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Overbevis dig selv Klaus Kj\u00f8ller Hent PDF Bogen trækker på samme teknikker som beskrives og gøres

anvendelige for enhver i de tre bind i Magttrilogien: ”(E-)Håndbog for undertrykte – med nøgle til
kommissærernes bullshit” (2015), bestselleren ”Manipulation – en håndbog” (1991, rev. 2007) og ”Netværk
på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere” (2016). Men i modsætning til disse tre udadvendte bøger som
handler om effektiv styring af omgivelserne, så handler ”Overbevis dig selv” om, hvordan du mest effektivt
styrer dig selv, din bevidsthed. ”Overbevis dig selv” er en indadvendt udgave af de tre udadvendte bøger. Og
den er et vigtigt supplement til de tre udadvendte bøger, for du kan kun blive god til at overbevise andre, hvis

du er god til at overbevise dig selv. Sagt om første udgave, 1997: ”Spændende bog […] fordi den sætter
tingene lidt på hovedet og udfordrer, og jeg kan godt lide at blive overrasket. […] Der er rigeligt med små

tankeøvelser. Emnerne er spændende og relevante for de fleste.” (”Asylen”, de psykologistuderendes blad ved
Aarhus Universitet). ”Bogen er vidtfavnende, den berører så godt som alt, der har med menneskelivet at gøre:
Der skrives om mindreværdsfølelse, frygt for afslag og skuffelser, foragt og forventning, ulykke, tro, håb og
glæde, sygdom og død m.m. […] Bogen er en hjælp, så vi bliver bedre i stand til at takle virkeligheden på en
positiv måde, selv under modgang og kriser.” (bladet Sind). ”Bogen er skrevet i et enkelt og letlæseligt sprog

med mange eksempler, mange resumeer og mange gentagelser. […] Målgruppen er nok især yngre
mennesker, der har svært ved at finde deres identitet, men selvfølgelig også andre, der har problemer med
selvværdet.” (Lektørudtalelse, bibliotekerne). Bogen er en e-udgave af ”Overbevis dig selv” som udkom

første gang i 1997. Læs mere på KlausKjoeller.dk.
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