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BETYDELSEFULLA MÖTEN

Osynligt blir synligt
Under våra liv möter vi många olika sorters människor. Vi ser deras kroppsspråk,
tolkar deras sätt att klä sig och hör vad de säger. Vi lyssnar, iakttar, tror och försöker
att förstå. Det är i mötet som det händer. Det är i mötet som vi utvecklas och får
chans att fördjupa och utveckla vår egen kärna.
För mig var Ledarskapets kärna en påminnelse om vår förmåga att vända sorg,
motgång och problem till en styrka. En chans att se hur du kan odla din egen, men
även andras, positiva och optimistisk syn på livet och verkligheten. Att låta tiden
omforma allt till utveckling av din personlighet.
När jag läser Davids bok funderar jag på om alla dessa motgångar, sorger, problem
och bakslag i livet faktiskt är något av det viktigaste vi har. Det som ’rätt tacklade’
slipar oss, utvecklar oss och gör oss till så bra vi verkligen kan vara.
Hur vi fungerar som vuxna individer är resultatet av alla våra möten, händelser,
men också till stor del det vi uppfattar som våra med- och motgångar i livet. Det
som händer oss tidigt i livet får ofta stor påverkan för fortsättningen. Uppväxt, vänner och barn. Som entreprenör, ledare och mamma sätter läsningen igång tankar
hos mig. Om det är sant att motgångar, problem, sorger och bakslag som hanteras
rätt slipar oss till att bli våra bästa jag. Hur ska vi då lyckas med balansgången:
’Skydda barnen från allt ont och samtidigt utsätta dem för händelser som rustar
dem på bästa sätt inför livet’?
Jag påminns också om hur alla vi människor är som ett isberg. En liten synlig topp
och en oändlig osynlig del under ytan. En osynlig del som styr våra beteenden och
som kan förklara så mycket om oss. Jag brukar ägna mig åt att aktivt undersöka
och försöka förstå vad det är som finns under människors isbergsyta när deras
beteenden kan tyckas oförklarliga.
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I den här boken får jag på ett spännande sätt ta del av vad som finns i under Davids
isbergsyta och inspireras av vilket fantastiskt isberg som blivit det synliga resultatet.
Ledarskapets kärna är en bok som är mer än en inspirationskälla. Det är en spännande lektion i ”hur vi fungerar och varför” - ett kunskapspass som jag tror kan ge
alla människor en större medvetenhet om att allt de gör spelar roll, men också på
ett djupare plan – här lyckas David förmedla hur vi alla påverkar vår omgivning.
Igår, idag och i morgon.
Jag hoppas att den här boken också gör att fler människor vill göra en skillnad med
sin närvaro och med sina frågor, men kanske framförallt att de också orkar och vågar vänta på och ta hand om svaret.
Slutligen, stort tack David! Det är så härligt med en bok där berättelser får tala sitt
tydliga språk och låter mottagaren tolka innehållet som man vill. Här får jag chans
att utvecklas och reflektera över hur mitt eget liv präglat mig som en spegling av
Davids historia. Och det dessutom utan att bli skriven på näsan eller att regelrätta
floskler radas upp. Det är befriande!
Jag tar mig lätt igenom kapitel för kapitel, vilar i den kunskap som jag får ta del av
och vad jag mellan raderna kan lära mig om mig själv. Ledarskapets kärna är mer
än en kärna. David bjuder på hela sig själv, sin livsfilosofi och visar att ledarskap det handlar om dig, hur du är och vad du gör, när du gör det.

Jag önskar dig en lärorik lässtund!

Emma Pihl
Entreprenör, författare & föreläsare
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