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Rich Roll is tegenwoordig een van de meeste sportieve
mannen ter wereld. Maar tot zijn 40e was hij een gestreste
alcoholist die al na acht traptreden uitgeput was. In het boek
Verborgen kracht vertelt hij zijn inspirerende verhaal: hoe hij
het roer omgooide, plantaardig begon te eten en op zijn 43e
deelnam aan de Ultraman World Championship. Spannend,
inspirerend en praktisch tegelijk: dit is het verhaal van de
opmerkelijke transformatie die Rich Roll onderging – zowel
fysiek als geestelijk – en hét bewijs dat iedereen zijn
verborgen kracht kan vinden.
Rich Roll (1966) is atleet, auteur, vegan en host van de
populaire ‘The Rich Roll Podcast’ met meer dan 30 miljoen
downloads. Hij wordt regelmatig genoemd in lijstjes van
meest invloedrijke mensen in de gezondheids- en fitnesswereld. Met zijn vrouw, Julie Piatt, schrijft
hij veganistische kookboeken. Rich is afgestudeerd aan Stanford University en Cornell Law School.
‘Een bijzondere reis om mentale, emotionele en financiële barrières te overwinnen en een
persoonlijke zoektocht te volbrengen.’ Booklist
‘Als je jezelf wilt uitdagen, een stap verder wilt gaan en een boost zoekt, dan is Rich Roll de man die
je nodig hebt. Hij is de belichaming van inspiratie.’ Sanjay Gupta, MD, correspondent voor CNN en
New York Times-bestsellerauteur
‘Rich Rolls boek is een bewijs van de kracht van de menselijke geest om obstakels te verwinnen,
muren af te breken en een nieuwe definitie te geven aan wat er allemaal mogelijk is.’ John Brenkus,
New York Times-bestsellerauteur
‘Roll heeft geweldige dingen bereikt, maar het is zijn vermogen om inspirerende en leerzame lessen
te trekken uit zijn eigen ervaringen die hem onderscheidt van andere extreme atleten. Verborgen
kracht is een fascinerend boek vol praktische tips.’ Dean Karnazes, bestsellerauteur van
Ultramarathon Man
‘Na het lezen van dit boek neem je het gevoel mee dat je de totale kracht hebt om je leven op elk
niveau te transformeren. Roll is enorm sympathiek, een goede verteller en een echte sjamaan van
gezondheid en fitness!’ Kathy Freston, New York Times-bestsellerauteur
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Download online boek Nederlands Verborgen kracht Rich Roll , Are you looking for verborgen
kracht PDF?. If you are areader who likes to download verborgen kracht Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get verborgen kracht Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading verborgen kracht Pdf? You may think
better just to read verborgen kracht Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read verborgen kracht electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, verborgen
kracht Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
verborgen kracht Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download verborgen kracht Pdf from our online library.
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