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KLARHED & MENING

I KARRIEREN NU?Hvorfor savner jeg 

2

Du står i en situation, der kalder på et større perspektiv. Det kan
f.eks. være sygdom hos dig selv eller nær familie eller venner, andre
store forandringer i privatlivet som f.eks. skilsmisse og flytning o.lign.

5 KLASSISKE ANLEDNINGER

Konkrete oplevelser i hverdagen
har gjort dig opmærksom på, at du
ikke har været enig i de
beslutninger eller hændelser, der
har været på din arbejdsplads.

Det er sjældent blot en enkelt
oplevelse men flere eller
gentagende hændelser. F.eks.
konflikter på arbejdspladsen.

3
Fødselsdag eller bevidsthed
om alder. Hvor det får dig
til at tænke på, hvor du er i
livet, og hvilken forskel og
betydning du og det du
laver har eller har haft på
dine omgivelser. 

Er det nok? Er det du vil?
Du har måske en eller flere
drømme i skuffen, som ikke
er blevet realiseret. 

4
"Besøg fra fortiden" - Du støder pludselig
på en gammel klassekammerat og slås af,
hvad hun/han arbejder med, hvilke
resultater hun/har skabt eller hvilken
livsstil eller gejst og energi hun/han
udstråler. Hvorfor er det ikke dig? 
Hvilken energi og gejst udstråler du?
Hvilke aftryk sætter du? 

Du har været presset for hårdt fysisk og/eller mentalt.
Du har fået konkret oplevelse af "hamsterhjulet", toget der bare buldrer
derud af, og du vil gerne finde bremsen eller helt stå af.  
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4 ÅRSAGER med SAMME ROD

RODEN
De har ikke forbindelse til deres fundament.

De ved ikke, hvad de står for, og/eller
formår ikke at følge det i deres arbejdsliv.
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KLARHED & MENING

I KARRIERENKøreplan til

2

Bevidsthed om nuværende situation + ønsket udbytte

Afklar værdier, drivkraft og prioriteter

3 Samle dit personlige karrierekompas der viser vejen til mening

Mindset & Mod & Momentum4

Rammer & Rytmer5

Integritet & Mening i Praksis6


