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Nogle har for mange, og nogle har for få. Alle har brug for at gøre deres mentale barrierer intelligente. Hvad
enten barriererne fungerer eller de står i vejen for både individ og organisation, drejer det sig om at optimere

under de givne forudsætninger.

I bogen sætter forfatterne Peter Horn og Lene Thomsen med afsæt i et omfattende teoretisk og praktisk
erfaringsgrundlag Intelligente barrierer på formel. En undersøgelse viser, at hver tredje af os drømmer om at
´ændre grundliggende forhold i vores tilværelse´. Fundamentale livsændringer dækker over et bredt spekter af

emner, der under ét er så grundlæggende, at de ændrer en persons selvforståelse. I bogen gives indsigt i,
hvilke barrierer, man skal fastholde, fordi de er beskyttende, og hvilke, man skal bearbejde, så de bliver

intelligente - og dermed fremmende i udviklings- og karrieresammenhænge.
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