
Man skal give - samtidig med at man

selv voksegpet fir bide virksomheder og

medarbejffie mest ud af, mener forfatter
og erhvervspsykologisk ridgiver Helen

bag den ny ledelsesfilosofi,

besogt si mange
eder, hvor med-

iderne ikke trives, for-
organisation, menneske-

og ledelsessyn hviler pi
gammeldags fastliste anta-
gelser. Medarbejderne
presses mange steder uver-
digt meget, og det vokser
de ikke af. Hverken virk-
somheder eller medarbej-
dere f6r pi sigt noget ud af
det, mener Helen Eriksen,
kvinden bag den ny ledel-
sesfilosofi , >Frugttrre-stra-
tegien<, som bruger intui-
tion som sit vigtigste ledel-
sesvarktoj.
Helen Eriksen er forfatter,
erhvervspsykolo gisk ridgi-
ver og har 15 irs erfaring
med holistiske udviklings- og transformationsproces-
ser i organisationer og med enkeltpersoner i Danmark
og i udlandet. Hun sammenligner en medarbejder med
et frugttrre - heraf navnet pi hendes ledelsesfilosofi.

- Det handler om, at vi skal blive bedre til at give, sam-
tidig med at vi selv vokser. Og det gor typisk frugttreet,
der er si viseligt indrettet, at det ikke tror, at det skal
give frugter 365 dage om 6ret. Det gir i dvale om vin-
teren, blomstrer om foriret, giver frugter om efteriret.
Og si giver det sine blade til jorden, si vi kan fi noget
nrring. Jo mere man stotter sine medarbejdere i at
udfolde deres potentiale, desto mere foroges kreativi-
teten, energiomsetningen og den okonomiske oms€t-
ning. Bundlinjeresultatet er jo skabt af mennesker,
der har fiet skabt rammer for at udfolde sig.
Helen Eriksen mener, at der mi skabes nogle helt nye
begreber i stedet for at fortsette en hiblsst gammeldags
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ledelsesstil. Det er menneskets bevidsthed, tanker, folel-
ser og dromme, der bestemmer, hvordan verden og de
enkelte virksomheder udvikler sig. Derfor gir hun holi-
stisk til vrerks og arbejder bide med psykologi, det inde-
lige, kroppens S'sik samt ernering. Intuition spiller en
stor rolle.

Brug dine tolenter - og fd flere

- Det gelder om at kunne se sit potentiale og kende
sig selv samt forst8, hvordan vi indgir i en storre orga-
nisation og er verdifulde skabere afdenne organisa-
tion. Moderne hjerneforskning viser, at vi danner nye
nervebaner, hvis vi arbejder med en ny intelligens. |o
flere intelligenser vi arbejder med, desto flere nerveba-
ner danner vi, og si kan vi bedre udnytte vores iboende
potentiale. Der er mange former for intelligens: frsisk,
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rummelig, emotionel, logisk-matematisk, sproglig,
intuitiv og visioner for bare at n€vne nogle. ]eg mene6
at intuition er en af vores vigtigste intelligenser. Frug-
tra-strategien skal gore det legalt at v€re tro imod sig
selv og bruge sin intuition, siger Helen Eriksen.
Hun har forsket i intuition og mener, at denne form for
intelligens vil blive fremtidens mest seriose ledelses-
ve,rktoj. Det er intuitionen, der fir os til at bidrage til
fellesskabet og give, samtidig med at vi selv vokser som
mennesker. I en kompleks verden med stadig voksende
udfordringer er intuition det eneste vrrktoj, man kan
overskue kompleksitet med. Men for at drage nytte af
sin intuition krrever det, at man kender sig selv godt.

Bag om tonkerne
For at kunne se pi verden pi en anderledes mide, er
det nodvendigt at arbejde med den enkeltes grundanta-
gelser. Deltagerne bliver bedt om at undersoge, hvilke
tanker de gor sig om sig selv som fagperson, forelder,
partner, datter/ssn osv. De bliver ogsi bedt om at se pi,
hvad deres grundantagelse er omkring sundhed og syg-
dom. Regner man f.eks. med at blive kraeftsyg ligesom
sin mor i en ung alder, har det indvirkning pi ens
mdde at tenke p6. Gennem arbejdet med grundanta-
gelser frr man lettere ved at skelne mellem de forvent-
ninger, man selv har til livet, og de omrider, hvor man
lader sig styre af andres forventninger. Man lerer at
stole pi sin intuition, og for at styrke den yderligere
gennemg6r man forskellige ovelser og meditationer.
De frsiske moduler i uddannelsen g&r ud pi at lave
koordinerende bevegelser, danse, opove balance og
smidighed samt fi stlrke - alt sammen for at ajourfore
nervesystemet, der skal koordinere tanker og intuition.
Det er vigtigt at lere, hvordan krop og psyke henger
sammen. Pi et ernreringsmodul lerer lederne om syre-
base-forhold i maden, blodsukker, kalium-natrium-
balance osv.

- Frugttra-strategerne lerer at legge mrrke til krop-
pens symptomer, fordi kroppen giver de forste intel-
ligente signaler om, hvad man skal vere obs p6. Det er
f.eks. vigtigt at vide, hvad man skal spise, for man gir
til et vigtigt mode. Hvis man indtager en rigtig kost,
bliver man en langt bedre leder, siger Helen Eriksen,
der mener, at en god leder ikke blot er i stand til at
lese sig selv, men ogsi til at lese andre. n
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nStart med kjolen - ikke med detaljerne.<
SSdan lyder mottoet for adm. direktsr,
Dansk Design Center, Ulla Hovgaard.
Tankevekkende og indlysende. Som alle de
andre guldkorn man fir serveret i bogen rMotto<.
Kald det ordknap ledelse - eller ledelse i f3
ord. Det handler forst og fremmest om,
hvordan Danmarks topchefer driver virksom-
hed - men ogsd om hvordan man bliver direk-
tor i sit eget liv. Som Flemming Bligaard Peder-
sen, koncernchef i Rambsll Gruppen, kort
og godt siger: >Ledelse er modk<
Sammen med 49 andre erhvervsledere

afslsrer han i bogen sit motto og forteller for
farste gang uden omsvob, hvordan Danmarks

mest succesrige virksomheder bliver ledet.
Et velvalgt motto er tidlast og kan sige mere end 1000 ord,
Det er i stand til at udstikke en retning, som man bdde kan lede
og leve efter i 6revis. MSske endda hele livet og hele karrieren.

Eksempelvis lerte administrerende koncerndirektar Jargen
Huno Rasmussen i sine unge studiedage i Californien:
>Man kan vinde det hele - bare ikke pi 6n gang.< Nu styrer
det hans indsats for at vende et af vore gamle industriklenodier,
FLS lndustries, til ny storhed. Aschehoug, 199 kr"

FIN D rlit. *tr{r'€ g"€tri
Genier fades ikke, de skabes. Vi mennesker er
generelt i besiddelse af en nasten ubegranset
evne til at lere og til at vere kreative. Hjernen
har meget mere at byde p6, end vi sedvanlig-
vis bruger den til, s6 hvorfor ikke give den de
bedste betingelser for at folde sig ud? Ved at
tage ved lere af et af historiens starste geni-
er, Leonardo da Vinci, kan vi hver iser
afdekke vores skjulte evner, skarpe vores
sanser og frigare vores unikke intelligens.
Gennem studier af da Vincis righoldige
notesbager, opfindelser og legendariske
kunstverker har forfatter Michael J. Gelb
uddraget syv da Vinci-principper som de
grundleggende tre( der kendetegner genialitet: nysgerrighed,
eksperimenteren, modtagelighed over for sanseindtryk, villighed til
at undersoge paradokser, balance mellem videnskab/kunst og
logik/intuition, kultivering og materialisering og sidst en anerken-
delse af altings sammenheng.
Med da Vinci som inspiration prasenteres i bogen >Ler at tenke
som Leonardo da Vinciu en ny, oplaftende og spendende m6de at
tenke p6. Trin for trin presenteres du for avelser, sporgsm6l og gode
r6d, der udfordrer og udvikler din tankegang, sA du bliver bedre til at
lose problemer, tenke kreativt og udtrykke dig utraditionelt, opleve
verden, sette dig mAI og ikke mindst nA dem. Det er meget bogen
lover, men om ikke andet kan leseren jo rnajes< med at lade sig
inspiere. Bogen er en bestseller i USA og er oversat til 24 sprog.
Botgen, ?99,95 kr.
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