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Overbevis dig selv Peter Vang Hent PDF Træt af, at du ingen vegne kommer med dine drømme og visioner?
“Overbevis dig selv!” kan hjælpe dig med at realisere dem! “Er du klar til seriøs forandring?“ Denne bog

henvender sig til dig, der skal lede andre. Hvad enten du er leder i et firma, i en klub, en forening eller sågar
derhjemme! Dens budskab er, at al varig forandring begynder og slutter med forståelsen af det overordnede
formål. Den redegør grundigt for, hvordan du skaber forståelse for din vision, skaber fælles mål og fælles

formål. Dette gør at alle arbejder sammen, hen imod de samme mål. Det handler om at tro på din vision og på
at få andre til at tro på den samtidigt, således at I sammen kan realisere jeres fulde potentiale. Dermed kan du

gøre din succes til vores succes. Bogen bygger på eksempler fra hverdagen, der illustrerer hvor tingene
normalt går galt og giver råd og vejledning til at undgå disse faldgruber.
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