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Og så møder du ikke så mange idioter mere Dorthe Louise Hjortskov Hent PDF Idiot! Idiot! IDIOT! Der var
engang, hvor jeg stort set kun mødte idioter. Den ene efter den anden. Jeg havde en tendens til at dømme alle,
der var anderledes end mig, som idioter. Det har aldrig været min plan at skrive en bog, men nu er det sket

alligevel. Jeg er nemlig nødt til at fortælle dig, at du selv er herre over, hvor mange idioter du møder – uanset
om du møder dem på dit arbejde, til familiefester eller andre steder. Vores relation til os selv og vores

relationer til andre mennesker er noget af det allervigtigste, vi har. Vi kan vælge at have givende og positive
relationer. Med denne bog som guide kan du blive bedre til at undgå at møde idioter. For det handler i bund
og grund ikke så meget om, hvordan andre mennesker er, men om, hvilken tilgang du har til dem. Bogen
giver dig indsigt i og værktøjer til, hvordan du kan ændre dig, så dine omgivelser ikke fremstår som lutter

idioter, men som mennesker, du glæder dig til at være sammen med. Måske har også du lyst til at være i bedre
kontakt med dine følelser, stole mere på din intuition og realisere dine drømme?
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