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Narcissisme Craig Malkin Hent PDF Normalt er narcissisme nærmest et skældsord, og nutidens generation af
unge – hele vores kultur – bliver nedsættende kaldt for ’den mest narcissistiske nogensinde’. Men psykolog
og ph.d.Craig Malkin gør op med denne opfattelse og giver et radikalt nyt blik på dette udskældte og ofte

misbrugte begreb.

Bogen viser, at narcissisme er et spektrum, der strækker sig fra selvudslettelse til ekstrem selvforherligelse.
Mellem disse to yderpunkter finder man den sunde narcissisme, der er i balance.

På baggrund af den nyeste forskning, egne undersøgelser og sin årelange erfaring som klinisk psykolog giver
Craig Malkin forklaringen på, hvad narcissisme er – på godt og ondt.

Bogen er fuld af gode og konkrete råd til, hvordan man kan styrke selvværdet og den sunde form for
narcissisme hos sig selv og sine børn. Bogen rummer også en narcissisme-test, og man kan få vejledning i,

hvordan man håndterer den usunde narcissisme, når man møder den hos familie, venner, kolleger eller chefer.

"Fascinerende bog."
– THE INDEPENDENT

"En gribende og indimellem gruopvækkende bog, som giver dig et nyt blik på din partner, dine forældre, dine
børn, dine venner,f jender og kolleger – og måske allervigtigst på dit eget spejlbillede. Og hvis du er gladere
for dit spejlbillede end for alle andre, så vil du sandsynligvis ikke være begejstret for, hvad du læser i denne

bog."
– THE DAILY MAIL

"Craig Malkins bog er endnu et skridt i retning af en bred og rummelig psykologisk forståelse for
menneskelig adfærd samt et skridt væk fra fordomme og snævre opfattelser af det menneskelige sind."

– Fra bogens forord af Irene Oestrich, chefpsykolog, ph.d.
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