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Selvudviklingsbog om at være parat til at se sin egen sårbarhed i øjnene, have mod til også at arbejde med
det, der er gået galt for én. Ved at integrere alle dele af sig selv og ikke fornægte og skamme sig over

tilsyneladende svage sider åbner man alle døre for at udvikle sig og undgår at lave de samme benspænd for
sig selv livet igennem. 

 
 

Forfatteren Brené Brown er forsker og professor ved University of Houston Graduate College of Social Work.
Hun har i 14 år udforsket mod, sårbarhed, skam og selvværd og har med sine originale og banebrydende

tanker opbygget et helt nyt felt inden for psykologien og sociologien. Brené Browns ideer har bredt sig i hele
den vestlige verden, både i og uden for fagkredse som et utroligt effekt værktøj til at bekæmpe angst, frygt,

depression og manglende selvværd og erstatte det med indre styrke.

 
 

I KOM STÆRK TILBAGE omsætter Brené Brown sin mange års grundige forskning til klart forståelige råd
og anskueliggør sine ideer med en lang række hverdagshistorier. Det gør hun så inspirerende og levende, at

man ikke kan undgå at blive smittet af hendes mod.

 
 

KOM STÆRKT TILBAGE har allerede vundet stor genklang både i USA og flere europæiske lande og har
ligget i toppen af de amerikanske bestsellerlister, lige siden bogen udkom i 2015.

 

Forlaget skriver:

Selvudviklingsbog om at være parat til at se sin egen sårbarhed i
øjnene, have mod til også at arbejde med det, der er gået galt for én.
Ved at integrere alle dele af sig selv og ikke fornægte og skamme sig
over tilsyneladende svage sider åbner man alle døre for at udvikle sig
og undgår at lave de samme benspænd for sig selv livet igennem. 

 
 

Forfatteren Brené Brown er forsker og professor ved University of
Houston Graduate College of Social Work. Hun har i 14 år udforsket
mod, sårbarhed, skam og selvværd og har med sine originale og

banebrydende tanker opbygget et helt nyt felt inden for psykologien
og sociologien. Brené Browns ideer har bredt sig i hele den vestlige
verden, både i og uden for fagkredse som et utroligt effekt værktøj til



at bekæmpe angst, frygt, depression og manglende selvværd og
erstatte det med indre styrke.

 
 

I KOM STÆRK TILBAGE omsætter Brené Brown sin mange års
grundige forskning til klart forståelige råd og anskueliggør sine ideer
med en lang række hverdagshistorier. Det gør hun så inspirerende og

levende, at man ikke kan undgå at blive smittet af hendes mod.

 
 

KOM STÆRKT TILBAGE har allerede vundet stor genklang både i
USA og flere europæiske lande og har ligget i toppen af de
amerikanske bestsellerlister, lige siden bogen udkom i 2015.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kom stærkt tilbage&s=dkbooks

