Foredrag: Otte essentielle livsenergier
i det personlige lederskab.
Der er otte essentielle energier du skal have i spil på
den korte og den lange bane. Når du gør det, har du et
stærkt autentisk personligt lederskab, hvor du er i
stand til at træffe livgivende beslutninger. Det handler
for eksempel om frihed, strategi, relationer, nærvær.
Når du kender energierne, kan du skelne og vælge,
hvad du har brug for og dermed bringe dig i balance.
MEN! Energierne har en bagside.
Det kan for eksempel være ”offerrollen”, den
”dominante / overlegne” eller ”dommeren”.
Hvordan kan du styre alt det? Vælge? Kontrollere?
Få det samlede billede over, hvordan det hænger
indbyrdes sammen og hvordan du kan sætte dig selv i
centrum og blive i stand til at skelne og vælge.
Hvad vil du have mere eller mindre af?

Foredrag: Otte essentielle livsenergier
i det årvågne lederskab

Som årvågen leder skal du skabe rum og metode til at
få otte essentielle livsenergier til at folde sig ud i dine
medarbejdere. Du skal udvise autentisk, tydeligt,
gyldigt og tillidsskabende lederskab. Når du gør det, vil
du blive ”valgt” som legitim leder og har dedikerede
og passionerede medarbejdere bag dig.
Du skal være årvågen - stå tidligt op, være den som
iagttager omgivelserne opmærksomt og reagerer
hurtigt.
Som leder har du ansvar, der rækker ud over det
nære. Du skal skabe mening og liv omkring dig. Du skal
lede med et evolutionært formål. Du skal skabe
grobund for liv - hvis ikke du kan det, vil dit projekt dø.
Tiderne skifter og dem der skal købe, hvad du end
producerer eller tilbyder, skal se en sammenhæng
med den øvrige verden og hvor vi er på vej hen.

At kunne udøve årvågent lederskab kræver at kunne slippe kontrol. For at slippe kontrol skal du hvile
sikkert i dit personlige lederskab. Det handler om mennesker! Det handler om din evne til at få alle til at
spille sammen med indbyrdes forstærkende effekt. Hvis du kan det er du en årvågen leder; hele tiden
vagtsom, vågen og med blik for, hvad der tjener os bedst.

Hvert foredrag tager min. 2 timer.
En kombination af begge min. 3 timer.
Du / I kan også få foredragene som
workshops, hvor der vil være ”hands on”
undervejs. Varighed min. 4 timer.
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