LEDARSKAPS- OCH FÖRETAGSUTVECKLING

Ledarrollen och det moderna ledarskapet
En föreläsningsserie för Er som arbetar i ledande ställning eller har att göra med
människor i komplexa situationer och är intresserad av det mänskligas villkor.
Program - Modernt Ledarskap
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduktion av teorin. Differentiering av ett eget själv.
Känslomässiga trianglar.
Den känslomässiga processen och projektioner i kärnfamiljen
Syskonposition. Överföring mellan många generationer.
Känslomässig "cut off"
Känslomässiga processer i samhället. Sammanfattning.
Föreläsningarna pågår 4 timmar per tillfälle.

Målgrupper
Grupper av Ledare, handledare, läkare, lärare, präster m fl.

Kostnader
Från 3 750:- exkl. moms/person för hela serien på 6 träffar. Min 10 deltagare.

Förfrågan
Förfrågan ställs till mig via mail, fax eller telefon.
Nu har Ni möjlighet att i en serie föreläsningar ta del av en teori om känslomässiga system. Den
beskriver bl a vad som styr hur vi relaterar till varandra, hur vi reagerar i olika sammanhang och hur vi tidigt i
barndomen väljer strategier som vi sedan använder oss av i livet. Teorin har en helt annan utgångspunkt än
Freuds psykoanalytiska skola.
Bowen Family System Theory, formulerad av dr Murray Bowen, beskriver mönster av mänskligt känslomässigt
beteende som en produkt av människans arv i evolutionen. Centralt i Bowen Family System Theory är konceptet
om differentiering av ett eget själv. Det visar både på hur vår personlighet formas i relation till de människor som
vi är känslomässigt beroende av och på möjligheten för en person att förhålla sig till sin livssituation på ett
ansvarsfullt och konstruktivt sätt.
Om Du önskar ytterligare upplysningar om teorin kontakta mig per fax eller e-post så skickar jag en mer utförlig
beskrivning på engelska.
Bakgrunden till att jag föreläser i detta ämne har att göra med mitt arbete med företagsutveckling och mitt
intresse för ledarskapet i organisationen och personen i ledande ställning. Det var i sökandet efter hållbara
teorier och effektiva metoder som jag kom i kontakt med Bowen Family System Theory, vilken jag nu tillämpat i
flera år i ledarutveckling. Utbildad vid Georgetown University, Family Center, Washington DC, USA.
Välkommen med förfrågningar och anmälningar.
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