VIWA® AMBASSADØR
KENNETH HØJLUND
En VIWA® AMBASSADØR er kendetegnet ved stort set altid at udvise
GEJST, GLÆDE og VINDERINDSTILLING (VIWA®).
Det er et menneske, der ser muligheder og ikke begrænsninger.
Et menneske, der ved, at det er godt at fejle og formår at gøre disse fejl til erfaringer.
Et menneske, der er guld værd for ethvert team, da vedkommende bidrager med positiv
energi. Et menneske, der evner at tænke i løsninger frem for problemer. Et menneske,
der praktiserer Positive Leadership af sig selv, og de mennesker han/hun leder på sin vej.

VIWA AMBASSADØR

Kenneth, tak fordi du er, den du er!

Du udviser en helt særlig glæde ved livet, er god til at leve i nuet og er fuld
af gode idéer. Du har en tro på, at alt kan lade sig gøre, og du går altid
foran med god gejst. Du tænker ”ud af boksen” og inspirerer og motiverer
andre.
Du er en ildsjæl ud over det sædvanlige. Du træder altid til, når der er brug
for en hjælpende hånd, hvad enten det er praktiske opgaver eller på det
organisatoriske plan.
Du udviser vinderindstilling i en særlig grad, for dét at vinde er for dig også
at se andre blive til vindere. Du sætter også samarbejde, personlige relationer og gode oplevelser meget højt på din dagsorden.
Og så er du god til at sige tak.
Tak for, at jeg har lært dig at kende – du inspirerer mig.
Indstillet af Linda Nielsen – januar 2015
VIWA® Coachings mission er at udbrede VIWA® - hjælpe mennesker og teams med at få
mere vinderadfærd og vindertanker.
Jeg brænder for at hjælpe folk til at få succes med deres liv. Succes er individuelt, dog er
det dejligt at lade sig inspirere af rollemodeller, som har fundet deres veje til succes.
VIWA® AMBASSADØRER er rollemodeller.
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