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Genomskåda kriget om våra hjärnor Äntligen tillbaka ? Henrik
Fexeus. I höst är han dubbelt aktuell med ny bok och ny tv-serie!
Framgångsrika debuten Konsten att läsa tankar har hittills sålt i 30
000 inbundet och redan översatts till fem språk. Hans serie på SVT,
Hjärnstorm, har visats i hela Norden och valts ut att representera
Sverige på den internationella tv-mässan Input i Sydafrika. ´När du
gör som jag vill handlar om påverkan och hur vi kan lära oss hantera
den. Läsarna kommer att känna igen Henriks omisskännliga stil:
fascinerande fakta och färdigheter levererade med humor och
självdistans på ett sätt som aldrig blir långtråkigt. ?Hej! Du tror

säkert att styr dina tankar helt själv ? som till exempel valet att läsa
den här texten. Det är ett vanligt misstag. Varje gång du slår på

radion eller tv:n, öppnar en bok eller tidning, varje gång du går in i
en butik, så försöker någon plantera idéer i ditt huvud. Från att du
slår upp ögonen på morgonen till att du somnar på kvällen så utsätts
du för en oändlig ström av försök till övertalning och påverkan. Hela
yrkeskårer har till uppgift att påverka dig! Och vi som gör det vill
helst inte att du märker något. Det blir liksom enklast så, vi slipper
förklara oss medan vi knyter fast marionettrådarna i din hjärna. Min
tanke med den här boken är att försöka förklara hur du blir påverkad
och medgörlig. Boken ger också verktyg för påverkan, som du kan
använda om du t ex vill få igenom en politisk idé, personalyoga på
arbetstid, få barnen att äta grönsaker, eller starta upp en egen sekt
med några kompisar. Men framför allt hoppas jag att kunna öppna
dina ögon en smula för hur kriget om din hjärna går till. Skillnaden

mellan att sälja Pepsodent och Fredrik Reinfeldt till ditt



undermedvetna är kanske mindre än du tror.Så pök nim kob. uD tev
tta du lliv ha ned!/ Henrik Fexeus?
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