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Den berømte tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860), forfatter til Verden som vilje og forestilling,
skrev i sin pure ungdom dette lille muntre retoriske mesterværk. Bogen indeholder 38 paragraffer med
konkrete anvisninger og råd om, hvordan man vender stemningen i en ellers tabt diskussion, og med sit stærkt
underholdende indhold er den helt uundværlig for alle, som beskæftiger sig med retorik og kommunikation.
Det er i dag på mode at beklikke modpartens moral snarere end at gå ind i en oprigtig diskussion med gode
modargumenter. Ligeledes er det på mode at fremstille sin modpart som vrælende kværulanter og derved sno
sig udenom at skulle forholde sig til indholdet af kritikken. KUNSTEN ALTID AT FÅ RET vil, trods sine
mere end 170 år på bagen, også give indsigt i vore dages sofistiske retorik.
KUNSTEN ALTID AT FÅ RET er bogen, der leverer ammunition til den diskussionslystne, som hader at få
uret. Med Schopenhauer i hånden og villigheden til ikke at sky nogle midler, behøver man det heller ikke
længere.
Kunstenat give et påbud, der holder v/ partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Den offentlige uddannelsesdag
2014 UDSTILLINGER I 2018. Der går ikke et øjeblik, vi mærker det døgnet rundt, at vi savner Maddy så
forfærdeligt meget. Vi tror på hjem, der afspejler dem, der bor der. Hvilke objekter og motiver ser man i

billedet. 7. 28. Hvad synes du om Kunsten at redde liv. 7. Skrevet af Mathias Andersen d. Form. Betragt
billedet og lav en beskrivelse. Betragt billedet og lav en beskrivelse. 28. Hvordan er linierne og formerne.
Altid velkommen efter aftale i mit eget 'Atelier Jane Aagot'. 28. 2006: Så er Michael Wincklers nye single på
banen.

