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Kropssprog Allan Pease Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan skal man gebærde sig for at gøre et godt indtryk
på andre?

Hvordan får man folk til at samarbejde i stedet for at modarbejde?

Hvordan ser man om en person lyver?

Hvordan aflæser man om en person er interesseret i en?

Sælgere benytter sig af det, skuespillere har det som deres levevej, og politikere er også yderst bevidste om,
hvordan de skal bruge deres kropssprog for at få deres budskaber igennem. Men ved du det?

Omgang med andre mennesker kan ofte være en finurlig størrelse - og fører ofte til mange misforståelser. Ikke
mindst fordi vi mennesker ofte ikke siger, hvad vi i virkeligheden tænker og føler. Det kan der være gode

grunde til, men én ting fortæller næsten altid sandheden - vores kropssprog. Forskning viser, at op til 93% af
vores kommunikation med hinanden er nonverbal. Og næsten uanset hvor i verden man kommer fra, er der

nogle almene menneskelige tegn, som gælder overalt, og som kan udvide vores forståelse af, hvad vi
signalerer til hinanden i forskellige situationer.

I denne bog giver Allan og Barbara Pease, eksperter i kropssprog, en solid indføring i kropssprogets mange
facetter. Fra ansigtsudtryk og armenes gestik til hvordan vi sidder, står, går, taler, kigger, trykker hånd osv.
Bogen er spækket med billeder og illustrationer - og selv om den rigtige læring naturligvis sker i praksis, så

giver denne bog et godt fundament for at forstå og bruge flere af menneskesprogets mange facetter.

 

Forlaget skriver: Hvordan skal man gebærde sig for at gøre et godt
indtryk på andre?

Hvordan får man folk til at samarbejde i stedet for at modarbejde?

Hvordan ser man om en person lyver?

Hvordan aflæser man om en person er interesseret i en?

Sælgere benytter sig af det, skuespillere har det som deres levevej,
og politikere er også yderst bevidste om, hvordan de skal bruge deres
kropssprog for at få deres budskaber igennem. Men ved du det?

Omgang med andre mennesker kan ofte være en finurlig størrelse -
og fører ofte til mange misforståelser. Ikke mindst fordi vi

mennesker ofte ikke siger, hvad vi i virkeligheden tænker og føler.
Det kan der være gode grunde til, men én ting fortæller næsten altid
sandheden - vores kropssprog. Forskning viser, at op til 93% af vores
kommunikation med hinanden er nonverbal. Og næsten uanset hvor i
verden man kommer fra, er der nogle almene menneskelige tegn,
som gælder overalt, og som kan udvide vores forståelse af, hvad vi



signalerer til hinanden i forskellige situationer.

I denne bog giver Allan og Barbara Pease, eksperter i kropssprog,
en solid indføring i kropssprogets mange facetter. Fra ansigtsudtryk

og armenes gestik til hvordan vi sidder, står, går, taler, kigger,
trykker hånd osv. Bogen er spækket med billeder og illustrationer -
og selv om den rigtige læring naturligvis sker i praksis, så giver
denne bog et godt fundament for at forstå og bruge flere af

menneskesprogets mange facetter.
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