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Stifinderen - om coachen Lasse Zäll og kunsten Kim Hundevadt Hent PDF Hvordan kan det være, at
mennesker – og virksomheder – ind imellem fungerer så godt, at de store resultater tilsyneladende kommer af

sig selv? Og hvad kan vi gøre for at skabe dette flow i vores eget liv?

Det er spørgsmål, som i årtier har optaget coachen Lasse Zäll. I denne bog får du hans bud på et svar.

Stifinderen er historien om en succesrig mand, som blev klogere. Lasse Zäll har lavet vindere på stribe i bl.a.
erhvervslivet og sportens verden. Bogen giver et unikt indblik i hans metoder, og den indeholder en række

konkrete værktøjer til at skabe positiv forandring.

Men i skyggen af en personlig krise har Lasse Zäll også forstået, at succes ikke er meget værd, hvis man
undervejs mister kontakten til de vigtigste ting i tilværelsen.

Som læser kan man spejle sig i hans livskloge beretning. Den rører ved dilemmaer, vi kender fra familie,
kolleger og venner. Og den kan bruges som inspiration af alle, som vil arbejde seriøst med personlig

udvikling og forandringsprocesser i virksomheder og organisationer.
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