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Kunsten at tænke klart Rolf Dobelli Hent PDF Hvordan kan det være, at vi igen og igen kan hoppe ud i
fejlslutninger og tanketorsk i hverdagen? International bestseller gør op med 52 sjove og rammende

situationer fra hverdag og arbejdsliv, hvor vi burde tænke lidt smartere end vi gør.

Uheldigvis bliver menneskets hjerne konstant og systematisk forført af irrationelle impulser. Eksperter,
terapeuter og konsulenter bidrager til en kultur, hvor selvovervurdering, fremskridtstro og vanetænkning
holder os fanget i uhensigtsmæssige mønstre. Resultat: tanketorsk, tankefejl, fejlslutning og vildledning –

med fatale følger for såvel privatliv som arbejdsliv.

Med KUNSTEN AT TÆNKE KLART er der gode råd til dig, der vil styre uden om hverdagens tanketorsk:
- Besøg kirkegårde for at dyrke dine fiaskoer

- Accepter, at du næppe er født smuk
- Se kritisk på dine store drømme

- Vær skeptisk over for prognoser og statistikker
- Skriv dagbog for at forstå verdens uforudsigelighed

Med andre ord: Hjælp til selvhjælp på den polemiske og humoristiske måde.

Rolf Dobelli, født 1966, er forretningsmand og romanforfatter. Han bor i Schweiz og arbejder i krydsfeltet
mellem videnskab, kultur og økonomi. KUNSTEN AT TÆNKE KLART er udkommet i 35 lande.
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