
Kunsten at handle klogt
Hent bøger PDF

Rolf Dobelli

Kunsten at handle klogt Rolf Dobelli Hent PDF Forlaget skriver:

Salgssuccesen Kunsten at tænke klart baner nu vejen for Kunsten at handle klart.

Hvis vi alle kunne undgå de vigtigste tankefejl - det være sig i privatlivet, på arbejde eller i den politiske
beslutningsproces - ville det resultere i et kvantespring inden for velstand. Kort og godt: Vi har ikke brug for

mere kløgt, nye idéer, mere innovation eller hektisk aktivitet, vi har kun brug for mindre dumhed.
Michelangelo erkendte det og før ham Aristoteles: ´Den vises mål er ikke at opnå lykke, men at undgå

ulykke.´

52 korte kapitler guider og udfordrer læseren, som vil undgå de værste tankefælder, og giver svar på hvorfor:
•Du har brug for dit eget kongerige

•Hvorfor du lader dig besnakke af varm luft
•Hvorfor du jagter alt, der er nyt

•Hvorfor du skal læse romaner frem for statistikker

Rolf Dobelli (f. 1966) har læst filosofi og management og har grundlagt ZURICH.MINDS - et community for
førende personligheder inden for videnskab, kultur og erhvervsliv. Forfatteren skriver romaner ved siden af sit

øvrige forfatterskab.
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