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erfaringer og sin viden videre til alle, der gerne vil lære at tænke som en elitesoldat.

I TÆNK SOM EN KRIGER giver Lars Møller således et indblik i mentalt arbejde og fokusering, og hvordan
man kan arbejde med det. Med udgangspunkt i konkrete oplevelser fra sin tid som jæger lærer han læseren at

kigge ind i sig selv og tage ansvaret for ens egen trivsel, så man opnår en øget mental robusthed og en
stærkere selvbevidsthed.

Lars Møller har ingen akademisk uddannelse, men har sin viden og erfaring fra et liv på kanten af det
menneskeligt mulige - og det er de tillærte metoder og tanker, han nu giver videre. Bogen indeholder både
tankevækkende historier og oplevelser samt opgaver, værktøjer og små redskaber, der skal hjælpe læseren til
at arbejde med målsætninger, prioriteringer og problemløsninger. Bogen skal gøre læseren mere selvbevidst,

afklaret og handlekraftig.
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