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Assertion på jysk Ellen Hald Esmann Hent PDF Forlaget skriver: "Assertion på jysk" giver et indblik i
værktøjer man kan bruge til at opnå et bedre psykisk arbejdsmiljø. Dette gælder eksempelvis hvordan man
igennem større selvindsigt også bliver bedre til at forstå andre. Det er vigtigt tidligt at erkende at man ikke

kan lave om på andre. De kan lave om på sig selv, hvis det giver mening for dem.
For at gøre det teoretiske materiale om assertive værktøjer nemmere at forstå, er det pakket ind i en

gennemgående case/fortælling. Karaktererne ved ligesom læserne, hvordan man interagerer med andre, men
de bliver mindet om, at en sag kan ses fra flere vinkler. Dette er vigtigt, hvis man vil opnå et bedre psykisk

arbejdsmiljø.

"Assertion på jysk" er frit baseret på hændelser i virksomheder igennem mere end 25 år, som stadig er
relevante. Ellen Esmann ApS er i alle årene blevet brugt i større københavnske virksomheder til at træne i

assertiv adfærd og problemløsning, fordi Ellen Esmann evner at formidle assertion på en ydmyg og
respektfuld måde, så alle kan være med. Det relaterer sig til den enkeltes hverdag, og det har været påskønnet

i alle årene. I "Assertion på jysk" er alle teorierne omsat til praktiske eksempler - lige til at gå til.
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