
Gør en forskel
Hent bøger PDF

Ulrik Wilbek
Gør en forskel Ulrik Wilbek Hent PDF Alle taler om at gøre en forskel. Men hvordan gør man – helt praktisk?
Det spørgsmål har jeg tænkt en del over. Ambitionen om at gøre en forskel har nemlig på mange måder været
en rød tråd i mit liv. Som træner har jeg hele tiden forsøgt at fl ytte mig selv i nye retninger, ligesom jeg hver
eneste dag har forsøgt at hjælpe andre til at udrette mere, end de troede, de kunne. I Gør en forskel fortæller
jeg, hvordan man kan gøre en forskel – uanset om man har ambitioner om at udrette noget i sit liv, på sit
arbejde eller ude i samfundet. I mine øjne er succes nemlig meget andet end penge på kontoen eller et godt
job. Hvis vi alle prøver at gøre en forskel i vores liv, er der ingen grænser for, hvad vi kan udrette sammen!
Find det vigtige Hvis du vil gøre en forskel, skal du vide, hvordan du vil påvirke morgendagen. Lær dig selv
at kende Hvad kan, vil og skal du? Lav en plan Drop de lange lister og fokuser i stedet på to-tre punkter
Prioritér Lær at skelne mellem de vigtige valg, de ubetydelige valg og de valg der haster Bryd dine vaner
Forandringen er altid værst, før du har prøvet den Træd i karakter Du skal turde stå ved dine prioriteringer
Bevar din troværdighed Troværdighed kommer af, at du træffer dine valg og tør sige, hvorfor du træffer dem

Stå fast i modgang I modgang skal du ikke øve dig i noget, du er dårlig til, men gøre det, du gør godt.
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