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sag, argumentere for den, besvare spørgsmål, skabe interesse og i sidste ende forandringer. Det handler først
og fremmest om at du tager beslutningen om at lære de grundlæggende redskaber og så vælger de tips og

tricks, der virker for dig og som klæder dig godt. "Tag ordet i din magt" er fyldt med gode råd og anderledes
angrebsvinkler. Her finder du forslag til øvelser, der kan få bugt med nervøsiteten. Her får du praktiske
anvisninger på, hvordan du bliver en bedre taler. Og så kan du samtidig finde små fiduser, der gør en stor

forskel, når alle kigger på dig. Bogen er en værktøjskasse for dig, der på dit job, på din uddannelse eller i en
bestyrelse skal fremlægge en sag for andre mennesker. Sig noget på personalemødet, hold et foredrag,

overbevis de andre i forsamlingen. Det er slet ikke så svært: Tag ordet i din magt.
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