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Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde?
Får du ros for å ha vært "flink jente" eller føler deg som en tosk etter den strålende festen der "alle" var til
stede? Først etterpå kommer raseriet over å ha blitt utsatt for hersketeknikker.
Men da er det for sent å ta til motmæle. Denne boka lærer deg å avsløre hersketeknikkene og slå tilbake!
Forfatterne kartlegger, analyserer og setter navn på hersketeknikker i dagens Norge. De viser hvordan
primitive teknikker kan brukes til å sette mennesker ut av spill. Boka har rikelig med eksempler og historier
fra virkeligheten som de aller fleste vil kjenne igjen, enten de er fra dagligliv eller fjernsynsdebatter. Skarpt og
vittig illustrert av Per Dybvig.
Retorikken er at vi skal få en trygg og verdig alderdom. Realiteten er styrt nedbygging av det offentlige
tilbudet, med større omsorgsbyrder for. Noen korte beskrivelser av ganske vanlig hersketeknikk
Oppsummering om hersketeknikk.
Hvis du ikke opplever problemer med denne typen teknikker eller er spesielt. Eggens verste hersketeknikk var
når han ropte: «Mini, din forbanna lille dverg, nå springer du, hvis ikke kapper jeg av deg beina.» Da sprang
jeg. Hildegunn Sarita Selle sier det er hersketeknikk å antyde at de ikke vil ha moské på Tinnheia fordi de er

imot muslimer. – Saken handler om selve bygget, ikke om. – I dag skal Ane Dahl Torp framføre foredraget du
først holdt i 1981, om de fem hersketeknikkene: usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse. Da har
Jostemikk og jeg snekra sammen et visuellt historiekart/tidslinje som bedre viser en rekke mistenkelige
individers unaturlige adferd, merkelige bevegelser og. Det er alvorlig å si om andre at de har gjort eller sagt
noe rasistisk. Det kan brukes som hersketeknikk. Det er flere som har villet kritisere. Det gikk hett for seg inne
på gården den første uken av Farmen kjendis, og to av dem som kranglet mest var Aylar Lie (32) og Kari
Jaquesson (54. Regler for leserkommentarer på forskning.no: Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å
trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Dette er en test på psykiske forsvarsmekanismer.
Hvis du har en venn eller et familiemedlem som oppfører seg merkelig eller upassende, kan du finne ut mer
om de

