Pressemeddelelse
Protreptik, et filosofisk dialogorienteret
coach værktøj
BOGANMELDELSE af filosof KIM GØRTZ
Maibritt Isberg Andersen bidrager med sin bog: ”Den
protreptiske samtale – din håndbog” til en nærmere
forståelse af hvordan protreptik kan praktiseres. På den
måde udgør bogens 111 sider et smukt udtryk for den
enkelhed, der ligger i at tage den filosofiske invitation
alvorlig, nemlig hvor vigtigt og frugtbart det er, at undersøge
hvad det vil sige at blive til som mennesker. Gennem
bogens sympatiske layout, smukke illustrationer og
tankevækkende citater føres læseren via et klart sprog
nænsomt ind i protreptikkens redskaber og metodiske greb
på en sådan måde, at den mulige mystik og kompleksitet,
der kunne være forbundet med denne samtalekunst, synes
at fordufte som dug fra solen. På den ene side er bogen
relativ enkelt at læse, og man kan forholdsvist hurtigt
komme igennem den, og på den anden side fornemmer
man at nærmest hver side, ligesom en art Pandoras æske,
i sig rummer dybder som højst kan erfares gennem faktisk
at praktisere protreptikken. Maibritt Isberg Andersen har
således med sin bog præsteret at omsætte en speciel form
for stoflighed, til et lettere tilgængeligt materiale, som
fungerer i øjenhøjde for ’alle os almindelige dødelige’. Jeg
er sikker på at denne bog vil finde sin rette plads hos enhver
leder, ja, hos ethvert menneske, der søger at vende sig selv
og andre mod dét, der er væsentligt for alle, nemlig ”det
lykkelige liv”. For dette skal du have stor tak og megen ros,
Maibritt! – Kim Gørtz, filosof, Ph.d. og chefkonsulent.
Chefkonsulent & ekstern lektor på CBS (LPF) Ledelses- &
organisationsudviklingskonsulent.

OM FORFATTEREN
Forfatter Maibritt Isberg Andersen udkom med bogen
”Den protreptiske samtale – din håndbog” den 3.
februar 2014.
Maibritt ejer firmaet ZTRONG, er uddannet sygeplejerske,
professionel ICF coach og certificeret protreptiker ved
Copenhagen Business School, dr. phil. Ole Fogh Kirkeby.
Til daglig coacher og underviser Maibritt direktører, ledere
og coaches på alle niveauer i både offentlige og private
virksomheder. "Jeg lader mig ikke friste af at definere
løsningen. I stedet holder jeg skarpt fokus på at få stillet de
helt rigtige spørgsmål, som får tingene til at falde på plads
og skabe nye muligheder. Med udgangspunkt i protreptik,
hjælper jeg dig med at finde frem til den bedste udgave af
dig. Både som leder og som menneske!" Maibritt har mere
end 3.000 timers erfaring med protreptik og coaching.

OM ZTRONG Akademiet
ZTRONG Akademiet tilbyder coaching, protreptiske
samtaler, kurser, uddannelse, certificering, netværk og
teamudvikling til private- og offentlige virksomheder.
ZTRONG Akademiet byder på flere nye protreptiske
muligheder bl.a. PROTREPTISK NETVÆRK. Med foredrag
af kendte filosoffer og andre f.eks.: Ole Fogh Kirkeby,
Kirstine Andersen, Niels Jakob Harbo, Kim Gørtz, Steen
Hildebrandt, Michel Højlund Larsen, Flora Eriksen og
Michael Stig Ørbech.
Dr. Phil. Ole Fogh Kirkeby og Maibritt Isberg Andersen
tilbyder kurser til dig der ønsker at lære protreptik
”Introduktion til den protreptiske samtale” og til øvede
”MasterClass i protreptik”.
Se ZTRONGs KURSUSPROGRAM under kurser på

www.ztrong.dk

Køb bogen ”Den protreptiske samtale” og ZTRONG
samtalekort på www.SAXO.com.
Tilmeld dig ZTRONGs nyhedsbreve, som udkommer 4 x
årligt, tilmelding på www.ztrong.dk.

Forfatter Maibritt Isberg Andersen

Følg med på https://www.facebook.com/ztrong.dk
Og YouTube https://www.youtube.com/user/ztrong.dk
.

