DET PLATONSKE AKADEMI
TOSCANA

Autentisk lederskap

| Sløvhet eller storhet

Ledelse og dannelse

|

Visdom som leder

| Om å ta ut sitt potensiale

TIDENES NETTVERK
FOR LEDERE
For fem hundre år siden eksisterte det et utrolig ledernettverk.
Ingen har sett dets like. Lorenzo de’ Medici, Firenzes skjulte herre,
var nettverkets midtpunkt.
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Lorenzo var selv dikter. Han skriver
om morgenturene rundt villaen
Poggio a Caiano. I det vakre landskapet møter han en g jeter omgitt
av sauer. Lorenzo sukker og utbryter: «Så heldig du er. Så
bekymringsløst liv du lever. Du må
være lykkelig, som kan være her ute i
naturen og bare g jete sauer». Da får
han et svar som bryter ned enhver
urban romantiker på ekskursjon til
bygdestrøk. Gjeteren sier: «Heldig?
Jeg? Tror du dette er enkelt? Du
skulle bare visst!» Deretter kommer svaret, i munnen til g jeteren,
ikke hos den lærde: «Med sitt eget
liv er ingen fornøyd – alle tenker den
andres liv er bedre – alle fordømmer
sin skjebne – uansett hvor man er
plassert».

L

ankmannen Lorenzo ledet Firenze i byens storhetstid, da personer som
Michelangelo og Leonardo da Vinci fylte byen. Rundt Lorenzo oppstod det
en krets av forretningsfolk, diktere, filosofer og venner som søkte noe mer.
De møttes jevnlig til samtaler, måltider, lesning og reiser i Toscana. Deres drøftelser
begrenset seg imidlertid ikke til ordinære ledelsesutfordringer. De strakk seg lenger. De
skulle vinne seg selv, og de kalte seg for Det Platonske Akademi.
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I denne kretsen fantes humanismens grunnleggere, de som la fundamentet for hva vi i
dag tenker om mennesket. Navnene deres runger fremdeles: Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola. De jaktet på mennesket og på menneskets muligheter, men også menneskets
forpliktelser. De bekymret seg for at vi kaster bort livet i sløvhet og middelmådighet.
Det er ikke for småting, men for store at Gud skapte mennesket. For han som kjenner
det store, nøyer seg ikke med smått, skrev Ficino. Et menneske kan gjøre alt hvis det
vil. Det finnes ingen endestasjon
for menneskets muligheter og det
er din plikt som menneske å sette
spor etter deg. Personene i Det
Platonske Akademi stormet livet,
og ved å søke seg selv, nådde de
store prestasjoner.
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De har god støtte i moderne
ledelsesteori. Lederskap kan aldri
fanges i studievekttall eller striglede lederverktøy. Ledelse er
en meningsskapende aktivitet,
og personen som fyller lederrollen er således sentral. Derfor er
ledelse også et dannelsesprosjekt.
Dannelse er å være underveis.
Aldri å stoppe egen utvikling. Dannelse er å danne seg selv, stadig på nytt, være nysgjerrig, ydmyk på egne vegne - i den forstand at man alltid er beredt til å lære noe nytt,
forandre mening. Ved å granske våre egne antagelser blir livet mindre banalt, det kommer nærmere, så slipper vi å omgi oss med generelle paroler og ferdigtygde sannheter.
Det ureflekterte liv er intet valg for ledere.
På dette seminaret vekker vi til live en gammel drøm. Vi leier en renessansevilla i Toscana
og gjenåpner Lorenzos Platonske Akademi. Lange dager og sommerkvelder tilbringes
i villaen, som blir en læringsarena hvor vi har forelesninger, bokbad og diskusjoner om
essensen i lederskap. Vi reiser på tokt i Toscana for å jakte på Ficinos og Picos forståelse
om menneskets plikt til selvutfoldelse. Vi håper at dere vil være med!

Lys, lyder, musikk: I tråd
med renessansens idealer
kombinerer vi et vidunderlig
ytre landskap med indre
refleksjoner og ettertanke.

Samtaler og symposium:
Diskusjonene og fellesskapet
preger seminaret – i bibliotekets
ro, i vakre renessansehager eller
under måltider med italiensk
mat og vin.

Humanismens grunnlag:
Gjennom historier og legender
søker vi kjernen i det moderne
menneskesyn, noe som har alt
å si for hvordan vi lever våre
egne liv.

Renessansemennesker:
I enkeltmenneskers liv og
personlige fortellinger fra
en annen tid finner vi
perspektiver og provokasjoner som belyser vår tid
og våre utfordringer.
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PROMETHEVSLEGENDEN

EIKENØTTEN OG
EIKETREET

AUTENTISKE
LEDERE

VISDOM
HOS LEDERE

Det Platonske Akademi elsket
myten om titanen Promethevs
som stjal ilden fra gudenes
berg. Den gav han til mennesket, og med gudenes ild
vant mennesket opplysning,
skaperevne og frihet. De reiste
seg opp fra dyrenes verden
og erobret jordkloden. Zevs
forbannet Promethevs, da
han mente at mennesker aldri
vil forvalte en slik gave klokt.
De vil ødelegge hverandre
og naturen, og som straff
for å trosse Zevs, lenket han
Promethevs fast til Kaukasusfjellene. Han ble dømt til
evig pine, men selv den dag
i dag nekter Promethevs å
innrømme at det var feil; Han
har en urokkelig tro på mennesket. Mennesket besitter
alle muligheter, og kan bli alt
gjennom sin egen vilje. Klarer
mennesket å forvalte en slik
gave klokt? Hadde Zevs rett?
Kanskje enda mer sentralt for
vår tid; Bruker vi ildens gave,
vår evne til å aktivt skape, eller
er vi for mette, opptatte og
tilbakelente?

Fremfor alt mener nettverket
at ethvert menneske plikter å
ta ut potensialet som ligger
i en selv. I eikenøtten finnes
allerede det eiketreet som skal
vokse frem. Det er en eldgammel tanke. Det er selve livet.
Du skal ikke forme noen.
Enhver har kimen til storhet
i seg selv. Det gjelder bare å
dyrke det frem, det som er
unikt deg, ja, det som er din
essens. Michelangelo bruker
samme tankegang. «Å lage
skulpturer er ikke vanskelig»,
sier han. «Du må finne hvilken
skikkelse som bor i marmoren,
og så skal du fjerne overflødig
stein». Verre er det ikke.

Ledelse er ikke noe du kan
spille. Det er ikke noe ytre du
kan ta på deg, lederfrakken
finnes ikke. I dag snakker
mange om autentisk lederskap. Hva ligger bak? Først
og fremst at ledere bruker
det som gjør dem unike som
individer. De spiller på egne
styrker og tør å være seg selv.
Kanskje til og med stole på
det og være stolt av det. Vi er
forbi lettvinte løsninger. Det
er blitt et krav at ledere skal
være ekte. De skal være ’hel
ved’, stå støtt på egne ben.
Det er noe som hviler på en
indre overbevisning om hva
du vil, forankret i din egen
identitet.

Begrepet visdom angår ledelse.
Vi verdsetter IQ-skårer og
karisma. Men visdom strekker seg langt utover disse.
Det favner hele personens
liv og gir vurderingsevne og
handlekraft på et overordnet
nivå. Visdom avhenger ikke av
alder eller utdanning, men av
livserfaringer. Visdom bygges
på hendelser, som du tør å
reflektere over og speile deg i.
Gjennom dette oppnår du et
rikere perspektiv på livet. Du
ser deg selv mer nyansert, men
du får også større forståelse
for andre, og du klarer å
balansere mellom ulike interesser og omgivelsenes krav.

Or, like the thief of fire from heaven,
Whilt thou withstand the shock?
And share with him, the unforgiven,
His vulture and his rock!
BYRON

OM PROMETHEVS
Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper,
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skreddersyr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.
Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gullkorn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppearbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme.
Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid
teori og forskning
REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

www.promethevs.no
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KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi,
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling.
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid
og eget ståsted i nytt lys.

REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS
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