
Vilje til forandring
Hent bøger PDF

Trine Wiese

Vilje til forandring Trine Wiese Hent PDF Forlaget skriver:

´Seen that - been there´, er den holdning, Lars-Christian Brask tager livtag med igennem bogen. En sådan
bliver alt for ofte en undskyldning for blot at gøre, som vi altid har gjort. Nysgerrigheden driver Lars-

Christian Brask, der erkender faren ved mentalt at stivne - det er jo, hvad mænd ofte gør i hans alder og en
position, så han bevæger sig ud på en dannelsesrejse.

Bogen igennem matches han op med 10 mennesker, der både fascinerer, har stringente argumenter og en
medrivende passion for deres ideer. Der er tale om personer og tanker, der provokerer ´blå jakkesæt´ og ofte

også går stik imod den måde, Lars-Christian Brask ser verden på.

Ved at bruge sig selv som eksperimentarium søger erhvervsmanden at rykke ud af vanetænkning og dermed
få et nyt syn på, hvad han kan bruge fra sin gamle verden, og hvad der skal til for, at vi kan udvikle os selv,

vores samfund og virksomheder mest intelligent og sundt.
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´Seen that - been there´, er den holdning, Lars-Christian Brask tager
livtag med igennem bogen. En sådan bliver alt for ofte en

undskyldning for blot at gøre, som vi altid har gjort. Nysgerrigheden
driver Lars-Christian Brask, der erkender faren ved mentalt at stivne
- det er jo, hvad mænd ofte gør i hans alder og en position, så han

bevæger sig ud på en dannelsesrejse.

Bogen igennem matches han op med 10 mennesker, der både
fascinerer, har stringente argumenter og en medrivende passion for
deres ideer. Der er tale om personer og tanker, der provokerer ´blå
jakkesæt´ og ofte også går stik imod den måde, Lars-Christian Brask

ser verden på.

Ved at bruge sig selv som eksperimentarium søger erhvervsmanden
at rykke ud af vanetænkning og dermed få et nyt syn på, hvad han
kan bruge fra sin gamle verden, og hvad der skal til for, at vi kan
udvikle os selv, vores samfund og virksomheder mest intelligent og

sundt.
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