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I en rad bästsäljande böcker har Brené Brown lärt oss vad det
innebär att våga vara sårbar och operfekt, att resa sig stark och och
att trotsa livets vildmark. I den här boken så visar hon oss hur vi kan
omvandla dessa idéer i praktiken så vi kan ta ett steg vidare och få

mod att leda.

Ledarskap handlar nämligen inte om titlar, status och makt över
andra människor. Ledare är de som håller sig själva ansvariga för att
upptäcka potentialen i människor och idéer, och att kunna utveckla
den potentialen. Den här boken är för alla som vill välja mod före

bekvämlighet, att göra en skillnad och börja leda.

När vi vågar leda så försöker vi inte låtsas att vi har alla de rätta
svaren, utan vi fortsätter vara nyfikna och ställer de rätta frågorna. Vi
ser inte makt som något ändligt som vi kan vaka över, vi vet att makt
blir oändlig om vi delar med oss av den och arbetar och strävar efter
att harmonisera auktoritet med ansvarighet. Vi undviker inte svåra
samtal och situationer, utan vi lutar oss istället mot den sårbarhet

som är nödvändig för att kunna utföra ett gott arbete.



Men ett modigt ledarskap i en kultur som definieras av brist, fruktan
och osäkerhet kräver att vi vågar bygga upp de modiga gåvor och

kvaliteter som är unikt mänskliga. Vi upptäcker vad det är människor
kan göra som maskiner inte kan: Empati, sammanfogande och mod

att börja.

I Mod att leda ger oss Brené Brown handlingskraftiga strategier och
verktyg för att göra ett modigt arbete och ta jobbiga samtal med hela

och varma hjärtan.

BRENÉ BROWN är sociologen, forskaren och författaren som fått
miljontals människor att fundera över möjligheten att få ett

lyckligare liv genom att våga vara sårbara och modiga. Hennes
föredrag om sårbarhet vid TEDx-konferensen har visats närmare 30
miljoner gånger! Libris har tidigare gett ut Mod att vara sårbar,
Våga vara operfekt, Resa sig stark och Trotsa vildmarken.
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