Le(vande)darskapets ABC-kurs

– för dig s om är männis ka bland männis kor Kursen innehåller grundläggande kunskap som borde vara en självklarhet för alla människor
att få ta del av. Kunskap som bidrar till att öka din förståelse för dig själv och andra.
För medarbetare, ledare, dig som är människa bland människor.
A. Förståelse för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och
andra.
B. Ökad medvetenhet om vad som påverkar dina beteenden och upplevelser.
C. Kunskap om vad som behövs för att leda dig själv och andra i önskad riktning – mot de
mål du vill uppnå och de tillstånd du önskar vara i…. och till inspiration till att göra det.
Vi tar utgångspunkt i att alla människor är unika och vi har uppmärksamhet på just det,
till skillnad från att utgå från en specifik metod eller modell.
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Så här tycker vi om kursen:

"Fantastiskt inspirerande ledare som förmedlade värdefull kunskap på ett lättförståeligt sätt där A-HA
upplevelserna duggade tätt. Efter kursen hade jag en tydligare bild av mig själv som startpunkt för all
vidare kommunikation och förutsättningar för att kunna leda andra. Skulle verkligen vilja gå en
uppföljning av kursen" - Lisa
"Suverän kurs :-). Jag har lärt mig mycket om mig själv, hur jag tänker, hur mycket som jag tolkar av att se
olika saker, hur jag kan utveckla mig själv och även andra. Jag har fått en fantastisk verktygslåda att
använda när jag kommunicerar, både i min roll som HR manager, men även privat. Jag kan varmt
rekommendera kursen!" - Pia Kristoffersson
"Äkta lärande med vettiga grunder som ger mening och god förståelse" - Jörgen Karlsson
”Många bra verktyg som jag vet kommer göra mig till en bättre ledare. Kursledaren Suss var inspirerande
och jag uppskattade spontaniteten i kursen.” - Hafez Tadayon
”Du får mycket kunskap på kort tid. Fick massa tankar och reflektioner. Suss inspirerar med sin energi och
kompetens. Kan verkligen rekommendera och är sugen att fördjupa mig mer.”
- Suzanne Wilnersson
"Det var ett bra genomförande av kursen, det fanns mycket som var tänkvärt och utvecklande – det som
förvånade mig mest, var att jag inte var trött efteråt. Kurser kan vara lärorika men tröttsamma, men inte
denna gång – den gav energi” - Gunilla Wellerfors

