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metoder, der snyder og manipulerer os i det daglige.

Manipulation findes i en lang række afskygninger - lige fra de næsten uskyldige salgsteknikker i
supermarkedet over fotoretouchering i modebladene til langt mere alvorlige tilfælde af

bondefangeri og deciderede svindelnumre.

Rolf Kuschel gennemgår de centrale psykologiske strategier, der ligger bag påvirkning og manipulation. Det
er teknikker, der tager udgangspunkt i vores naturlige imødekommenhed samt vores behov for social

konformitet.Den generelle sociale påvirkning er en nødvendig del af samfundslivet, men bliver uetisk og
potentielt farlig, når den bevidst bruges til at manipulere med mennesker. Derfor er det ifølge

forfatteren vigtigt at skabe opmærksomhed om de mange påvirkningsteknikker.

Rolf Kuschel er tidligere professor i socialpsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
Han har i mange år arbejdet med at afdække socialpsykologiske problemstillinger på den lille polynesiske ø

Bellona, bl.a. sociale tabuer, blodfejder og æresopfattelser.

 

Forlaget skriver: Denne bog undersøger de mange metoder, der
snyder og manipulerer os i det daglige.

Manipulation findes i en lang række afskygninger - lige fra de
næsten uskyldige salgsteknikker i supermarkedet over

fotoretouchering i modebladene til langt mere alvorlige tilfælde af
bondefangeri og deciderede svindelnumre.

Rolf Kuschel gennemgår de centrale psykologiske strategier, der
ligger bag påvirkning og manipulation. Det er teknikker, der tager
udgangspunkt i vores naturlige imødekommenhed samt vores behov

for social konformitet.Den generelle sociale påvirkning er en
nødvendig del af samfundslivet, men bliver uetisk og potentielt
farlig, når den bevidst bruges til at manipulere med mennesker.

Derfor er det ifølge forfatteren vigtigt at skabe opmærksomhed om
de mange påvirkningsteknikker.

Rolf Kuschel er tidligere professor i socialpsykologi ved Institut for
Psykologi på Københavns Universitet. Han har i mange år arbejdet
med at afdække socialpsykologiske problemstillinger på den lille

polynesiske ø Bellona, bl.a. sociale tabuer, blodfejder og
æresopfattelser.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Fra bondefangeri til manipulation&s=dkbooks

