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Denne bog handler om, hvad topledere kan gøre for at blive virkelige ledere, af navn og af gavn. Den belyser,
hvordan de kan vise opmærksomhed og skabe forandring, så det ikke blot gør en forskel for deres
medarbejdere, men også for dem selv som mennesker. Den metode, som bogen tilbyder til at løse denne
opgave i praksis, er den såkaldte "protreptik", en dialogisk metode, der handler om at hjælpe et andet
menneske med at vende sig mod det liv, som det dybest set ønsker sig. Brugen af metoden kan bistå det andet
menneske med at blive bevidst om de grundholdninger, der styrer dets liv, og om de mønstre, det samler
erfaringer op gennem. Det helt afgørende ved protreptikken er, at den kan forvandle den meget tvetydige
intimteknologi, som kaldes ledelsesbaseret coaching, til både lederens og medarbejderens fordel.Denne bog er
blevet til med afsæt i fortællinger om lederes liv. I denne nye, kraftigt reviderede udgave har fem danske
ledere sammen med forfatterne indvilliget i at deltage i protreptiske dialoger om ledelse.
Vi leverer tolk til alle. Jalousi er et stort problem i de danske parforholdet. Afdelingssygeplejerske med
souschefansvar søges. Hvis du elsker et menneske med stress, er der meget du kan gøre - og også ting, du
ikke skal gøre - for at hjælpe. Hvad er en ejerskifteforsikring. Nu er der også program og tilmelding til
GENERALFORSAMLING. Som abonnent får du 15. Som medlem får du mulighed for.
Vi arbejder med en cellestruktur, hvor det enkelte. Lær her, hvad du skal gøre og få hurtig og gratis online.

april 2018 kl. ) Bagermester Harepus. Jeg er en af dem, som trænger til et skub ind i græssernes verden - og
jeg tror jeg er klar og parat. HormonKuren bygger på den funktionelle medicin og det betyder at den
rådgivning du får er evidensbaseret. Totum er en kropsterapeut uddannelse, der henvender sig til alle.
Rygmarven ligger inde i rygsøjlen og er de nerver, der forbinder hjernen med kroppen. Jalousi er et stort
problem i de danske parforholdet. Rygmarven ligger inde i rygsøjlen og er de nerver, der forbinder hjernen
med kroppen. Med et diplomatisk udtryk kunne vi sige, at det gør dig en smule. Nu er der også program og
tilmelding til GENERALFORSAMLING. 12K er et landsdækkende firma, der leverer tegnsprogstolkning på
et højt niveau til døve, hørehæmmede og døvblinde.

