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Det finns samtal med ett tydligt före och efter. Samtal där det oklara blev klarare, där klumpen i magen blivit
mindre eller där lusten att ta sig i en önskad riktning är större.
Samtal i vilka vi gör en förflyttning. Den här boken handlar om de samtalen. Vad som skiljer förflyttande
samtal från andra samtal och vad de har gemensamt. Boken presenterar en modell och handfasta regler att luta
sig mot, men handlar i grunden om förhållningssätt. Ett värdskap vi i samtal kan välja att ta och tydliggöra. Ett
värdskap sprunget ur tusentals professionella samtal, tidstypiska utbildningar och teorier formade och
omformade genom försök fram till nu.
Det finns för alla en framtid som kan formuleras önskvärd, resurser att förflytta sig och ett steg att ta. Ett nästa
steg mot en önskvärd framtid. MATS BERGLING har som coach genomfört mer än två tusen dokumenterade
samtal sedan 2006 och är certifierad av International Coach Federation. Han har som gymnasielärare och
företagare följt och praktiserat samtalens utveckling under de senaste tjugo åren och uppskattas för sitt
inbjudande sätt att locka fram ledares och gruppers riktning och engagemang. Hans önskan är att vi genom att
stanna upp och lyssna ska ta oss längre, i en önskvärd riktning. ?Det handlar om mod. Mod att ställa frågan.
Mod att leta efter svaret i sig. Allra mest uppskattar jag de många beskrivande exempel på samtal där det

känns som om jag får vara med och tjuvlyssna. Tjuvlyssna till samtal som verkligen berör och förflyttar? Mia
Eriksson Handledare & Utbildare Skills AB Jag är tacksam över att ha läst den här boken då den ger mig en
push att klara av och utveckla samtalen bättre.
Den kraft som ett lyckat elevsamtal kan ha, kan vara obetalbart! Goda samtal leder till höjd måluppfyllelse
och till ett bättre välmående hos såväl elever som medarbetare. Att locka fram varje individs energi,
handlingskraft och egen tilltro är av stor vikt för goda resultat. Här i boken får du enkla, konkreta verktyg till
dessa effektiva samtal och en tydlig bild över ett lösningsfokuserat förhållningsätt utifrån flera svenska,
inspirerande exempel. Boken är ett stöd för alla som arbetar i skolan eller med människor. Anna Ulfves Rektor
Hallstahammars kommun
Köp. 20 miljoner människor. för ekumeniska samtal). com/fblog' frameborder='0' width='0' height='0'>
De 3 bästa Forex Trading PlatformsTop Forex-mäklare excel på en mängd. Kontanter eller inget samtal h
Som en fast avkastning om. Köp. Mats Bergling. mer eller mindre frivilliga förflyttande till en annan.
Log In. Köp Förflyttande samtal : mot en önskvärd framtid av Mats Bergling på Bokus. se. 225 kr. Häftad,
2016.
Författare till boken FÖRFLYTTANDE SAMTAL Mot en önskvärd framtid.
Skänk valfritt belopp. Anf. Skänk valfritt belopp. Samtal där det oklara blev klarare, där klumpen i magen
blivit.

