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Mærk Thalma Lobel Hent PDF Lys, farve, temperatur, overflade, tyngde, størrelse... Vi mærker vores
omgivelser hele tiden. Men hvordan påvirker det os?

MÆRK – sansernes psykologi er bogen om, hvordan vores sansninger påvirker vores følelser, adfærd og
beslutninger.

I MÆRK præsenterer Thalma Lobel, der forsker i adfærdspsykologi, den nyeste forskning i vores fysiske
intelligens eller kropslige kognition. Lobel viser, hvordan de små og store sansninger i hverdagen ubevidst
påvirker vores beslutninger og valg – og hvordan de har stor indflydelse på vores liv: Varme skaber tillid,

tyngde signalerer seriøsitet, og farven rød vækker opmærksomhed– men svækker dine præstationer.

I denne bog kan du lære at genkende disse udefrakommende faktorer og skjulte påvirkninger, så du kan tage
højde for dem, både i privatlivet og i arbejdslivet.

Bogen er lettilgængelig og henvender sig til alle, der interesserer sig for mennesker, adfærd, påvirkning og
beslutninger. Herunder fagfolk, der arbejder med formgivning og indretning af vores omgivelser, fx

designere, arkitekter, indretningsarkitekter, ingeniører samt pædagoger, lærere og plejepersonale, der har
indflydelse på indretningen af skoler og institutioner.

På dansk ved Jacob Giese.
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