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Stress Thomas Milsted Hent PDF Danskerne knokler som ingen sinde før. Hver fjerde af os føler sig stresset i
dagligdagen, og hver femte er så presset, at det går ud over livskvalitet og er direkte helbredstruende. Stress
nedbryder os og menneskene omkring os, og derfor er vi nødt til at gøre en indsats, inden det er for sent. Man

kan dø af stress.

I sin bog STRESS - med undertitlen Grib chancen for et bedre arbejds(liv), der netop nu kommer på gaden i
andet oplæg i år, viser leder af Center for Stress Thomas Milsted konkret og seriøst, hvordan stress kan

håndteres på arbejdspladsen - før det er for sent. Bogen forklarer ved hjælp af en række tests og direkte råd,
hvordan man ser stress i øjnene hos sig selv og hos andre, hvordan man slipper af med den, og hvordan man

undgår at falde tilbage.
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