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Om jag fick ge dig ett enda råd... : visdomsord från Bill Gates, Marina Abramovic, tony Blair och 53 andra av
världens mest omtalade och framgångsrika människor Richard Reed boken PDF Som en av Storbritanniens
mest kända entreprenörer har Richard Reed (grundare av smoothieföretaget Innocent) ofta fått frågan om vad
som betytt mest i livet. Reed hävdar att hans framgång kan härledas till några få men oerhört givande och
viktiga råd som han fick under en period när han som mest behövde vägledning. Sedan dess har det blivit
något av en vana för honom, när han möter nya människor, att fråga dem: Om du bara fick ge mig ett enda
råd, vad skulle det vara?Reed har intervjuat några av de mest framgångsrika, omtalade och inspirerande

människor från en rad olika branscher världen över – från politiker och affärsmän som Bill Clinton och Mike
Bloomberg, till konstnärer som Marina Abramovic, sporthjältar som Andy Murray, nöjespersonligheter som
Simon Cowell och prisbelönta författare och artister som Margaret Atwood och Harry Belafonte. I boken
delar närmare 60 personer med sig av sina viktigaste visdomsord och råd om jobb, familj, kärlek, andlighet
och överlevnad. Om jag fick ge dig ett enda råd … är en motiverande och tröstande samling texter för alla

som behöver vägledning eller inspiration i olika stadier av sitt liv. För att ytterligare förstärka bokens positiva
effekt har författaren beslutat att skänka all sin royalty till Läxhjälpen.

 

Som en av Storbritanniens mest kända entreprenörer har Richard
Reed (grundare av smoothieföretaget Innocent) ofta fått frågan om
vad som betytt mest i livet. Reed hävdar att hans framgång kan

härledas till några få men oerhört givande och viktiga råd som han
fick under en period när han som mest behövde vägledning. Sedan
dess har det blivit något av en vana för honom, när han möter nya
människor, att fråga dem: Om du bara fick ge mig ett enda råd, vad
skulle det vara?Reed har intervjuat några av de mest framgångsrika,
omtalade och inspirerande människor från en rad olika branscher
världen över – från politiker och affärsmän som Bill Clinton och

Mike Bloomberg, till konstnärer som Marina Abramovic, sporthjältar
som Andy Murray, nöjespersonligheter som Simon Cowell och

prisbelönta författare och artister som Margaret Atwood och Harry
Belafonte. I boken delar närmare 60 personer med sig av sina

viktigaste visdomsord och råd om jobb, familj, kärlek, andlighet och
överlevnad. Om jag fick ge dig ett enda råd … är en motiverande
och tröstande samling texter för alla som behöver vägledning eller
inspiration i olika stadier av sitt liv. För att ytterligare förstärka
bokens positiva effekt har författaren beslutat att skänka all sin

royalty till Läxhjälpen.
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