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En hjernesmart leder er en, der kender hjernens spilleregler. Og som ved, at alt handler om forbindelser –
forbindelser oppe i lederens hjerne, i medarbejdernes hjerner og forbindelserne mellem jer som mennesker og
kolleger. Spørgsmålet er nemlig ikke, om du som leder sætter dig spor i dine medarbejderes hjerner, men
hvilke spor du sætter. I HJERNESMART LEDELSE får du værktøjer til at gøre din organisation hjernesmart.
Du lærer hjernens spilleregler at kende, og du får pædagogisk anvendelige metoder til at træne dig selv i at
være en leder, der faciliterer hjerneprocesser. Du får indsigt i, hvordan du på en hjernesmart måde kan tackle
mange af de udfordringer, som ledere står med i dag: at forberede medarbejderne på forandringer og skabe
arbejdsmiljøer, der fremmer læring og trivsel og begrænser negativ stress og dårlige sociale miljøer.
Sidstnævnte er ikke mindst en kæmpe udfordring i disse online tider, hvor vi alle er på hele tiden, men i
mindre grad tilstedeværende og nærværende. HJERNESMART LEDELSE giver dig svar på: hvad dit
eksempel som leder betyder for medarbejdernes hjerner. hvorfor det giver mening, at ledere tager sort bælte i
håndtering af hjernens trusselsrespons. hvordan du aflaster hjernen i en travl hverdag og fore bygger negativ
stress hos dig selv og andre. hvorfor vi bør tage følelser med et gran salt, men vær dier ganske alvorligt.
hvordan overspringshandlinger kan vendes til produktive ahaoplevelser. hvorfor gode råd tit preller af, og
feedback misforstås. hvad man kan gøre med og i sin hjerne, når man sidder fast i én bestemt fortolkning af en

situation og ikke kan se ud over den. hvordan du gør din organisation hjernesmart. Her er bogen, du kan læse
igen og igen og få ny værdi af hver gang! HJERNESMART LEDELSE har gjort mig langt bedre til at skabe
det rum af gensidig forståelse og respekt, der skal til for at kunne diskutere konfliktfyldte emner og finde gode
løsninger. – Allan Nyland Christensen, Director Corporate IT Portfolio Management, LEGO At lære om
hjernens spilleregler er den absolut bedste investering, jeg har lavet. Anette Prehns evne til at gøre svært stof
praksisnært og anvendeligt er eminent! – Marlene Karmark, kontorchef, Odense Kommune En fantastisk bog
til at få større gennemslagskraft som leder. Anette Prehn evner at provokere lederes tænkning og vaner.
Hun skriver formidabelt og gør kom- plekst stof om hjernen både sjovt, spiseligt og brugbart.
Verdensklasse! – Trine Brahm, Head of Leadership & Talent, Novozymes
Bogs ISBN er 9788771592474, køb den her Jeg deltog i morges i Go’ Morgen Danmarks indslag om
teeenagere og søvn. Læs videre Hjernesmarte børn - styrk dit barns hjerne for livet (og bliv selv klogere).
Uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach | 4-årig professionel uddannelse med de bedste teknikker fra
både coaching og psykoterapi Her finder en lang række af landets mest populære og mest efterspurgte
foredragsholdere - få lynhurtigt svar på din forespørgsel.
dk kan du udforske hjernens spilleregler, og hvad de betyder for ledelse, læring. Vi hjælper dig til at få. Vi
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