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En systemisk organisation Jacob Storch Hent PDF Systemiske praksisser har i mere end 20 år inspireret
behandlere, ledere og konsulenter til nye praksisser. Men hvordan organiserer og leder en gruppe af

systemikere sig selv indefra i en dag til dag-praksis? Jacob Storch tager i bogen afsæt i sine erfaringer som en
af grundlæggerne af og direktør for Attractor. Men det er ikke endnu en lærebog, men derimod et usædvanligt
indblik i en systemikers og en systemisk organisations tanker om det at lede og organisere. Bogens røde tråd

er uærbødigheden, som udvides med en filosofisk nyorientering, og det argumenteres, at evnen til at
suspendere sine egne hypoteser og kontinuerligt indtage nye positioner ligger i hjertet af den systemiske
tradition. Derfor er bogen også uærbødig i forhold til den systemiske tradition og forsøger at udforske nye

veje fremad for ideernes horisonter. Henvender sig til alle systemiske organisationer, ledere og praktikere, der
er med på at ilte det systemiske begrebsapparat.
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