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10 ting ledere kan lære af Kierkegaard Pia S\u00f8ltoft Hent PDF Du skal ville ét og stræbe efter dit ideal

gennem hele livet for at kunne være autentisk og omstillingsarat, ellers taber du dig selv, både som menneske
og leder. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tanker opfordrer bogens forfatter dig til at stille dig selv

syv spørgsmål: 1. Har jeg et ideal - vil jeg ét i sandhed? 2. Sætter mit ideal retningen for mit liv og ledelse? 3.
Lever jeg sådan, at jeg er mig mit ansvar bevidst? 4. Taler jeg dagligt med min samvittighed? 5. Er jeg et

eksempel for andre? 6. Hvorfor har jeg valgt den gerning i livet, jeg har? 7. Er der noget, jeg angrer - ville jeg
vælge en anden vej i dag? Bogen har karakter af et brev. Tag dig tid til at læse brevet som henvendt til netop

dig. Og tid til at svare på de spørgsmål, det rejser, for på den måde at forme dit personlige lederskab.
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