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Sokrates undrede sig over, hvorfor hans velmenende råd ofte bragte ham i konflikt med andre. Sokrates’
Undren vil vise, at vi ofte er drevet af nogle bagvedliggende følelser, vi ikke selv bemærker, hvilket gør, at
vores egen selvopfattelse sjældent harmonere med den af andres. Hemmeligheden til at undgå konflikter

ligger i at kende dine følelser, så du kan kende andres.

Sokrates’ Undren er…

- En komplet indføring i samarbejdets følelser, tanker og konflikter hentet fra projektgruppens verden

- Fyldt til randen med konkrete praktiske eksempler, du kan læse dine egne udfordringer ind i

- Spækket med de herligste konfliktfyldte analyser, hvor to sider ikke er ens

Og der er mere…
Få en af de mest dybdegående analyser og svar på Sokrates helt store spørgsmål ”Hvad er det lige han gør,

med det han siger.” Læs hvordan han tager sin hævn, hvorfor han fejler sin opgave, og hvilke følelser han var
drevet af.

Få desuden det fantastiske…

”Minding One” koncept
Det Ultimative Self Empowerment Tool til analyse af dine og andres følelser. Opbygget efter nogle simple
grundprincipper, som er let forståelige og anvendelige i enhver social analyse både i og udenfor opgaven.

Og ikke mindst det revolutionerende…

”The Minding Map”
En unik kortlægning af det menneskelige følelses system, som det aldrig har været vist før. Et kort som

afgrænser, relaterer og definerer følelsernes funktion, så du kan afkode dem i din hverdag.

Glæd dig til at få svarene i Sokrates’ Undren

Ses på hjemmesiden minding.one

Venlig Hilsen
Rudi Maimann
Forfatteren
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