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det, du vil, til den, du vil og når, du vil. Og om at gøre det effektivt, så budskabet bliver hørt samtidig med du
bevarer både din egen og andres integritet og værdighed. Denne bog giver dig teori, værktøj, cases og et trin
for trin træningsprogram til at forstå, præcis hvordan det kan gøres og til at komme godt fra start. Bogen er
for alle, der interesserer sig for eller underviser i kommunikation, selvudvikling, NLP, Enneagrammet,
feedback, samarbejde, ledelse og til HR personale. På det personlige plan er bogen nyttig for både

tilbageholdende og markante mennesker. Især nyttig for dig, der holder din mening tilbage, fordi du er bange
for at såre andre eller vil undgå at de føler sig angrebet. For dig der tier stille i frygt for hvordan andre vil
opfatte dig. Men også for dig der er god til at sige din mening men ind imellem kommer til at skade andre

med dine ord. Og som derfor ønsker, at være i stand til at skabe interesse, blive hørt og bruge din
gennemslagskraft samtidig med at andre har det godt med dig. Dig der ønsker at få leveret dit budskab på en
måde, så du er interessant og behagelig at høre på. Her tænker nogle måske, at de da egentlig er ret gode til at
få sagt deres mening, men spørgsmålet er, om kompetencen også er tilgængelig, når der står noget på spil?
Når du fx er presset, usikker eller føler mindreværd? Og er det ikke præcis dér, det vil være rart at have et

pålideligt værktøj at gribe fat i? Bogen er universel og velegnet både på job, i parforholdet og som forældre.
Med den bliver det let, for du behøver kun at tilegne dig dette ene værktøj, der kan bruges alle steder, hvor
det er vigtigt at være i stand til at bidrage med dit syn på sagen, sige DIN mening og sige det, DU har på
hjerte. Samtidig er det jo uhyre vigtigt, at du er i stand til at sige tingene på en måde, så andre har det godt

med dig. Helst skulle ingen blive hverken stødt, provokeret, såret eller skræmt. For hvad sker der, hvis de gør
det? Ja, så lytter de nemlig ikke til dig, og hvad sker der så med dit budskab? Lige fra de bonede gulve og
bestyrelseslokalet til langt ind i parforholdet og forældreskabet, er dette en af forskellene, der gør forskellen.
Så her er bogen med værktøj og baggrundsforståelse til at sige tingene så integritet, værdighed og respekt

bevares og styrkes. Både din og den andens.

 

Bæredygtig kommunikation drejer sig om at sige det, du vil, til den,
du vil og når, du vil. Og om at gøre det effektivt, så budskabet bliver
hørt samtidig med du bevarer både din egen og andres integritet og
værdighed. Denne bog giver dig teori, værktøj, cases og et trin for

trin træningsprogram til at forstå, præcis hvordan det kan gøres og til
at komme godt fra start. Bogen er for alle, der interesserer sig for

eller underviser i kommunikation, selvudvikling, NLP,



Enneagrammet, feedback, samarbejde, ledelse og til HR personale.
På det personlige plan er bogen nyttig for både tilbageholdende og
markante mennesker. Især nyttig for dig, der holder din mening

tilbage, fordi du er bange for at såre andre eller vil undgå at de føler
sig angrebet. For dig der tier stille i frygt for hvordan andre vil

opfatte dig. Men også for dig der er god til at sige din mening men
ind imellem kommer til at skade andre med dine ord. Og som derfor
ønsker, at være i stand til at skabe interesse, blive hørt og bruge din
gennemslagskraft samtidig med at andre har det godt med dig. Dig
der ønsker at få leveret dit budskab på en måde, så du er interessant
og behagelig at høre på. Her tænker nogle måske, at de da egentlig er

ret gode til at få sagt deres mening, men spørgsmålet er, om
kompetencen også er tilgængelig, når der står noget på spil? Når du
fx er presset, usikker eller føler mindreværd? Og er det ikke præcis
dér, det vil være rart at have et pålideligt værktøj at gribe fat i?

Bogen er universel og velegnet både på job, i parforholdet og som
forældre. Med den bliver det let, for du behøver kun at tilegne dig
dette ene værktøj, der kan bruges alle steder, hvor det er vigtigt at

være i stand til at bidrage med dit syn på sagen, sige DIN mening og
sige det, DU har på hjerte. Samtidig er det jo uhyre vigtigt, at du er i
stand til at sige tingene på en måde, så andre har det godt med dig.
Helst skulle ingen blive hverken stødt, provokeret, såret eller

skræmt. For hvad sker der, hvis de gør det? Ja, så lytter de nemlig
ikke til dig, og hvad sker der så med dit budskab? Lige fra de bonede

gulve og bestyrelseslokalet til langt ind i parforholdet og
forældreskabet, er dette en af forskellene, der gør forskellen. Så her
er bogen med værktøj og baggrundsforståelse til at sige tingene så
integritet, værdighed og respekt bevares og styrkes. Både din og den

andens.
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