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Nærværets kraft Bo Heimann Hent PDF Det indre lederskab handler ikke om management, modeller og
værktøjer, men om den, man er. Ofte taler man i for høj grad grad om, hvad ledere gør, og hvordan de gør det,
og for lidt om, hvem de er og deres indre lederskab. Det vil Bo Heimann og Ivan Fruergaard lave om på.

Sammen har de skrevet Nærværets kraft, der giver vejledning til, hvordan man kan arbejde med og finde ind
til sit eget nærvær. Forfatterne leder en gennem øvelser, meditation, og refleksioner og gennem bogens

temaer, opdelt i 5 A'er:

· Ansvar – Tag ansvar for dit liv

· Accept – Slut fred med fortiden og omfavn nutiden

· Adfærd – Optræd bevidst og assertvt

· Agenda – Erkend det dybeste formål med dit liv

· Action – Sæt handling bag dine ord.

Via de fem A'er opdager man nærværets kraft. Og ud af nærværet dukker sandheden om ens liv op: Hvem og
hvad man virkelig er, og hvad man er her for at bidrage med.

Med den viden kan man skabe lederskab i sit liv. Og vel at mærke lederskab af en helt anden karakter end
den, der bygger på disciplin, planlægning og strategi. Dette lederskab handler om, at man dybt indefra ved,
hvad man gør og siger - og hvorfor. Nærværets kraft gør en i stand til at lede sig selv – og dermed andre.

www.borsen.dk gav bogen 5 ud af 6 huer

Anmelderen skrev bl.a.:

Bogen kan læses i et stræk – langsomt i følge forfatterne – men også som en bog man tager ned fra hylden,
når der er behov for at stoppe op og finde hoved og hale i en hektisk hverdag. De små meditationsøvelser er
god hjernegymnastik – eller måske snarere netop det modsatte – og kan laves igen og igen. Der er en hårfin
grænse mellem lommefilosofiske banaliteter og velargumenterede pointer når temaet er personlig udvikling
og selvledelse. ”Nærværets Kraft” holder sig stilsikkert, overbevisende og på medrivende vis på den rigtige

side af grænsen

 

 

Det indre lederskab handler ikke om management, modeller og
værktøjer, men om den, man er. Ofte taler man i for høj grad grad
om, hvad ledere gør, og hvordan de gør det, og for lidt om, hvem de
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Forfatterne leder en gennem øvelser, meditation, og refleksioner og
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· Adfærd – Optræd bevidst og assertvt

· Agenda – Erkend det dybeste formål med dit liv

· Action – Sæt handling bag dine ord.

Via de fem A'er opdager man nærværets kraft. Og ud af nærværet
dukker sandheden om ens liv op: Hvem og hvad man virkelig er, og

hvad man er her for at bidrage med.

Med den viden kan man skabe lederskab i sit liv. Og vel at mærke
lederskab af en helt anden karakter end den, der bygger på disciplin,
planlægning og strategi. Dette lederskab handler om, at man dybt

indefra ved, hvad man gør og siger - og hvorfor. Nærværets kraft gør
en i stand til at lede sig selv – og dermed andre.

www.borsen.dk gav bogen 5 ud af 6 huer

Anmelderen skrev bl.a.:

Bogen kan læses i et stræk – langsomt i følge forfatterne – men også
som en bog man tager ned fra hylden, når der er behov for at stoppe

op og finde hoved og hale i en hektisk hverdag. De små
meditationsøvelser er god hjernegymnastik – eller måske snarere
netop det modsatte – og kan laves igen og igen. Der er en hårfin
grænse mellem lommefilosofiske banaliteter og velargumenterede

pointer når temaet er personlig udvikling og selvledelse. ”Nærværets
Kraft” holder sig stilsikkert, overbevisende og på medrivende vis på

den rigtige side af grænsen
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