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Konflikter - sådan tackler du dem! Lars Mogensen Hent PDF Her er den morsomste og mest seriøse bog, du
ville ønske, at du havde læst for længe siden, hvis:

- du vil lære noget om dig selv

- hvordan du fungerer sammen med andre

- og hvorfor det nogle gange går galt

Du vil lære, hvad det er, dine børn og din partner egentlig siger til dig. Og du vil lære at tackle modstand og
andre menneskers mystiske kommunikation på en underholdende måde. "Konflikter – sådan tackler du dem"
fortæller, hvorfor det kan være så svært at være sammen med andre mennesker, og hvorfor det er så vigtigt, at

vi er det.

Bogen er fyldt med sjove eksempler, værktøj og gode råd til at håndtere konflikter i hverdagen og på sin
personlige og humoristiske måde skubber Lars Mogensen dig ind i dit eget indre, hvor du finder både kræs og

bras. Han lærer dig at nyde dine gode sider og acceptere dine dårligdomme. Og han viser dig, at ydmyg
selvglæde er guld værd, når andre mennesker gør dig grumset.
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