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dialogen bliver udviklende og anerkendende. Forfatteren til bogen mødte Nelson Mandela under tumultariske
forhold i Durban i år 2000, da han deltog i en World AIDS konference. Dette møde ændrede forfatterens
synspunkt på empati og nærhed, for hvordan kan man med vagter og råb omkring sig gennemføre en
nærværende dialog, som Nelson Mandela kunne. Bogen giver sit bud på, hvad det var Nelson Mandela

kunne, og hvad vi kan lære af ham for at være nærværende i en dialog. Bogen giver forskellige eksempler og
øvelser på, hvordan man forbedrer sin dialog. Den er praksisfokuseret og kan bruges til at gøre det til en win

win situation at indgå i en forpligtende dialog. Bogens forfatter er tidligere
ungdomsskoleinspektør/skoleleder
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