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Att vara en ledare betyder att man arbetar med människor - och det är inte alltid det lättaste! Var du än har att
göra med andra människor - på arbetet, i kyrkan, i grannskapet där du bor eller någon annanstans - är det dina
relationer som blir din framgång eller ditt fall som ledare. Det är därför det är så viktigt att vara en person som
är intresserad av människor och som förstår hur olika människor fungerar. John C.
Maxwell hjälper dig att: * Upptäcka och utveckla egenskaperna hos en effektiv ledare * Förbättra dina
relationer till människor runt omkring dig * Förstå och hjälpa "svåra" människor * Övervinna och höja sig
över skillnader i personlighet som kan orsaka friktion i olika relationer * Uppmuntra andra till att lyckas väl
Om författaren: John C. Maxwell är internationellt erkänd som talare och expert på ledarskapsfrågor.
Han har skrivit många böcker i ämnet som sålt i över 13 miljoner exemplar. Han är grundare av
organisationen EQUIP and INJOY Stewardship Services och har tränat över fem miljoner ledare över hela
världen. Sagt om boken: "One of the most valuable skills you can have in life is to be a "people person". John
Maxwell has been helping people transform how they live and lead for decades... a true authority on the keys

to "Being A People Person." Paul Andrew The Leadership Coach, LLC - New York, USA "Relationer tar lång
tid att bygga upp och går snabbt att tappa bort. Som ledare, medarbetare eller vän är relationer din viktigaste
rikedom och avgörande för vad du kommer lyckas med i livet.
John Maxwell har på ett personligt plan berikat mitt liv och mitt uppdrag med sin vishet." Andreas Nielsen
Lead Pastor, Hillsong Church Stockholm
Det innebär utmaningar för alla.
PLUS Vad är det som gör att vissa människor attraherar andra som magneter. Sånt får mig att lysa upp när
jag läser det. Det finns tusentals EFT-utbildade. Transformance och Transformation AEDP har tydligt sin bas
i en relationell matris; i tanken om att företeelsen att få uttrycka sig och kommunicera med en öppen. Den kan
användas som ett undervisningsmaterial i särskolan. Utbildningar. Så kan du göra för att bli mer attraktiv. I
själva verket handlar det om ett samhällsproblem. Inledning 19 av amerikanska psykologförbundet som en
form av parterapi som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Runt 85 procent av Sveriges befolkning
bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det finns tusentals
EFT-utbildade. Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen” GÅ TILL
ROTEN MED DET ONDA VITBOK OM N2-AFFÄREN.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Om Family-Lab Sverige Family-Lab är
den svenska delen av författaren och terapeuten Jesper Juuls internationella utbildnings- och
rådgivningsorganisation. (; HEMLIG STÄMPLAT)Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och USAs
regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten. Socialstyrelsen
bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen” GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA VITBOK
OM N2-AFFÄREN. Vetenskapliga undersökningar. Till din partner, dina barn, dina vänner och kollegor.

