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Frugttræ-strategien - at give samtidig med at du selv vokser.

Levende fortællinger om den nye tids ledelses DNA.

Når alt nu hænger sammen, hvorfor så ikke la' det',  er af Jyllandsposten blevet kaldt året modigste bog om
holistisk ledelse af dig selv og andre i foranderlige paradigmeskifte-tider.

Hvad siger professor Steen Hildebrandt om bogen:

"En ændret verden kræver ændrede begreber og former. Vi begriber med vore begreber. Verden ændres. Ser vi
tilbage på de sidste mange år, er ingen i tvivl om, at der er sket fundamentale ændringer i tankemønstre,
indsigt og måder at gøre ting på. Tænker vi fremad, er det straks vanskeligere at rumme omfanget og

karakteren af de ændringer, der er ved at manifestere sig, og som vi står over for. Og dog er de færreste i tvivl
om, at meget vil være anderledes - bare om nogle få årtier. Meget anderledes!

Om det handler denne bog.

Den handler om bevidsthed. Om ledelse i fremtidens organisation.

Vågne, modige og nærværende mennesker ser tydeligt, at noget er ved at ændre sig - og må ændre sig. Helen
Eriksens bog er noget særligt. Den forener det det verbalt-digteriske med det ledelsesmæssige og biologiske
og den går langt i sine anelser og formuleringer af, hvad der er på vej, og hvor der ligger visdom gemt.

Visdommen ligger i mennesket og i naturen". Professor, Ph.D. Steen Hildebrandt
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