Я чую вас наскрізь
Як порозумітися будь з ким
Оригінальна назва: Just listen

Опис
Світ прекрасний, тільки люди його псують: окрім злочинців і
політиків ще й вічно незадоволені клієнти, колеги-інтригани,
прискіпливі начальники, безвідповідальні підлеглі, надокучливі
родичі, нестерпні партнери, бунтівні діти, ненадійні друзі та
просто хами в метро. Як тут зарадити? Є два варіанти: стати
відлюдником або прочитати цю книжку. В ній досвідчений
психіатр, бізнес-консультант і коуч, який свого часу навчав
перемовників ФБР, пояснює, чому люди іноді поводяться
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жахливо і як змусити їх дослухатися до вас, змінити гнів чи

Мова: українська

неприхильність на ласку, а відчайдушний спротив — на згоду.

Формат: A5
Обкладинка: тверда

Зміст

Кількість сторінок: 264

На реальних прикладах ви побачите, як ефективно діють

ISBN: 978-617-577-161-7
Переклад: Анастасія Жищинська
Рубрикатор: новинки, скоро у продажу,
особистісний розвиток, менеджмент,
історії успіху, керування компанією,

запропоновані доктором Ґоулстоном методи спілкування, а
завдяки спеціальним вправам зможете швидко застосувати їх і
зберегти нерви. Достукатися до «непробивної» людини,
переконати будь-кого в будь-чому, погасити палку суперечку,
справити блискуче враження, врятувати кар’єру, компанію,

мотивація, лідерство, виховання волі,

шлюб чи навіть чиєсь життя тепер для вас не проблема.

бізнес

Головне — пам’ятати, що секрет злагоди полягає не в умінні
говорити, а в умінні слухати й чути, чого насправді прагне
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співрозмовник.
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У чому фішка
Книжка навчить руйнувати мури непорозуміння і зводити мости
між людьми, стане в пригоді всім, хто хоче змінити світ на
краще.

Про автора
Марк Ґоулстон. Бізнес-радник, консультант, коуч, спікер і психіатр. Двадцять років
пропрацював клінічним доцентом психіатрії при Каліфорнійському університеті в
Лос-Анджелесі. Спеціалізувався на самогубстві, смерті й помиранні. Тренував
перемовників ФБР. У 2009 році опублікував книжку «Я чую вас наскрізь», яка стала
бестселером у Мюнхені та Шанхаї й була перекладена чотирнадцятьма мовами.
Марк Ґоулстон часто з’являється на телебаченні, зокрема на CNN, Fox News.

Відгуки

Відгук із сайту Amazon. Я ніколи раніше не читав книжок із саморозвитку. Завжди думав, що маю достатньо
здорового глузду, щоб бути успішним і триматися осторонь від неприємностей. Однак після однієї
професійної невдачі змінив свою думку й купив книжку, про яку не раз чув у Нью-Йорку. Я професіонал з
маркетингу і добре знаю, чого потребую. Книжка мені дуже сподобалася, допомогла зрозуміти, як я
сприймав себе і яким був в очах інших людей. Добре, коли є здоровий глузд, але тим із нас, кому не
вдається відразу дійти порозуміння з іншими, варто звернути увагу на дієві стратегії спілкування, щоб бути
зрозумілішим. Завдяки інформації з цієї книжки я опанував додаткові інструменти, що допомогли мені
зазирнути всередину себе й збагнути не тільки те, яким мене бачать інші, але й те, якими я бачу їх.

Промо
•

Анонс виходу книжки та публікація рецензій.

•

Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах.
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Контекстна реклама.
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