


Emne: manipulation, skyldfølelse, følelser

Følelsesmæssig afpresning er en måde, hvorpå mennesker tæt på os kan 
manipulere med os. Bogen fortæller, hvem der gør det, hvordan det gøres, 
samt hvordan man kan sætte en stopper for det.

SUSAN FORWARD : EFTER ALT HVAD JEG HAR GJORT FOR DIG : NÅR
ANDRE BRUGER FRYGT, PLIGTFØLELSE OG  SKYLD TIL AT MANIPULERE
MED DIG 

PIERRE COLLIGNON : TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN

Emne : fake news, misinformation, manipulation, sociale medier, offentlig debat

I første del analyseres falske nyheder historisk set, i den anden del rapporteres 
fra dagens informationskrig hvor det undersøges hvordan løgn m.m. påvirker 
demokratiske debatter, og i sidste del søger forfatteren at vise en vej ud af den 
postfaktuelle forvirring.

ROLF KUSCHEL : FRA BONDEFANGERI TIL MANIPULATION :
PÅVIRKELIGHEDENS SOCIALPSYKOLOGI

Emne : socialpsykologi, manipulation, påvirkning, adfærd

Afdækning af nogle psykologiske strategier for påvirkning, fra 
hverdagsmanipulation i parforholdet over mediers og autoriteters manipulation 
til bondefangeri i forsikringsbranchen og blandt alternative behandlere.

MARTIN LINDSTRØM : BRANDWASHED : HVORDAN VIRKSOMHEDER
MANIPULERER VORES TANKER OG OVERTALER OS TIL AT KØBE

Emne : branding, forbrugeradfærd, markedsføring, reklamepsykologi

BRANDWASHED er et must at læse for moderne velinformerede forbrugere, 
som gerne vil vide, hvordan vi kan beskytte os selv og begynde at kæmpe imod 
de globale giganter, der rotter sig sammen for at få fat i vores penge.

MORTEN SEHESTED MÜNSTER : JYTTE FRA MARKETING ER DESVÆRRE
GÅET FOR I DAG ...

Emne : adfærd, adfærdsdesign,indflydelse, ledelse, nudging psykologi

På baggrund af de seneste 40 års forskning i menneskers adfærd fortæller 
forfatteren om adfærdsdesign og præsenterer en lettilgængelig metode i fire 
trin til at ændre adfærd og opnå konkurrencefordele

KLAUS KJØLLER : MANIPULATION : EN HÅNDBOG : NU MED
INDOKTRINERING, VOLD OG HJERNEVASK

Emne : selvudvikling, manipulation

Om hvordan man ved hjælp af nogle bestemte metoder kan manipulere med 
andre og dermed få sin vilje, og hvad man skal passe på for at undgå at 
blive manipuleret.

JANE MCGREGOR, TIM MCGREGOR : SOCIOPATEN VED MORGENBORDET : 
SÅDAN HÅNDTERER DU DYSSOCIALE OG MANIPULERENDE MENNESKER

Emne : psykopater, psykopati

En om bog om sociopater henvendt til dem som er i kontakt med en, til fagfolk 
eller dem med interesse for emnet.

FRITZ WOLDER : MAGTENS MANUAL 

Emne : magt, manipulation, selvudvikling, succes

Forfatteren præsenterer magtens filosofi med udgangspunkt i Machiavelli som 
statens magttænker og Max Stirner som individets magttænker, der gives over 
100 konkrete magttekniske regler som læseren kan benytte til at styrke sin 
personlige magtposition.


