvilken frygtelig skæbne, der vil
overgå folk, som kritiserer i flæng, og hvordan man altid skal tage



sig tid til at kæle for katte, man møder på gaden. Hvad fortæller en
hummers nervesystem os om vigtigheden af at ranke ryggen og få
succes i livet? Hvorfor regnede oldtidens ægyptere det for en

guddommelig evne at være fokuseret og opmærksom? Og hvordan
kan det være, at folk tager så forkerte valg, når de er forbitrede,
arrogante eller hævntørstige? Dr. Peterson blander psykologi og

antropologi med videnskab, politik og religion, når han bevæger sig
rundt i tilværelsens mange kringelkroge og diskuterer disciplin,

frihed, eventyrlyst og ansvarlighed, inden han formulerer alverdens
visdom i 12 praktiske og dybsindige regler for livet, som kan skabe

lidt orden i kaos.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=12 regler for livet&s=dkbooks

