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Öka din sociala förmåga, gör ett starkare intryck, påverka andras tankar!Konsten att läsa tankar är en
humoristisk, insiktsrik handbok om hur man med psykologisk manipulation, sociala tekniker och förmåga att
avläsa subtila ickeverbala signaler kan förstå andra människors tankar, känslor och verkliga åsikter. Boken
innehåller såväl fantastiska demonstrationer som massor av praktiska exempel. Vem vill inte besitta dessa

kunskaper?



Se när någon ljuger. 

Hur man flörtar på rätt sätt. 

Få andra att lyssna på oss och dessutom köpa våra
idéer. 

Vända motstånd och förakt till medhåll och respekt. 

Hjälpa upp en god vän ur höstdepressionen.



Författaren Henrik Fexeus har slipat sina färdigheter i tankeläsning, suggestion och manipulation under flera
år som populär underhållare med showen ”Mind Melt” och som föredragshållare i praktisk kommunikation.
Hållning, tonfall, tempo, blickar, handrörelser etc. berättar alltid något om vad en människa känner. Och inte
sällan går de stick i stäv med det budskap som uttrycks i ord. Genom att lära sig se och tyda dessa signaler
kan vi alltså avslöja vad en människa tänker på. Och i nästa steg påverka den personens tankar och åsikter åt
det håll vi vill. Konkret nytta av Konsten att läsa tankar har du på anställningsintervjun, på första dejten, i

kontakt med myndigheter, när du vill sälja in ett förslag till chefen på jobbet – egentligen i alla sammanhang
där du vill få igenom idéer och kunna påverka.




Öka din sociala förmåga, gör ett starkare intryck, påverka andras
tankar!Konsten att läsa tankar är en humoristisk, insiktsrik handbok
om hur man med psykologisk manipulation, sociala tekniker och
förmåga att avläsa subtila ickeverbala signaler kan förstå andra
människors tankar, känslor och verkliga åsikter. Boken innehåller
såväl fantastiska demonstrationer som massor av praktiska exempel.
Vem vill inte besitta dessa kunskaper?



Se när någon ljuger. 

Hur man
flörtar på rätt sätt. 

Få andra att lyssna på oss och dessutom köpa våra
idéer. 

Vända motstånd och förakt till medhåll och respekt. 

Hjälpa
upp en god vän ur höstdepressionen. 

Författaren Henrik Fexeus har
slipat sina färdigheter i tankeläsning, suggestion och manipulation
under flera år som populär underhållare med showen ”Mind Melt”
och som föredragshållare i praktisk kommunikation. Hållning,

tonfall, tempo, blickar, handrörelser etc. berättar alltid något om vad
en människa känner. Och inte sällan går de stick i stäv med det
budskap som uttrycks i ord. Genom att lära sig se och tyda dessa

signaler kan vi alltså avslöja vad en människa tänker på. Och i nästa



steg påverka den personens tankar och åsikter åt det håll vi vill.
Konkret nytta av Konsten att läsa tankar har du på

anställningsintervjun, på första dejten, i kontakt med myndigheter,
när du vill sälja in ett förslag till chefen på jobbet – egentligen i alla

sammanhang där du vill få igenom idéer och kunna påverka.
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