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Christel Damgaard Hent PDF Forlaget skriver: Igennem bogen bliver du, i et let sprog, ført igennem 5 enkle
trin, som giver dig en række forskellige kommunikationsværktøjer, der let kan anvendes i din dagligdag. Det

eneste, DU skal gøre, er at sætte fokus på, hvordan DU vil føre det ud i livet.

Bogen er krydret med eksempler fra praksis, samt ideer til, hvordan DU:

…Kan træne dig i at blive helt fantastisk til at lytte
…Let stiller de helt ’rigtige’ HV-spørgsmål
…Lærer at aflæse kroppens skjulte signaler

…Får dialogen til at gro
…Kan give konstruktiv feedback, så det opleves som en gave

Efter hvert af de 5 trin er der forskellige øvelser, hvor du kan arbejde videre med, hvordan du bedst får
integreret redskaberne i din hverdag.

I virkeligheden handler de 5 trin om at sætte en udviklingsproces i gang. Det er vigtigt, at du tager hvert trin i
dit tempo og øver dig i praksis for derefter at tage det næste trin. På denne måde bliver den coachende tilgang

integreret i din hverdag

Bogen skiller sig ud fra andre coaching bøger, da den er meget praksisorienteret og dermed kan bruges som et
arbejdsredskab, til hvordan du kan anvende den coachende tilgang både i arbejdslivet og privat.

Den er i A4 format med spiralryg, så det gør det nemt for dig at arbejde i bogen, samt bruge den som
opslagsværk!
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