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I lederkredse mener nogle, at konkurrence er en forudsætning for at lykkes.
Intensiteten, rusen i at vinde og adrenalinen når det rykker. Men når du har

læst denne bog, vil du måske føle dig tiltrukket af de interessante
resultater, du kan opnå, hvis du tilføjer et samskabende mind-set.

Leadership for Socialists & Lovers er en bog om innovativt lederskab. Den
bygger på en alternativ spil-baseret tilgang, hvor vi forsøget at spille
hinanden gode i stedet for at behandle hinanden som konkurrenter og

kæmpe for at være bedst. Og vejen til det er bevidsthed. Ved at udvikle et
samskabende mind-set kan du ende med at opnå resultater, du end ikke
har drømt om. Desuden vil du opdage, at når du bevæger dig uden for

arbejdspladsen, så vil det påvirke alle andre dele af dit liv og vil påvirke alle
vigtige relationer, du er en del af.

Så hvad er der i det for dig? Som undertitlen indikerer, så er det en legende
invitation til at udvikle et resultatorienteret, samskabende mind-set. Og
uanset om du leder medarbejdere, studerende, børn eller andre, så

inviterer Peter Møhring dig til at lede et ‘vi’-spil.
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