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Broen til det andet menneske Per Schultz Jørgensen Hent PDF Dagen igennem møder vi mange mennesker,
men midt i travlheden kan det være svært at skabe en stærk relation. Om vi står over for en kollega eller

klient, en god veninde eller vores partner, så sker det alt for ofte, at vi blot skiftes til at snakke uden at lytte
efter, hvad den anden egentlig siger.

Det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver anerkendt og bekræftet i, hvem vi er. Derfor er det
afgørende at forstå, hvad der sker i selve relationen, når vi er sammen – og hvordan den kan udvikles og

styrkes. Ellers risikerer vi at efterlade hinanden ensomme midt i den store flok.

Med bogen samler psykolog PER SCHULTZ JØRGENSEN mange års erfaring og forskning i sociale
relationer. Personligt og vidende undersøger han, hvordan vi kan skrue ned for den ensidige snak og i stedet
tage hinanden alvorligt, lytte og bidrage – hvordan vi går over BROEN TIL DET ANDET MENNESKE.

PER SCHULTZ JØRGENSEN er psykolog, dr.phil. og professor emeritus i socialpsykologi.
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