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Juridisk gennemslagskraft er en bog om kunsten at blive en overbevisende jurist. Det er hverken en juridisk
lærebog eller en traditionel retorisk håndbog, men en bog der søger at kombinere fag, tankeformer og
traditioner. Hvordan bruge man sin juridiske viden mundtligt? Hvordan praktiserer man som jurist sit virke i
offentlige forsamlinger? Hvordan får man som jurist gennemslagskraft? Bogen er opdelt i en række mindre
kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden.
I hvert kapitel tematiseres et konkret aspekt ved juridisk gennemslagskraft, såsom faglig identitet og
selviscenesættelse, publikumstænkning, vinkling af sagen, kunsten (ikke) at svare på spørgsmål,
mundtlighedsforståelse, kropsforståelse og sproglige finesser. Kapitlerne bevæger sig fra juristens
udfordringer over teoretiske overvejelser til konkrete greb og værktøjer. Læseren udfordres løbende gennem
praktiske øvelser. Bogen henvender sig til alle jurister der benytter deres juridiske viden mundtligt og
offentligt. Det være sig procedøren, foredragsholderen, ordstyreren, forhandleren, lederen etc.
Både den erfarne advokat og den nyudklækkede jurist kan få glæde af bogens refleksioner og praktiske råd.
Bogen er fornyende i sin form og formidling, hvor faglig dybde operationaliseres og serveres med lethed.
Begge forfattere har vundet priser for deres undervisning. De underviser og coacher på universiteter i ind- og

udland såvel som i det private erhvervsliv og i advokatbranchen. Indholdsoversigt Kapitel 1. Bogens ide og
hvordan den læses Kapitel 2. Det ciceronianske ideal: Jurist om dagen retoriker om natten Kapitel 3. Kend dig
selv: Et grundvilkår for gennemslagskraft Kapitel 4. Tal så det vækker tillid, kan mærkes og forstås ethos,
pathos og logos Kapitel 5. Kommuniker på det mundtlige rums præmisser Kapitel 6. Repræsentationssystemer
tal til alle sanser Kapitel 7. Test dit repræsentationssystem Kapitel 8. Tag rummet måder man kan øve sig
Kapitel 9. Tænk som publikum tænker Kapitel 10.
Skab dig! strategisk selvfremstilling Kapitel 11. Kunsten at være imødekommende et overset virkemiddel i
juraen? Kapitel 12. Styr dit publikum juristen som dirigent, ordstyrer og mødeleder Kapitel 13. Skift vinkel,
ikke standpunkt Kapitel 14. Kunsten ikke at svare og at svare uden at svare Kapitel 15. Krop, kontrol, karisma
Kapitel 16.
Udvid din komfortzone Kapitel 17. Juridiske sound bites: Gør centrale holdninger til slagkraftige
formuleringer Kapitel 18. Brug sproget artistisk Kapitel 19. Metakommunikation det mundtlige rums vejskilte
Kapitel 20. Spontanitet kræver forberedelse ¨ Kapitel 21. Kunsten at samle sin energi Kapitel 22. Nuet som
centrum situationslære og mindfulness Kapitel 23. Disposition på minuttet Kapitel 24. Manuskriptteknik skriv
til øret Litteratur Stikord
Valget faldt på en kvinde, der bl. Medlemskab og netværk. Af andre foredrag kan nævnes: Kend dig selv ;
Accept af forskellighed ; Sig det. 30. a. Kontakt din lokalafdeling. Kontakt din lokalafdeling. Kontakt din
lokalafdeling. 1358 København K.
a. har erfaring fra TV Avisen, Hill & Knowlton og Dansk Erhverv. 4. TL håber, at der findes en løsning for
alle ved forhandlingsbordet. En aftale er vel en aftale. – En juridisk vinkel på de årlige aftaler mellem
Regeringen og Kommunernes Landsforening Af Leif Hansen og Bent Ole Gram Mortensen. Læs et regnskab
For ydelsesafdelingen og social bedrageri. Nørre Voldgade 12. I 1953 blev der i Grundloven optaget en
såkaldt løfteparagraf, § 55, om indførelse af en ombudsmandsinstitution efter svensk forbillede; institutionen
begyndte sit virke 1. Skal jeg skannes.
Valget faldt på en kvinde, der bl.

