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Dit engagement tager dig med på en rejse, der lærer dig at forvalte din energi bedre og skabe mere
engagement. Det handler om at styre dine mentale, spirituelle, følelsesmæssige og fysiske energier og dermed
gøre krop, sjæl og sind til dine medspillere i et udfordrende hverdagsliv. Du vil med andre ord komme i bedre

form til at tackle livets mange udfordringer med glæde og undgå at gå ned med stress. 

Dit engagement handler om energi og engagement både i dit privatliv og i din karriere. Hvad enten du er
chef, leder eller medarbejder, vil du blive præsenteret for en række teorier, antagelser og redskaber, der kan

øge din energi og præstationsevne. Teorierne er udbygget med interviews med relevante eksperter. 

Dit engagement vil inspirere dig til at skabe en personlig mission for dit liv. Det er missionen, der sætter dig i
stand til at tage ansvar og leve det liv, du ønsker at leve. Denne bog giver dig indsigt og inspiration til at

blive den bedste version af dig selv.  

»Ledelse af innovation og bæredygtighed handler om, at ledere og medarbejdere kan mærke, hvad der er
meningen med deres eget liv, og ud fra det har en klar forståelse og følelse af, hvad der er meningen med
deres virksomhed. Mening er et afgørende begreb i denne sammenhæng, for kan man ikke se, og har man
ikke en mening med sit eget liv, hvordan skal man så kunne have en mening med og være engageret i en

virksomheds ledelse og udvikling?«
-  Professor Steen Hildebrandt i interview til bogen.

 

Forlaget skriver:

Dit engagement tager dig med på en rejse, der lærer dig at forvalte
din energi bedre og skabe mere engagement. Det handler om at styre
dine mentale, spirituelle, følelsesmæssige og fysiske energier og

dermed gøre krop, sjæl og sind til dine medspillere i et udfordrende
hverdagsliv. Du vil med andre ord komme i bedre form til at tackle
livets mange udfordringer med glæde og undgå at gå ned med stress. 

Dit engagement handler om energi og engagement både i dit
privatliv og i din karriere. Hvad enten du er chef, leder eller

medarbejder, vil du blive præsenteret for en række teorier, antagelser
og redskaber, der kan øge din energi og præstationsevne. Teorierne

er udbygget med interviews med relevante eksperter. 

Dit engagement vil inspirere dig til at skabe en personlig mission for
dit liv. Det er missionen, der sætter dig i stand til at tage ansvar og
leve det liv, du ønsker at leve. Denne bog giver dig indsigt og

inspiration til at blive den bedste version af dig selv.  

»Ledelse af innovation og bæredygtighed handler om, at ledere og
medarbejdere kan mærke, hvad der er meningen med deres eget liv,



og ud fra det har en klar forståelse og følelse af, hvad der er
meningen med deres virksomhed. Mening er et afgørende begreb i
denne sammenhæng, for kan man ikke se, og har man ikke en

mening med sit eget liv, hvordan skal man så kunne have en mening
med og være engageret i en virksomheds ledelse og udvikling?«

-  Professor Steen Hildebrandt i interview til bogen.
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