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Forandring, ja tak! Robert Kegan Hent PDF Forfatterne og psykologerne Robert Kegan og Lisa Laskow
Lahey har bogstaveligt talt brugt hele deres arbejdsliv på at arbejde med det problem som de måske har løst
med deres denne bog: Hvordan man lukker hullet for det folk i virkeligheden har til hensigt at gøre, og det,

de faktisk er i stand til at afstedkomme. At mindske denne afstand er ifølge forfatterne et af det 21.
århundredes centrale læringsproblemer.

 

Forandring, Ja tak! er til alle som har forsøgt – og fejlet – med at foretage forandringer i deres liv, eller som
har forsøgt at hjælpe andre med at foretage forandringer i deres. Og den er især skrevet til dem der leder,
styrer, fører tilsyn, konsulterer, rådgiver, oplærer, coacher eller underviser. De beskrivelser og historier du
finder i Forandring, Ja tak!  viser en vej til virkelig udvikling, til de kvalitative bevidsthedsudvidelser, der

øger det menneskelige potentiale på ar-bejdspladsen betydeligt - ikke ved at nyansætte, men ved at forny den
eksisterende talentmasse.

 

Robert Kegan og Lisa Laskow Lahey tilskrives æren for den banebrydende opdagelse af en skjult dynamik,
der hæmmer personlig og organisatorisk transformation. Dette arbejder (med det, de kalder

forandringsimmuniteten) har fundet vej til ledere og teams i erhvervslivet og det offentlige samt
udannelsesinstitutioner i USA, Europa og Asien.
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