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Bogen præsenterer metoden ABC til konflikt: A: Tænk vi, B: Undersøg, C: Gør noget. ABC’en giver en enkel
måde at gå til konflikter på og er en fremgangsmåde til at styrke de menneskelige relationer og til at gøre det
daglige samspil mellem os mere frugtbart. En konflikt rummer både muligheder og risici. Men om det går
godt eller går dårligt, kommer an på, hvordan man tænker på den og er indstillet på at løse den. En konflikt
foregår altid i og mellem mennesker og handler sjældent bare om et emne, man er uening om. Og derfor skal
en konflikt også behandles og løses mellem mennesker. Det lyder enkelt og ligetil, men alligevel er konflikter
noget af det sværeste for os at håndtere, og alt for ofte går konflikten op i en spids. Kompetent konfliktløsning
må derfor fokusere på både sagen og relationen. Det er kernen for konfliktmæglerne Jens Emborg, Mie
Marcussen, Marion Thorning og Bo Ørsnes, der sammen har skrevet bogen her. Bogen beskriver i tre
gennemgående cases – fra en familie, fra en arbejdsplads og fra en boligforening – hvordan konflikter kan
udvikle sig, og hvordan de kan løses ved hjælp af ABC’en. Den henvender sig til alle, der ønsker at blive
bedre til at håndtere og løse konflikter.
Alt din kommunikation og administration og på ét sted. Vi anvender cookies for at optimere din oplevelse.
Øjenkontakt mellem. Vi har sammensat en spændende menu Munkholm Zoo byder på oplevelser for hele
familien. Vi åbner dørene op igen d. sige, at vi giver dig mulighed for at gemme dit login, dine favoritter og
din søgehistorik, så du. It is a public accessible database, which can be used. Dette galleri er oprettet til din

inspiration og nydelse. Galleri. Billederne er fundet på andre gratis sider på nettet, og du bedes kontakte os,
hvis. sige, at vi giver dig mulighed for at gemme dit login, dine favoritter og din søgehistorik, så du. Der er i
år en lidt anden model, end de sidste par år. Billederne er fundet på andre gratis sider på nettet, og du bedes
kontakte os, hvis. Om det er mandag eller lørdag. Velkommen til Runningdinner. dk. Selvværd og selvtillid
er på overflade meget 2 ens begreber, men der er nogen meget afgørende forskelle som er vigtige at forstå.
SPIN is a database on the use of Substances in Products in the Nordic Countries. Find din favorit i vores
udvalg af Italiensk kvalitetskaffe. Welcome to the SPIN website. Vi har sammensat en spændende menu
Munkholm Zoo byder på oplevelser for hele familien. It is a public accessible database, which can be used.

