
Stresset
Hent bøger PDF

Thomas Milsted

Stresset Thomas Milsted Hent PDF Forlaget skriver:

Alle får stress, hvis de overbelastes, arbejder for meget eller sover for lidt. Alle. Det handler altså ikke om at
placere skyld! Er man skyldig, har man gjort noget forkert. Har man fået stress, har man ikke gjort noget

forkert og skal derfor heller ikke (for)dømmes. MEN. For der er et men.  

Forskellen i personlighed har betydning for, hvor stor eller hvilke slags belastning, der skal til, før det udløser
en stressrespons. Forskellen handler også om, hvor længe du går med det, og hvad du gør for at komme af

med det. Kort sagt handler det om risiko versus beskyttelse.  

Og det er i personligheden vi blandt andet finder beskyttelses-faktorerne. Robustheden om du vil. Det er en
pointe, der er værd at være opmærksom på, og det er det, denne bog handler om.  

Det er desværre ikke en myte at stress også handler om selvværd, perfektionisme eller det at være særlig
sårbar. Denne bog vil hjælpe dig til at få skilt tingene ad, så du kommer til at forstå, hvornår det er vilkårene

der bør ændres, eller dig, som må tilegne dig nye kompetencer, hvis du vil trives.

 

Forlaget skriver:

Alle får stress, hvis de overbelastes, arbejder for meget eller sover
for lidt. Alle. Det handler altså ikke om at placere skyld! Er man
skyldig, har man gjort noget forkert. Har man fået stress, har man
ikke gjort noget forkert og skal derfor heller ikke (for)dømmes.

MEN. For der er et men.  

Forskellen i personlighed har betydning for, hvor stor eller hvilke
slags belastning, der skal til, før det udløser en stressrespons.

Forskellen handler også om, hvor længe du går med det, og hvad du
gør for at komme af med det. Kort sagt handler det om risiko versus

beskyttelse.  

Og det er i personligheden vi blandt andet finder beskyttelses-
faktorerne. Robustheden om du vil. Det er en pointe, der er værd at

være opmærksom på, og det er det, denne bog handler om.  

Det er desværre ikke en myte at stress også handler om selvværd,
perfektionisme eller det at være særlig sårbar. Denne bog vil hjælpe
dig til at få skilt tingene ad, så du kommer til at forstå, hvornår det er

vilkårene der bør ændres, eller dig, som må tilegne dig nye
kompetencer, hvis du vil trives.
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