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Kunsten at dvæle i dialogen Reinhard Stelter Hent PDF Hvad kendetegner den bæredygtige og meningsfulde
samtale, der giver værdi for samtaleparterne? Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyttige for
den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for
at kunne give den værdi og mening. Dialogen er med til at sikre os mennesker et holdepunkt og en integritet i
vores måde at agere i verden på. Stopper vi op og dvæler i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en
grundlæggende forståelse af os selv og hinanden. Hvis vi virkelig lytter til os selv og den anden i dialogen,
bliver den ikke et quick fix, men en bæredygtig, meningsfuld samtale, hvor vi kan finde vores etiske ståsted
og egne personlige værdier. Reinhard Stelter forholder sig til de kritiske stemmer, der har rejst sig i forhold til

coaching, og som er berettiget, når coaching betragtes som middel til optimering af den enkeltes
præstationsræs og som simpelt motivationsinstrument. Han vil give mod til at føre samtaler som del af din
(professionelle) hverdag. Tredje generations coaching® bliver grundlag for en søgen efter en bæredygtig,

frugtbar og åben dialogform, som kan bruges i mange livskontekster. Som læser bliver du inviteret til at føre
dialoger, der beriger både dig selv og din samtalepartner – vel vidende, at dialogholderen, fx coachen, har et
særligt ansvar for dialogens fremgang. Bogen henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine evner som

samskabende dialogpartner – uanset om du er coach, mentor, psykolog, pædagog, lærer, leder, sygeplejerske,
anden støtteperson eller ven. "Vi inviteres på den bedste tur gennem et coachinglandskab, jeg nogensinde har
set og oplevet." - Vibe Strøier, specialist og supervisor i psykoterapiog arbejds- og organisationspsykologi
"Denne lille bog giver i koncentreret og overskuelig form et overblik over hovedtemaet i coaching med dets
evige aktualitet: Hvordan taler jeg således, at mine ord befrier – ikke kun fokuspersonen, men også mig selv?

Enhver follower af Reinhard Stelter må føle, at den er kærkommen." - Ole Fogh Kirkeby, professor i
ledelsesfilosofi på CBS
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