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Vi er i et nyt århundrede, der har sin helt egen stemme. En stemme, der opfordrer os til at strække vores
bevidsthed for at kunne navigere klogere, mere agilt og meningsfyldt i den kompleksitet og de udfordringer,
som vores arbejdspladser står overfor. Erhvervslivet er begyndt at erkende, at vi bliver nødt til at understøtte
udviklingen af ledere og medarbejdere i stedet for at presse dem til at yde mere for mindre. Der er brug for

ledere, som kan håndtere mere komplekse problemstillinger og en større global forbundethed, end
menneskeheden tidligere har oplevet. Vi kan ikke længere nøjes med et smalt fokus og en snæver bevidsthed.
Vi efterspørger mere sofistikeret ledelse og lederskab, men den type ledere dukker ikke bare op af sig selv. Vi

er nødt til at udvikle dem. Men hvordan gør vi det?
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