Hvordan undgår vi relationel skørbug?
Der gik 250 år fra opdagelsen af kuren mod skørbug og orangefrugternes
C-vitamin til, at englænderne introducerede kuren systematisk i deres flåde.
Og i den tid mistede de flere søfolk til skørbug end i krigene.
Hvordan har besætningen det på jeres skib på coronahavet?
Klaus Harries og Sverri Hammer hjælper med at accelerere relationerne og bringe jer videre sammen.

Coronahavet

Besætningen på dit corona skib er møre. Du er selv lige så mør, men holder stand. De relationelle Cvitaminer er på et absolut lavpunkt. Alle har spist Zoom, Skype og Teams længe, rigtig længe. Det
har fyldt maven, men der mangler noget. Det er svært at sige hvad det er, men alle er enige om, at
den psykologiske skørbug er lige om hjørnet. Men der er land forud. Kuren er på vej. Men hvad er
det for et sted vi går i land i, når coronahavet forlades og vi er på den anden side. Vi ser kun konturerne i horisonten. Snart skal vi på opdagelse.
Men er din besætning klar og er opgaven I står overfor tydelig? Hvad er din plan for accelerering af
de relationelle C-vitaminer? Og har I en plan for at finde en tydelig nordstjerne som skal guide og
binde jer sammen?
Vi vidste det godt, men har endnu engang fået bekræftet, at det relationelle er helt centralt. Lockdown i forbindelse med corona har mange steder givet anledning til en relationel skørbug: Vi savner
hinanden, nogle føler sig ensomme, andre blomstrer og andre opdager nye aspekter af både familieog arbejdsliv. Hvordan kommer vi igennem dét, der forhåbentlig er den sidste tid med corona og
lock-down, og hvordan kommer vi bedst ud af denne tid og ind i en post-corona tid?

Et forslag til et program der kan hjælpe jer videre:
Dag 1 kl. 12.00-21.30

12-12 seminar
Dag 2 kl. 8.30-12.30

'What is the story?' At finde hinanden igen….

'Now what?' Og hvad gør vi så nu…

Sårbarhed og adaptive udfordringer:
Når vores fælles erfaringer ikke længere rækker

Det er nemmere at handle sig ind i en ny tænkning, end at tænke sig ind i ny handling…

Relations acceleration og din personlige baghånd: Med afsæt i nyeste teorier om udvikling
fra bl.a. Harvard University…

Med fokus på handling stævner vi ud på havet
igen…

Aftenprogram – begynd med slutningen…
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Klaus Harries er autoriseret psykolog og partner i Mobilize og er især
optaget af samspillet mellem udvikling af strategi og mennesker.
Klaus er en stærk formidler og facilitator på seminarer og workshops.
Han er nærværende, udfordrende og har altid øje for den enkeltes
potentiale.

Sverri Hammer er partner i Mobilize og lektor i strategi, organisation
og ledelse. Han arbejder med strategi og strategiimplementering,
sparring af ledere og organisationsudvikling. Sverri er en fremragende formidler, og er god til at udfordre konventionel tænkning og
skabe refleksioner.
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