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Find dit hvorfor: En praktisk guide til at finde formålet for dig og dit team Simon Sinek Hent PDF 'Hver af os
har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en overbevisning, som er kilden til vores passion og
inspiration. Du ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men vi kan

garantere dig for, at du har et.'

Ifølge den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek kan man inspirere og motivere ved at tydeliggøre, hvilke
tanker der ligger bag ens handlinger. Hvis vi ønsker at føle en daglig glæde over og passion for vores arbejde,
og at vi bidrager til noget, der er større end os selv, har vi alle brug for at kende vores hvorfor. Denne bog

præsenterer i detaljer vejen til hvorfor-opdagelsen.

I Simon Sineks første bog Start med hvorforforklarede han, at det ikke drejer sig om, hvad vi gør, men
hvorfor vi gør noget. Find dit hvorfor tager derfor skridtet videre og leverer en konkret vejledning til,

hvordan du som enkeltperson og organisation finder frem til dit hvorfor. Når du kender dit hvorfor, er det
nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd. Hvorfor bliver det, du kan
referere til og agere ud fra, og du vil blive i stand til at træffe mere bevidste valg for din virksomhed, din

karriere og dit liv. Med et tydeligt formuleret hvorfor bliver det som virksomhed nemmere at opnå større og
mere langvarig succes, højere grad af tillid og loyalitet blandt medarbejdere og kunder, og det bliver tilmed

lettere at være mere fremadsynet og innovativ end konkurrenterne.

Find dit hvorfor er et destillat af mere end 25 års erfaringer med hvorfor-opdagelser. Simon Sinek og hans
team har hjulpet alle slags mennesker ? herunder iværksættere, enkelte medarbejdere, små virksomheder og
teams inden for store virksomheder ? med at finde deres hvorfor. Denne bog er designet til at hjælpe dig med

at finde dit. Bogen har forord af den danske foredragsholder og iværksætter Jonathan Løw.

 

'Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller
en overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du
ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke

det i ord. Men vi kan garantere dig for, at du har et.'

Ifølge den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek kan man inspirere
og motivere ved at tydeliggøre, hvilke tanker der ligger bag ens
handlinger. Hvis vi ønsker at føle en daglig glæde over og passion

for vores arbejde, og at vi bidrager til noget, der er større end os selv,
har vi alle brug for at kende vores hvorfor. Denne bog præsenterer i

detaljer vejen til hvorfor-opdagelsen.

I Simon Sineks første bog Start med hvorforforklarede han, at det
ikke drejer sig om, hvad vi gør, men hvorfor vi gør noget. Find dit
hvorfor tager derfor skridtet videre og leverer en konkret vejledning
til, hvordan du som enkeltperson og organisation finder frem til dit
hvorfor. Når du kender dit hvorfor, er det nemmere at formulere,
hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd. Hvorfor

bliver det, du kan referere til og agere ud fra, og du vil blive i stand



til at træffe mere bevidste valg for din virksomhed, din karriere og
dit liv. Med et tydeligt formuleret hvorfor bliver det som virksomhed
nemmere at opnå større og mere langvarig succes, højere grad af

tillid og loyalitet blandt medarbejdere og kunder, og det bliver tilmed
lettere at være mere fremadsynet og innovativ end konkurrenterne.

Find dit hvorfor er et destillat af mere end 25 års erfaringer med
hvorfor-opdagelser. Simon Sinek og hans team har hjulpet alle slags
mennesker ? herunder iværksættere, enkelte medarbejdere, små

virksomheder og teams inden for store virksomheder ? med at finde
deres hvorfor. Denne bog er designet til at hjælpe dig med at finde
dit. Bogen har forord af den danske foredragsholder og iværksætter

Jonathan Løw.
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