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De 95 procent #9 - Kunsten at fejle Jesper Holm Hent PDF De fleste af os vil allerhelst undgå at fejle. Frygten
for at lave fejl på arbejdet eller i privatlivet gør, at vi ofte holder os stringent til vores tidligere erfaringer og
samfundets normer. Men måske skal vi blive bedre til at fejle bevidst, så vi aktivt kan lære af vores fejl. Her

får du tips og inspiration til at få mest muligt ud af de livsnødvendige og lærerige fejl.

DE 95 PROCENT er din værktøjskasse til et liv som ultimativ livsstils-gangsta. Sisse og Jesper kigger på
fortidens, nutidens og fremtidens mest omdiskuterede emner inden for mental og fysisk sundhed. Sisse er din

passionerede helse-Else og Jesper den sunde skeptiker.
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