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Kropssproget Johan Borghäll Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er godt dansk sprog i dag? Og hvordan skaber
man det, i skrift og tale?

Serien Mediedansk giver svarene. Seriens syv hæfter retter sig mod alle praktiske sprogbrugere i den danske
medieverden og mod alle studerende og lærere, der vil blive bedre til dansk sprog.

Til god moderne sprogbrug hører - i højeste grad - også beherskelsen af kropssproget. Ved hvert eneste
menneskeligt møde supplerer kroppen nemlig på afgørende vis vores ord og hele den måde, som vi siger dem

på.

Kropssproget giver dig en mængde værdifulde redskaber, så du sikrere kan aflæse andres kropssprog - og
udtrykke dig mere hensigtsmæssigt med dit eget. Hæftet fører dig gennem et stort og meget vigtigt,

nyopdaget terræn.

Sidst i hæftet samles alle begreberne i en ´guide´, som du selv kan navigere med. - God opdagerfærd og
fornøjelse!
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