Pressemeddelelse
Protreptik, et filosofisk dialogorienteret
coach værktøj
BOGANMELDELSE af dr. phil Ole Fogh Kirkeby
Om Maibritt Isberg Andersens nye bog: Den protreptiske
samtale – din håndbog.
Selvledelse er blevet den nye praksis i alle organisationer,
men selvledelse forudsætter, at man har en fornemmelse
for hvad det er, man leder, altså for selvet. Vejen til selverkendelse blev lagt af filosofien for 2500 år siden med den
græske disciplin ”protreptikken”. Den handler om at bistå et
menneske, der vil vende sig mod sig selv og betræde sin
egen vej. Men det, der skulle være indlysende, er i
virkeligheden
så
forfærdeligt
vanskeligt.
Som
psykoanalytikeren Carl Gustav Jung skrev: ”Det må dog
erkendes, at der ikke er noget, som er sværere at udholde,
end sig selv.”
Nu har Maibritt Isberg Andersen skrevet en lille klar og klog
bog om protreptikken, der kan hjælpe lederen til bedre at
forlige sig med sig selv, og derigennem med sine opgaver.
Den er lykkedes over al forventning og kan varmt anbefales
til den leder, der vil være andet og mere end en ”manager”,
en hestedressør, nemlig et menneske. For mennesket er jo
”det talende dyr”, og det er gennem samtalen, at vi kan befri
hinanden, vel at mærke, hvis vi taler på den rigtige måde:
Taler i værdiernes sprog. For værdier er de mentale
molekyler, som vores bevidsthed er opbygget af. Den, der
kender og kan dette sprog, har noget, der gør hende
umådelig stærk.
Ole Fogh Kirkeby, mag. art og Dr.phil., og professor i
Ledelsesfilosofi ved CBS.

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 ztrong.dk

Forfatter Maibritt Isberg Andersen

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

