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Stærk under pres Thomas Rathsack Hent PDF "Direkte og let forståeligt fortælles her om betydningen af det
personlige ansvar og viljen til at være en del af store holdpræstationer. Rathsack & Andersen formår at samle

et omfattende teoretisk materiale samt en række konkrete cases på en overskuelig måde og videregive
værdifuld viden om high performance teams.

Jeg kan varmt anbefale denne bog." Nils Wang, kontreadmiral, chef for Forsvarsakademiet og tidligere
flådechef

"De færreste formår at udnytte deres potentiale fuldt ud, og de fleste opdager aldrig, hvor stort det i
virkeligheden er. Bogen giver dig værktøjer til et nyt og bedre liv. Den bygger på personlige oplevelser fra
verdens brændpunkter, konkrete cases og den nyeste viden indenfor neuropsykologi, stressforskning og

højtydende teams." Jørgen Ejbøl, fondsformand og tidligere chefredaktør

"Rathsack & Andersen tilbyder ingen nemme løsninger, men en grundig analyse af, hvad der skal til for at
opbygge en high erformance kultur.

Stærkt inspirerende - læs den nu!" Claus Bretton-Meyer, adm. direktør, DBU　

Stærk under pres er ingen facitliste, men en kontant og inspirerende håndbog om, hvordan du og dit team
programmerer krop og psyke til at yde det ypperste - hver gang!

Om forfatterne:
Thomas Rathsack er tidligere jægersoldat, foredragsholder og forfatter til selvbiografien 'Jæger - i krig med
eliten'. Derudover har Thomas arbejdet en årrække som fotograf, sikkerhedskonsulent og programleder for en

dansk minerydningsorganisation i den tredje verdens brændpunkter. Thomas har desuden skrevet to
spændingsromaner om jægersoldaten, Michael Plessner - Shadow Army og Sort Daggry. Tredje bind i serien

udkommer i 2015.

Cand scient Rune Wåhlin Andersen er indehaver af Metrik Simulation, som leverer træning, uddannelse og
designløsninger inden for præstationer under pres, stresshåndtering og ledelse af High Performance Teams.
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