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Personlig kommunikation Birgitte Sally Hent PDF I denne bog finder du seks trin til bedre kommunikation på
arbejdspladsen - og privat.

Den gode dialog er forudsætningen for de vigtige relationer, du skaber og indgår i på arbejdspladsen og i dit
privatliv.

Tag udgangspunkt i dig selv - du er fundamentet for den samtale du gerne vil have, og du er en afgørende
medspiller, når kommunikationen skal lykkes. Vi er forskellige som mennesker, og vores forskelligheder
giver uundgåeligt sammenstød; det er der liv og muligheder i, når du formår at håndtere forskelligheden

konstruktivt.

Bogen giver dig indblik i, hvordan du styrker dig selv og får øje på kommunikationsmønstre og samspil i
dine relationer. Du får indsigt, viden og værktøjer, som sætter dig i stand til at vælge at kommunikere
konstruktivt, også når det ser allersværest ud. I den frugtbare dialog holder du fast i dig selv og kommer

samtidig den anden i møde. Det kræver øvelse, med det er ikke svært.

Bogen klæder dig på til den gode dialog - trin for trin - med tankevækkende eksempler og konkrete værktøjer
som du kan bruge på arbejdspladsen og privat.

 

I denne bog finder du seks trin til bedre kommunikation på
arbejdspladsen - og privat.

Den gode dialog er forudsætningen for de vigtige relationer, du
skaber og indgår i på arbejdspladsen og i dit privatliv.

Tag udgangspunkt i dig selv - du er fundamentet for den samtale du
gerne vil have, og du er en afgørende medspiller, når

kommunikationen skal lykkes. Vi er forskellige som mennesker, og
vores forskelligheder giver uundgåeligt sammenstød; det er der liv

og muligheder i, når du formår at håndtere forskelligheden
konstruktivt.

Bogen giver dig indblik i, hvordan du styrker dig selv og får øje på
kommunikationsmønstre og samspil i dine relationer. Du får indsigt,

viden og værktøjer, som sætter dig i stand til at vælge at
kommunikere konstruktivt, også når det ser allersværest ud. I den
frugtbare dialog holder du fast i dig selv og kommer samtidig den

anden i møde. Det kræver øvelse, med det er ikke svært.

Bogen klæder dig på til den gode dialog - trin for trin - med
tankevækkende eksempler og konkrete værktøjer som du kan bruge

på arbejdspladsen og privat.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Personlig kommunikation&s=dkbooks

