
Vind de OERKRACHT in jezelf
Hoe ijskoud water, extreme hoogtes en andere ongemakken ons sterker kunnen
maken
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Scott Carney is onderzoeksjournalist en antropoloog, en vermengt in zijn artikelen verhalende non-

fictie met sociologie. Voor zijn reportages voor onder meer WIRED, DISCOVER en FAST COMPANY

reist hij naar ’s werelds gevaarlijkste en vreemdste plekken. In zijn boek OERKRACHT geeft Scott

Carney tips en tricks uit eigen ervaring over hoe je ongemakken en onbekende omgevingen kunt

overleven. Met een voorwoord van Wim Hof, auteur van KOUD KUNSTJE, wiens methode voor Scott

Carney de aanleiding was zich in deze materie te verdiepen. OERKRACHT verschijnt 28 maart

2017.

Onze voorouders staken de Alpen over in dierenhuiden en koloniseerden de Nieuwe Wereld in
lendendoeken, schijnbaar ongevoelig voor de elementen. Tegenwoordig lijken we de biologische link
met de natuur verloren te zijn: we hebben een hekel aan kou, hebben te kampen met auto-
immuunziekten, en velen van ons hebben chronisch overgewicht.

Oerkracht neemt ons mee op een reis terug naar de tijd waarin onze overleving afhankelijk was van
hoe goed we aangepast waren aan de omgeving om ons heen. Aan de hand van zijn eigen
ervaringen onthult Scott Carney hoe bijna iedereen zijn evolutionaire kracht kan terugvinden, door
weer te leren omgaan met ongemakken en onbekende omgevingen.
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NB: graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotografe Sonya Doctorian vermelden.
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"Scott Carney heeft op briljante wijze gedocumenteerd hoe bewust ademhalen, meditatie en
andere technieken ons fysiek en mentaal sterker kunnen maken. Oerkracht is een fascinerend
boek dat je volledig opslokt en van grote waarde zal zijn voor militairen, sporters en andere
geïnteresseerden in nieuwe inzichten over geestelijk en lichamelijk sterker worden."
— Don Mann, auteur van SEALs – Tot het uiterste

"De prestaties die Carney beschrijft zijn ongelooflijk en fascinerend. Het is geen how-to-gids,
maar een vermakelijk verslag dat avonturiers zal aanspreken."
— Publishers Weekly
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Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.



Lev.newsroom

http://pers.levboeken.nl/
http://pers.levboeken.nl/
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/
https://www.awbruna.nl/zoeken/?searchquery=marie+kondo&searchType=books
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=12008&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18032&typeofpage=499745
https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@awbruna.nl

