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Erik Bertrand Larssens stærke trilogi om mentalt styrke har solgt mere end 275.000 ex i hjemlandet
og er også brudt igennem lydmuren internationalt.  

Fysisk træning og forsætter er nemlig ikke alene nøglen til livsglæde og mestring. At finde ind til sin
mentale styrke er det, der for alvor kan gøre en forskel. Hvad enten det handler om generel

forandring eller mere specifikke mål.

Måske er hemmeligheden, at bøgerne med deres stærke psykologiske blik og personlige integritet
henvender sig både til unge og ældre, mænd og kvinder - professionelle og private. De har

skandinaviske glimt i øjet, realistisk sans og et helhedsorienteret livssyn.  

Og Bertrand er en mand, der ved, hvad han taler om.

Han har selv stået ude ved kanten både i sit personlige liv og som elitesoldat i nogle af verdens
brændpunkter. Men, han har aldrig glemt, hvordan det hele begyndte: med en splejset og lidt forsagt

dreng, der havde svært ved at få kammerater og i stedet søgte tilflugt i bøgerne.

Churchills motto "Når du går gennem helvede, så bliv ved med at gå ." blev en slags ledestjerne i at
nå sit første tilsyneladende umulige mål at blive elitesoldat.

En voldsom ulykke satte dog en stopper for militærkarrieren, og Bertrands nye livsvej som
mentaltræner (eller coach). Hans drivkraft er passionen for at skabe forandring. Ikke kun i forhold til

store mål i erhvervs- eller sportslivet. Også for små og store mål i den enkeltes privatliv.

Erik Bertrand har været mentaltræner for en række kendte topidrætsfolk (herunder flere olympiske
vindere) og store erhvervsledere. Og han brænder for at give de samme redskaber og indsigter til alle

med en livsdrøm eller trang til forandring: Du er meget stærkere, end du tror ...
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