Foredrag, workshop eller forløb

Bæredygtighed, handlekraft og balance
- moderne ledelse med inspiration fra indiansk visdom
Ud fra otte bærende intelligenser (perspektiver) vil jeg inspirere og undervise i, hvordan indiansk
visdom har det der skal til for at udvikle i bæredygtighed samtidigt med, at de enkelte mennesker
tager ejerskab for det fælles projekt.
Handlekraften kommer af meningsfuldhed i det individuelle og det fælles engagement.
Balancen opretholdes ved at gøre et godt stykke forarbejde og fortløbende vedligeholde og justere
– det gælder både i det konkrette felt og i de relationer, der skal bære samarbejdet, give energi og
få projektet til at lykkes.

Gør bløde værdier til hård valuta – få varme hænder i stedet for kolde fødder!
Filosofien og redskaberne i indiansk visdom er udviklet og finpudset gennem årtusinder for at
overleve som stamme. Det gør den idéel til, at kunne navigere i en hurtig omskiftelig verden og få
ressourcer og kompetencer til at spille sammen med indbyrdes forstærkende effekt.
I vores moderne verden er stammen en arbejdsplads, et team, en gruppe, en familie… alle de steder,
hvor mennesker samles om et fælles projekt.
Redskaberne i arbejdet med den indianske visdom er designet til, at skabe anerkendelse og tillid
mellem mennesker. Det styrker relationerne, der er afgørende for synergien i en gruppe.
De sunde relationer gør, at alle tør byde ind med det bedste de har til det fælles bedste.

Indiansk visdom samler den eksisterende viden og erfaring i nye sammenhænge.
Den er optimal i CSR-arbejde, da hele filosofien er baseret på ansvarlighed og bæredygtighed.
Den er undersøgende, responderende og handlingsorienteret:
Hvad skal gøres? Hvordan og hvornår?
Indiansk visdom bringer os tilbage til start, helt nede på jorden i grundlæggende metoder til at skabe
og udvikle i fællesskab. Oveni det kan vi tilføre al den viden, teorier og erfaringer vi har andre steder
fra. Det gør det samlede billede endnu mere nuanceret og givende.
Mogens Juul: Certificeret Council Guide i indiansk visdom (proceskonsulent).
Intuitiv Coach. Efterudd. i personlig ledelse (gestalt). Tyve års erfaring som
pædagog og leder. Forfatter og foredragsholder.

Action without vision is only passing time,
vision without action is merely daydreaming,
but vision with action can change the world.
Nelson Mandela
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