Nyhedsbrev 1/2013

Indhold









Filosofiske klynger II
Nyt samarbejde med Mindfulness Akademiet
Udviklingsmuligheder for ledere og coaches
Peter Bastian
Bliv certificeret protreptiker
Mød en indianer
En bog bliver til
SE HVEM DER HAR VUNDET

God fornøjelse!
Maibritt Isberg Andersen
Sygeplejerske, protreptiker og coach

Vil du ”synes godt om” min Ztrong Facebook profil?
Vil være en del af mit netværk på LinkedIn?
Vil du se Ztrong You Tube kanal?
Filosofiske klynger II
Efter succesen med Filosofiske klynger I – et meget givende og inspirerende forløb, forbereder
jeg nu opstart af Filosofiske Klynger II forår/efterår 2013. Jeg håber, at se dig her.
4 x 2 timer med plads til fordybelse, debat og emner med mening.

Indhold i Filosofiske klynger II:
1.

Det dualistiske menneskesyn (Platon, René Descartes)

2.

Det naturalistiske menneskesyn (Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Freud)

3.

Det eksistentialistiske menneskesyn (Kirkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus)

4.

Det kommunikative menneskesyn (Løgstrup)

Nyt samarbejde med Flora Eriksen – Mindfulness Akademiet
Jeg har indledt et nyt samarbejde med Flora Eriksen. Jeg er meget taknemmelig for at skulle
undervise i protreptik på hendes udvidede Mindfulness instruktøruddannelse.

Du kan læse mere om Mindfulness Akademiet og uddannelsen her
Nye udviklingsmuligheder for ledere og coaches
Under denne overskrift har jeg via pressen præsenteret mine protreptiske kurser og de
udviklingsmuligheder der ligger i protreptik.
Du kan læse pressemeddelelsen her

Den kan jeg anbefale dig
Efter et givende og inspirerende foredrag med Peter Bastian, kan jeg kun anbefale dig at læse
hans bog ”Mesterlære – en livsfortælling”.
Se Peter præsentere sin bog her

Bliv certificeret protreptiker
For at blive klar til en certificering som Protreptiker, anbefaler jeg et individuelt tilrettelagt
forløb, hvor du via forskellige kurser udvikler brede kompetencer inden for protreptik.
Kontakt mig for at høre mere om, hvordan din certificering kan tilrettelægges
Jeg håber på at se dig!
•
•
•
•
•

Introkursus Protreptisk lederudvikling (4x2 timer)
Individuelle protreptiske samtaler (5x 1,5 timer)
Filosofiske klynger I og II (4x2 timer)
Den autentiske leder (2 ½ dag indbygget protreptisk samtale)
Protreptisk certificering (7 x 2 timer)

Her kan du læse mere om, hvad de forskellige tilbud indeholder

Mødet med en indianer
I november måned deltog jeg i en workshop med Stephen Gallegos.
Det blev et møde med en personlighed, der kom til at betyde meget for mig.
Stephen er 79 år gammel og indianer. Han rummer så meget visdom og nærvær, at jeg
øjeblikkeligt blev dybt fascineret.
Det blev en weekend jeg sent vil glemme, og jeg ser allerede nu frem til hans næste besøg i
Danmark til marts.
Du kan hente inspiration på hans hjemmeside www.esgallegos.com

Se også mit indlæg på Facebook umiddelbart efter mødet med Stephen Gallegos
En bog bliver til
For at skrive en bog om protreptik bør man har været i Athen for at se, hvor det hele startede
for 2500 år siden. Derfor tog jeg på studietur til Athen.
Hele livet omkring Akropolis er fantastisk, og det var en kæmpe gave at mærke et miljø der i
den grad emmer af filosofi.
Dog skuffede det Det Filosofiske Akademi, også kaldet Platons Akademi, ved kun at være en
indhegning med bare to sten. Til gengæld var det samlede udbytte af turen givende og
fremmende for processen med min bog.
Stort tillykke
Tak til alle jer der tog jer tid til at svare på spørgsmålene omkring mit nyhedsbrev.
Vinderen af en coachsession a 1½ times varighed blev Helle Junker, centerleder Smedegade,
Slagelse.

Tilmeld/frameld dig nyhedsbrevet her

