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Få mere indflydelse og trumf din vilje igennem ved hjælp af denne bog. Forfatteren viser, hvordan den mest
effektive vej til indflydelse går gennem personlige relationer. Kontekst trumfer dermed substans.
Men hvordan udøver du din indflydelse på en etisk forsvarlig måde, der plejer relationen frem for at destruere
den? Hvordan får du din medarbejder til at følge strategien? Hvordan får du din kunde til at købe? Hvordan får
du din kollega til at sige ja? Hvordan får du din teenager til at rydde op på sit værelse? Og hvordan vinder du
diskussionen, debatten eller opgaven? Personlig indflydelse samler de seneste 40 års forskning på området og
kombinerer det med studier af professionelle sælgere, forhandlere og politikere, der opererer i krydsfeltet
mellem interesser, argumenter og påvirkning. Resultatet er 63 konkrete strategier til at øge din personlige
indflydelse. Undervejs kommer du på en hæsblæsende rejse som nødhjælpsarbejder i Afrika, morder i en
sporvogn og chokoladespisende forsøgsperson, mens du vil være flankeret af bl.a. Benjamin Franklin, Darth
Vader, Emma Gad, Franklin D. Roosevelt, geparden fra ZOO og ikke mindst din bedste ven.
Læs mere om bogen på hjemmesiden overbevisende.
dk. Morten Sehested Münster er partner i BRO Kommunikation. Han er cand.

mag.
i retorik og har de seneste ti år studeret kunsten at få personlig indflydelse. Han er redaktør på Danmarks
største kommunikationsblog, bro-blog.dk, og blogger selv på overbevisende.dk.
Artikler og kendelser. Personlig hjælp og pleje. 'Personlig indflydelse' [1. Borgerstyret personlig.
Demokratisk indflydelse 3. Nær og personlig En række af spørgsmålene er helt lokale og afhænger af
brugerens eget nærområde. Integrative tilgange Teorier der kombinerer forskellige aspekter/teorier
Undersøgelser der viser om ledelsesprocesser er ens eller forskellige i forskellige organisationer Undersøgelse
af situationer der fremkalder bestemte typer … Personlig indkomst og kapitalindkomst udgør tilsammen den
skattepligtige indkomst. Det hele er gratis. Læs videre Personlig indflydelse - Sådan flytter du mennesker,
holdninger og produkter. 000 kr. Alle selvbetjeningsløsninger: Pasning, skole og familie: Bolig og byggeri:
Salg. Tilbage;. Om hvordan man får mere personlig indflydelse gennem sin kommunikation og udøver den
på en etisk forsvarlig måde, der plejer relationer fremfor at.
Som deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Anders
Rønnau er internationalt certificeret NLP Coach. Der er rigtig mange processer lagret i vores hjerner, som har
indflydelse på hvor svært det kan være at ændre sine vaner. Videnskaben bag indflydelse er overraskende.

