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Fokus Daniel Goleman Hent PDF Opmærksomhed er en undervurderet mental egenskab. Vi bruger den hele
tiden, og vi har vænnet os til, at vi helt automatisk vender vores

opmærksomhed mod det, vi er interesserede i.

Men opmærksomhed er ikke bare tilfældig. Det er et meget stærkt og vigtigt grundlag for vores koncentration
og vores læring. Opmærksomheden

er afgørende for, at vi kan mærke vores egne følelser, at vi kan håndtere vores følelsesmæssige reaktioner, at
vi kan fornemme andres følelser og aflæse deres intentioner og utallige andre grundlæggende funktioner. Er
vi ikke i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske og mister det dybe engagement i verden omkring os.

Goleman kalder fokus for selvreflekterende opmærksomhed – det at vi er i stand til at være bevidste om vores
mentale tilstand. Vi kan optræne denne egenskab, og vi bør gøre det, for den er afgørende for vores succes i

alle livets gøremål. Denne bog giver grundviden og masser af inspiration til at finde og træne
opmærksomheden, så vi igen bliver i stand til at fokusere på det, der er vigtigt for os.

 

Opmærksomhed er en undervurderet mental egenskab. Vi bruger den
hele tiden, og vi har vænnet os til, at vi helt automatisk vender vores

opmærksomhed mod det, vi er interesserede i.

Men opmærksomhed er ikke bare tilfældig. Det er et meget stærkt og
vigtigt grundlag for vores koncentration og vores læring.

Opmærksomheden

er afgørende for, at vi kan mærke vores egne følelser, at vi kan
håndtere vores følelsesmæssige reaktioner, at vi kan fornemme
andres følelser og aflæse deres intentioner og utallige andre

grundlæggende funktioner. Er vi ikke i stand til at holde fokus, bliver
vi overfladiske og mister det dybe engagement i verden omkring os.

Goleman kalder fokus for selvreflekterende opmærksomhed – det at
vi er i stand til at være bevidste om vores mentale tilstand. Vi kan

optræne denne egenskab, og vi bør gøre det, for den er afgørende for
vores succes i alle livets gøremål. Denne bog giver grundviden og
masser af inspiration til at finde og træne opmærksomheden, så vi
igen bliver i stand til at fokusere på det, der er vigtigt for os.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fokus&s=dkbooks

