
Colofon

Eerste druk oktober 2019
© 2019 Henny Bos

Illustratie cover: Ashley van der Velden
Foto achterpagina: Arthur Manuel Paulo
Eindredactie: Paul van Puffelen
Lay out: Jo-Ann Snel
 
ISBN 97894-6328-305-2

Uitgeverij Boekenbent
www.boekenbent.com

Passages uit dit boek mogen worden overgenomen met bronvermelding. 
En een melding van plaatsing aan: hennybos@xs4all.nl

Opmerking bij de cover:
Een egel prikt, net als negatieve kritiek, zo zijn er ook kritische gedachten en 
gevoelens die prikken, waar je van mag leren en die je mag transformeren, 
dit boek helpt je daarbij. Om het gezicht van het egeltje is een hartje en dat 
staat voor het feit dat je kritiek ter harte mag nemen en met een hart mag 
geven.
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Voorwoord

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met kritiek, mijn ervaring 
met meer dan 1.000 mensen is dat er niet altijd even verstandig 
mee omgegaan wordt. Maar al te vaak schiet men in een felle reactie 
of verdedigt uit of lanceert een tegenaanval. Met alle negatieve en 
destructieve gevolgen van dien.

Ga na wat je doet bij kritiek: vecht, vlucht of bevries je. Schiet je in 
een felle reactie of geef je een respons recht uit je hart of trek jij je 
terug. Aan deze bewustwording draagt dit boek bij.

Dit boek is bedoeld om je te informeren over de voor- en nadelen 
van kritiek en hoe je daarmee het beste kunt omgaan, zonder scha-
de te berokkenen en zelfs je voordeel ermee te doen.

Veel leer- en leesplezier!

Henny Bos, oktober 2019
www.hennybos.com


