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OMGIVET AF IDIOTER lærer dig at blive bedre til at kommunikere både i dit arbejde og i dit privatliv.

OMGIVET AF IDIOTER byder på en række forfriskende aha-oplevelser” – og sandsynligvis også nogle åh
nej-oplevelser”. Når du har læst denne bog vil du forstå, hvad folk omkring dig virkelig mener. Du vil helt

sikkert få reduceret mængden af idioter i dine omgivelser.

Har du nogensinde diskuteret med din partner og følt, at i gik fuldstændig skævt af hinanden? Eller har du
prøvet at forlade et møde med en følelse af, at du slet ikke forstod de andre i lokalet? Eller oplever du, at

visse mennesker aldrig forstår dig, uanset, hvor klart du udtrykker dig?

OMGIVET AF IDIOTER beskriver underholdende og konkret et af verdens mest udbredte redskaber til
analyse af menneskelig kommunikation. Med en videnskabelig forankring præsenterer bogen, gennem en
række eksempler fra hverdagen, et værktøj, der kan hjælpe læseren med at forstå forskellige måder at
kommunikere på. Den udpeger en af de mest almindelige årsager til konflikt i hverdagen – dårlig

kommunikation. Og den giver dig, læseren, svaret på spørgsmålet: hvad gør jeg ved det?

DiSC-profilanalyse giver indsigt i menneskers adfærd i bestemte situationer og bliver brugt verden over til:

• Rekruttering

• Lederudvikling

• Medarbejderudvikling

• Coaching og personlig udvikling

• Salgstræning og kundehåndtering

• at forstå dine børn

• at lære dine børn at rumme andre børn
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