LEDERRETRÆTE

bør værnes om. Det er i denne form for ensomhed, at det er
muligt at være den, jeg er.
Når det for ledere er en opgave og en pligt at være menneskekender, da peger retræten på, at det første menneske, der
skal kendes, er dig selv.
Lederretræter
Lederretræterne tilbydes i form af et begynderdøgn. Deltagerne,
som ønsker at gøre erfaringer med retrætedeltagelse kan komme
enkeltvis eller et par stykker fra samme arbejdsplads.
Lederretræter planlægges også som lukkede forløb for en bestemt ledergruppe efter ønske.
Endvidere tilbydes lederretræter som et kraftfuldt element i en
virksomheds interne lederuddannelse.

Lederretræte - med mulighed for individuel samtale
Lederretræte er for ledere, der har modet til at være alene eller
gerne vil gøre erfaringer med alenehed, sammen med andre.
På lederretræten får du en rammesat pause. Til eftertænksomhed, ro og skærpet opmærksomhed. En lederretræte er i sig selv
et mål, fordi det er nødvendigt og godt.
Meditation er en del af en lederretræte. Nogle har deres egen
praksis på rygraden. Andre ønsker enkelte anvisninger.
På en lederretræte bliver der mulighed for at deltage i samtale
om fænomener, der knytter sig til det at være leder. Fx mod,
frygt og fejhed. Længsel, fortrydelser og potentialer. Ansvar,
magt og skyld. Retfærdighed, passion og glæde. Erindring og
meningsfuldhed. Opmærksomhed, succes og fiasko.
Stilhed
Lederretræten rummer helt naturligt at gøre sig erfaringer med
stilhed. Stilhed forstået som meget mere end fravær af lyd.
Stilhed er en måde at være til på. Den har en modtagende form,
og når den er bedst, rummer den plads til at lade tanker flyve
forbi, både de gode og de dårlige.
Stilhed er også rammen om en eksistentiel ensomhed, som der

Robert opererer i feltet mellem ledelse, meditation og kunst. De,
der arbejder sammen med Robert er mennesker, som ønsker
samtaler, der handler om noget. Det er mennesker, som ønsker
at svare på spørgsmålet: Hvordan skal jeg leve mit (leder-) liv?
Og hvad betyder svarene på dét spørgsmål for de konkrete
episoder, der udspiller sig i hverdagen?
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