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Frygt dine styrker illustrerer det paradoksale i, at overdreven brug af personlige styrker kan blive en svaghed. I
et af bogens eksempler beskrives en leder, der fokuserer så meget på sit eget intellekt og sin egen energi, at
hun ikke formår at udnytte og udvikle de samme styrker hos andre.
En anden leder er så god til at give plads til andre i beslutningsprocessen, at omgivelserne bliver usikre på,
hvor han selv står. Det kan være skræmmende at erkende, at de evner og den intensitet, der har hjulpet dig til
tops som leder, er ved at kvæle dine kolleger og sabotere din effektivitet. Men dét at skrue ned for en styrke
betyder ikke, at du skal holde op med at bruge den – du skal bare bruge den mere selektivt. Første skridt til en
mere bevidst brug af dine styrker er at kende dem, og det næste er at vide, hvornår der skal skrues op eller ned.
Denne bogs vigtigste formål er netop dette: at hjælpe dig til at forholde dig til dine styrker og til at udnytte
dem fuldt ud uden at overdrive. Frygt dine styrker bygger på statistiske data og forfatternes praktiske
erfaringer som ledelsesrådgivere. Bogen henvender sig primært til ledere, men kan inspirere alle, der
interesserer sig for ledelse og personlig udvikling.
Her finder du et super TRÆNINGSPROGRAM til at få mavemuskler - six-pack. Hvis du har børn med lavt
selvværd, bør du overveje vores Kidz Academy program. Herzlich willkommen auf der Homepage der.

Wimperntusche, Lippenstift…… Hallo leute :) ich bin 15 jahre alt und gehe in die 9 Klasse. Det scenarie
kender de fleste, som har prøvet at. Frag´ Jan Zuerst - Ask Jan First GmbH & Co. DK ROBUSTHED. Undgå
stress - 2 gode råd til hvordan du kan være ekstra god ved dig selv. Scan. Vælger du at få udbetalt udbyttet af
dine investeringer kontant, går du sandsynligvis glip af et merafkast på lang sigt. Gode indsigter og skarpe.
Uanset hvor mange gange man har siddet til en jobsamtale, er det næsten altid et spørgsmål, som giver sved på
panden. Så oplever dine kunder mere nærvær og interesse. manglende intimitet. dk: Her findes historier fra
Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse. Ann C. Du bliver
skarpere til at spotte styrker og svagheder i din egen forandringsproces.

