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BESKRIVNING

På ett lättförståeligt och drivet sätt förklarar Jivan Wells varför sambandet mellan personlig och andlig
utveckling och ledarskap är själva grunden för ett nytt ledarskap i en ny tid. Det nya ledarskapet handlar
om modet att vara öppen och närvarande för det nya och okända och samtidigt lita till hjärtat och
intuitionen. Ett ledarskap som genom fördjupad självkännedom tjänar alla.Detta ledarskap kan lika väl
handla om att vägleda sig själv, som om föräldraskap eller partnerskap, men framför allt handlar det om att
vara människa. Läsaren ställs inför frågor som är både dynamiska och ibland utmanande: * Vad har
andlighet med ledarskap att göra? * Feminina och maskulina egenskaper nns i både kvinnor och män. Hur
kan vi använda dessa på ett konstruktivt sätt i ledarskapet? * Andas på arbetstid, är det lönsamt? * Döden,
nns den? * Hur kan vi använda vår makt och kraft för att tjäna världen? Som handbok är Sanningens
ögonblick suverän. Här kan läsaren lära sig att coacha och vägleda andra, skapa sitt eget livs vision, och
får redskap för att bli klar över syftet med sitt liv. Varje kapitel innehåller dessutom råd och praktiska
övningar som gör det enkelt att ta sitt nästa steg och bli en sann ledare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sanningens ögonblick - Annie Lööf - Bok | Akademibokhandeln

REGERINGSBILDNINGEN. Centerpartiets ledare Annie Lööf har i fyra års tid lovat att göra allt för att
ersätta regeringen Löfven med något annat. Annie Lööf ...

"Sanningens ögonblick" - Nyheter - Nyheter Västervik Gamleby Ankarsrum

Sanningens ögonblick närmar sig nu för försvarskoncernen Saab. Inom kort ska USA:s flygvapen meddela
vem som vinner en order värd nästan 150 miljarder svenska ...

"Sanningens ögonblick" - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping ...

2018, Inbunden. Köp boken Sanningens ögonblick hos oss!
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SANNINGENS ÖGONBLICK

https://www.bo-fi.club/?p=SANNINGENS%20%C3%96GONBLICK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SANNINGENS%20%C3%96GONBLICK&ln=se
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