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Selvværdets Gåder Carl-Mar Møller Hent PDF “Kan du overhovedet gøre noget rigtigt?”
“Dig kan man jo alligevel ikke regne med!”

Hvordan påvirker det et menneskes selvværd at få den slags slynget i hovedet? Hvad enten det kommer fra
ens partner, arbejdsgiver eller kolleger, så virker det ikke just befordrende for ens selvværd. Selvværdets

gåder er en debatbog, som belyser opbygning og nedbrydning af et menneskes selvværd.

Mennesker med lavt selvværd lever et tomt og kedeligt liv, fordi de er bange for at tage chancer og for at give
og modtage kritik og ros. Jo lavere ens selvværd er, jo sværere er det at sige fra og sige nej.

Mennesker med højt selvværd elsker at møde nye udfordringer. De opsøger kritik og bruger det i deres
personlige udvikling. Det øger deres muligheder for at tjene penge og have lange dybe forhold til venner,

familie, børn og kærester. De bruger ros som brændstof til det, de skal nå.

Samværdet med andre kan få et menneskes selvværd til at blomstre eller til at skrumpe ind til ingenting.
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