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Dette er ikke en selvhjelpsbok, men 
en ufiltrert og ekte selvbiografisk 
suksesshistorie. Det er oppfølgeren 
til debutboken, «SlagkraftigeRune – 
Ingen vet hva morgendagen bringer». 
Historien og problemløsningene som 
blir presentert er ment til refleksjon 
og ettertanke. Utbyttet av boken 
vil avhenge av hvordan du, ut fra 
ditt ståsted, klarer å relatere deg til 
innholdet. Hensikten er å gi leseren 
en mulighet til å se seg selv utenfra 
og skape nye perspektiver. Nye 

referanserammer kan bidra til en holdningsendring og trigge frem 
en indre motivasjon til å finne egne løsninger, tilpasse seg nye 
situasjoner og ta aktive valg som skaper nye muligheter og ikke 
begrensninger. 

Rune ønsker også denne gang å donere eventuelt overskudd etter 
salget av boken til Hurdal Syn- og Mestringssenter driftet av NBF 
(Norges Blindeforbund). 

Rune Almås Larsen (47), #SlagkraftigeRune.  
Rune har tilegnet seg en unik livsvisdom godt forankret i 
selvledelsesteorier etter tre hjerneslag. Rune har en visjon 
om å inspirere til personlig utvikling og vekst. Han er 
NFFO godkjent forfatter og foredragsholder på Talerlisten. 
Rune er norges eneste autoriserte formidler av Slagprosa. 
SlagkraftigeRune finner stor glede i å inspirere andre 
til personlig utvikling. Mange tilbakemeldinger, viser at 
publikumet hans finner mye inspirasjon i det han formidler.
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Hvordan kunne en nær fatal  
og traumatisk  hendelse  
gi grobunn til nye muligheter? 

Hendelsen har beriket mitt liv Denne boken 
er oppfølgeren til debutboken, «Slagkraftige
Rune – Ingen vet hva morgen dagen bringer». 
Denne gangen deler jeg av mine erfaringer og 
 refleksjoner fra et levd liv ut fra mitt perspektiv. 
Disse, håper jeg, kan bli et bidrag til din  mentale 
verktøykasse for å unngå å stagnere, og for å ta 
grep mot en bedre hverdag.

Denne gangen har jeg reflektert mer over om 
hvorvidt det som har skjedd meg er uflaks, 
eller om det er en mulighet til å starte på ny 
med blanke ark og utforske nye jaktmarker. Jeg 
har kanskje fått en sjanse til å utvikle meg til 
en bedre versjon av meg selv ved å ta riktige 
 avgjørelser når mulighetene byr seg.

Jeg beskriver også noen av mine indre og ytre 
demoner som vanskeliggjør å oppnå mine mål. 
Målet mitt med denne boken er å synliggjøre at 
det fortsatt eksisterer håp dersom man  fokuserer 
på muligheter fremfor begrensninger. jeg ser på 
meg selv som en avblomstret staude, men som 
besitter egenskapene til å blomstre på ny og 
på ny. Blomstringen er avhengig av tilgang på 
 ressurser og et godt utviklingsmiljø.

Rune Almås Larsen 
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Boken kan kjøpes gjennom  
alle bokhandlere, nettbokhandlere  

og www.slagprosahandel.no

Rune ønsker å donere eventuelt overskudd etter salget 
av boken til Hurdal Syn- og Mestringssenter driftet av  
NBF (Norges Blindeforbund).
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