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FORORD

I takt med at verden ændrer sig, ændres også måden, hvorpå ledere og teams kommunikere indbyrdes samt hvordan de de�nere 
virksomhedens værdier.

Med afsæt i forandringer som f.eks foranderlig økonomi, nye samarbejdspartnere, nye love og regler m.m.  er der også  behov for nye måder at arbejde 
og samarbejde på. 

Covid-19 pandemien har været med til markant at ændre, hvordan virksomheder arbejder.  Pandemien har øget presset på  ledere, teams og 
medarbejdere i bestræbelserne på at skabe stabilitet og holde virksomheden på ret kurs, samt fortsat skabe vækst.

Det har været lettere sagt end gjort, alligevel er det lykkedes i mange tilfælde. 
Ledere og teams har i omstillingsprocessen haft stor hjælp af værktøjet EQ-i 2.0.
EQ-i 2.0 er verdens mest troværdige og pålidelige psykometriske vurderings redskab. 

Virksomheder og organisationers konstante udfordringer.

I en virksomhed er alle roller vigtige for, at arbejdsopgaverne kan løses.

Omstruktureringer, nye processer, sammenlægning af afdelinger er alle arbejdsmæssige forandringer, som kan være med til at udfordre arbejdsmiljøet
og skabe utryghed hos både ledere og medarbejderne, hvilket kan medføre samarbejdsproblemer, lavere e�ektivitet og større sygefravær. 

Vi ved at forandringer og udfordringer er konstante. Med værktøjet  EQ-i 2.0 kan det samme siges om de gode løsninger og muligheder.

Testen / værktøjet EQ-i 2.0 måler Emotionel Intelligens (den følelsesmæssige intelligens) EQ-i 2.0 spotter personens stærke og mindre stærke
følelsesmæssige egenskaber. Med udgangspunkt i denne viden lærer den enkelte, hvorfor han/hun ikke oplever glæde, trivsel og fremgang på 
arbejdspladsen, samt hvordan det kan ændres.

• Hvis en persons emotionelle skala er høj på �eksibilitet og lav på impulskontrol, ses det ofte i uafsluttede opgaver, tendens til stress, 
            utilfredshed fra kollegaer/ledelse. Personen selv oplever sjældent succes. 
• Eller hvis en person scores højt på empati og lavt på selvrespekt, er personen måske kontorets serviceorgan, der aldrig får løst egne 
            opgaver, mens alle de andre har frisk dampende ka�e i koppen og tid til en hyggesludder. 
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HVAD ER EMOTIONEL INTELLIGENS?
Emotionel Intelligens (EI) arbejder med sociale og følelsesmæssige styrker og svagheder hos den enkelte medarbejder, leder og teams. 
Udviklingen af følelsesmæssige færdigheder påvirker den måde vi udtrykker os på, hvordan vi opfatter os selv, samt hvordan vi udvikler og
bevarer sociale relationer.

HVORFOR ER EI VIGTIGT?
Emotional Intelligence® har gennem �ere undesøgelser bevist, at den er en nøgleindikator for menneskelig
udvikling og præstation. 

 - Personer med en høj EI kommunikerer mere e�ektivt, danner stærke relationer, og skaber 
   stærke handlingsstrategier. 

 - EI er mere tilgængelig og mindre kontroversiel end IQ - Og i modsætning til IQ, kan EI styrkes 
   og udvikles betydeligt. 

“Hvis du er leder og du vil mobilisere dit team, er et af de første skridt du må tage... at lytte til dit team.
Empati er en vigtig egenskab som leder, det er ved at lytte til mennesker og forstå hvor de kommer
fra, at du som leder vil få den bedst forståelse af, hvordan de motiveres og hvad der er vigtigt for dem...

Empati hos en leder - giver ind�ydelse.

DR. STEVEN STEIN CEO MHS
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INTERPERSONELT
Relations evne refererer til evnen at udvikle og 
fastholde gensidigt tilfredsstillende relationer, som 
er kendetegnet ved tillid og medfølelse. 
Empati betyder at anerkende, forstå og have sans for,
hvad andre mennesker føler. Empati involverer en 
evne til at artikulere en forståelse af den andens 
perspektiv og handle på en måde, der viser respekt 
over for andre menneskers følelser. 
Social ansvarlighed er en villighed til at bidrage til 
samfundet, til sociale sammenhænge og mere 
generelt til andres trivsel. Social ansvarlighed betyder,
at man handler forsvarligt, er socialt ansvarlig og 
viser omtanke for samfundet som et hele.kunne 
undgå impulsiv adfærd og overilede beslutninger.

EQ-i 2.0® MODELLEN

SELVUDTRYK
Emotionel udtryksform betyder at kunne udtrykke

sine følelser verbalt og nonverbalt.
Gennemslagskraft betyder, at man er i stand til
åbent at kommunikere følelser, opfattelser og tanker
og forsvare sine personlige rettigheder og værdier på

en socialt acceptabelt, ikke-stødende og
ikke-destruktiv måde.

Uafhængighed er en evne til at være selvkørende
og ikke emotionelt afhængig af andre. Man kan

selvstændigt træ�e beslutninger og udføre
daglige gøremål.

BESLUTNINGSTAGNING
Problemløsning er evnen til at �nde løsninger i
situationer, der involverer følelser. Problemløsning
indbefatter evnen til at forstå, hvordan følelser

kan påvirke beslutningstagning.
Realitetstestning er en evne til at forblive objektiv
ved at se tingene,som de virkelig er. Det indebærer at
anerkende, når ens følelser kan gøre en forudindfattet

eller ikke objektiv.
Impulskontrol er evnen til at modstå eller udsætte

en impuls, drift eller fristelse til at handle.
Det indbefatter det at  kunne undgåimpulsiv adfærd

og overilede beslutninger.
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SELV-OPFATTELSE
Selvaccept handler om at respektere sig selv samtidig 
med at man forstår sine styrker og svagheder.
Selvaccept er ofte kædet sammen med en følelse af
indre styrke og selvtillid. 
Selvrealisering er en villighed til hele tiden at prøve
at for bedre sig selv og gå efter personligt relevante
og meningsfulde mål, som kan føre til et rigt og 
behageligt liv. 
Emotionel selv-opmærksomhed handler om, at
kunne identi�cere og forstå sine egne følelser. Det vil
sige at kunne forstå kompleksiteten i disse følelser, 
samtidig med at man er bevidst om deres årsag og den 
indvirkning, de har på både ens egne og andres
tanker og handlinger.

STRESSHÅNDTERING
Fleksibilitet handler om at kunne tilpasse sine 
følelser, tanker og adfærd til ukendte, uforudsigelige
og dynamiske omstændigheder eller ideer.
Stresstolerance indebærer det at kunne håndtere 
stressede eller svære situationer og have tiltro til, at 
man kan håndtere eller påvirke den slags situationer
på en positiv måde. 
Optimisme er en indikator for individets positive
holdning til og syn på livet.
Det indebærer en evne til at forbliveforhåbningsfuld
og ukuelig, selv efter nederlag.



PÅLIDELIGHED OG VALIDITET

Forestil dig at du prøver at ramme et mål med en pil. Dine første skud er hverken konsistente (pålidelige)
eller præcise (valide). I dit andet forsøg, er alle grupperede i samme område, men ikke der hvor du ønskede 
at de ramte (centrum). I dit tredje forsøg er pilene både konsistente og præcise. (de er pålidelige og valide).
Pålidelighed og validitet er vigtige koncepter, at tage i betragtning når der skal vælges en psykologisk
vurdering til brug i din forretning. Her følger en enkel og let forståelig opsummering af beviset for
pålideligheden og validiteten af EQ-i 2.0®.

HVAD ER PÅLIDELIGHED?
Pålideligheden af en vurdering bliver ofte refereret til som konsistens. Hvilket betyder, hvor konsistent er
vurderingen i sin måling, af det som det er rettet mod at måle. De to vigtigste typer af pålidelighed i 
vurderinger/målinger.

INTERN KONSISTENS
Henviser til hvor godt alle emnerne i en bestemt skala måler den samme ide.

TEST-GENTEST
Henviser til, hvor godt vurderingen kan give de samme resultater over tid for den samme person.
Alt i alt udviser EQ-i 2.0 stærk pålidelighed, både hvad angår intern konsistens og test-gentest.
Dette betyder, at personens score vil forblive stabile over tid (med mindre personen vælger at udvikle sine 
emotionelle egenskaber), og at emner, der måler en bestemt underskala, alle indgår i aspekter 
af den pågældende skala (f.eks. alle empatidelene måler ideen om empati).

De små detaljer…
         
                   Intern konsistens                                                Intern konsistens                                                  Intern konsistens                                              Test – gentest                                                   Test – gentest
                           af Total EI                                                 af sammensatte skalaer                                              af underskalaer                                                    (2-4 uger)                                                             (8 uger)

                               .97                                                                         .88 - .93                                                                   .77 og op                                                                 .92                                                                         .81

* Enhver Cronbach’s alfa-score over .70 betragtes som tilfredsstillende; enhver score over .80 betragtes som god, og alt over .90 er fremragende.

Side 4



Side 5

I næsten 20 år har konsulenter og organisationer haft tillid til den videnskab, der 
understøtter EQ-i 2.0 (og dens forgænger EQ-i) for at hjælpe med at forbedre 
menneskelig ydeevne. At være det første videnskabeligt validerede mål for emotionel
intelligens (EI) kombineret med forskning fra førende organisationer 
betyder, at du kan stole på, at EQ-i 2.0 tilføjer robusthed og nøjagtighed til dine 
talentledelsesinitiativer. 

Integrering af Emotionel Intelligens som en del af ledertræning understøtter højere
præstationer. Når organisationer indarbejder Emotionel Intelligens i ledertræning, 
er de 36% mere tilbøjelige til at rapportere e�ektiv EI-præstation.
- "Ledelse og Emotionel Intelligens: nøglerne til at drive ROI og organisatorisk præstation." HCI Research [2013

“EQ-i 2.0 brugervejledningen er imponerende i dens dækning af konceptuelle, 
praktiske (administration, scoring, fortolkning, anvendelse til intervention) og
tekniske aspekter af EQ-i 2.0. Lige så imponerende er udviklingsindsatsen, pilot- og 
standardiserings eksempler og aspekter af det psykometriske bevis (fx pålidelighed,
skala, struktur, konvergent gyldighed og forventede forskelle mellem grupper). ”
- James C. DiPerna, Testanmeldelse af Emotional Quotient Inventory 2.0 (EQ-i 2.0). Fra K.F. Geisigner, J.F. Carlson og J.L. Jonson,
 (red.), The Nineteenth Mental Measurements Yearbook [2014].

HVAD ER VALIDITET?
Validitet sikrer nøjagtigheden og nytten af en vurdering. Selvom der er mange 
forskellige typer validitet, fokuserer de alle på at sikre, at vurderingen måler, 
hvad den blev designet til at måle, og om den kan forudsige vigtige resultater. 
Det er dog vigtigt at forstå, at der ikke er et enkeltstående tal, der repræsentere
gyldigheden af en test, den vurderes via kombinationen af �ere forskellige typer 
validitetsbeviser.

EQ-i 2.0 blev udviklet gennem en omfattende proces, der sikrede dets indhold:
• Genspejler modellen og omfanget af EI

• Måler det faktiske begreb EI

• Har en struktur, der er pålidelig og anvendelig i en bred sammenhæng (fx udvikling,
  coaching, ledelse osv.)
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HVILKET VALIDITETSBEVIS FINDES DER?

EQ-i 2.0 blev oprindeligt udviklet i Nordamerika, men er blevet brugt i alle regioner i 
verden. Testens struktur, konsistensen og nøjagtigheden af emnerne og resultaterne
der opstod er blevet kopieret over hele kloden og gør det fortsat muligt for en lang
række kulturer og sprog at bruge værktøjet e�ektivt til at måle Emotionel Intelligens.

Samlet set har EQ-i 2.0 omfattende beviser, der understøtter dens eksterne gyldighed:

• Det er blevet brugt til at forudsige jobpræstationer

• EQ-i 2.0-færdigheder kan bruges til at forudsige og forbedre lederskabes kompetencer

• Den underliggende struktur i EQ-i 2.0-modellen opretholdes i forskellige regioner 
  over  hele verden

• EQ-i 2.0 er baseret på en historie med vurderingsforskning der spænder over årtier

• EQ-i 2.0 korrelerer med lignende følelsesmæssige og sociale forhold (dvs. konvergent
  gyldighed) og har vist sig at være uden relation til forskellige konstruktioner, som 
  intelligens (dvs. diskriminerende gyldighed)
  EQ-i 2.0 er nu inkluderet i den Nittende(19.) Buros Mental Measurements Yearbook 
  (MMY), der blev o�entliggjort i 2014 og er betragtet som en vigtig markør 
  for korrekt testudvikling. Inkluderingen af EQ-i 2.0 i Buros MMY og dens positive
  gennemgang er en vigtig milepæl for vurderingen og anerkender den videnskabelige
  stringens og indsats, som MHS har lagt i sin udvikling.

HVORFOR ER DETTE RELEVANT FOR DIG?
Mens pålidelighed og validitet har stor betydning fra et videnskabeligt og statistisk 
perspektiv, er det afgørende at forstå, hvordan dette oversættes til praktiske termer, for
e�ektivt at integrere EQ-i 2.0 i din virksomhed. At vide, at EQ-i 2.0 pålideligt kan måle
EI sikrer at du altid kan stole på konsistensen af værktøjet. Yderligere, vel vidende at 
EQ-i 2.0 måler nøjagtigt EI, vil din udviklingsindsats have en meningsfuld indvirkning 
på en stigende EI og relaterede resultater (f.eks. arbejdspræstation, ledelse, 
kompetencer, interpersonelle færdigheder osv.)
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RETURN OF INVESTMENT (ROI)

Emotionel intelligens (EI) er blevet et varmt emne inden for ledelsesudvikling. 
Generel, samt forskning af Human Capital Institute (HCI) og Multi-Health systems 
(MHS) bruger indsigt fra adspurgte organisationsledere i foråret 2013 til at italesætte 
nytteværdien og anvendeligheden af EI, som en faktor i udviklingen af ledere, 
udformningen af organisationskulturen og i sidste ende påvirker en organisations 
økonomiske præstationer.

Organisatorisk udviklingspraksis, der bruger Emotionel Intelligens, resulterer i målbar 
præstation, succes inden for ledelsesudvikling og - i sidste ende forbedret økonomisk
præstation. Fremskridt inden for ledelsesudvikling producerer en højtydende kultur, 
der sammen med andre e�ektive fremgangsmåder fra forskellige discipliner i en 
organisation har en positiv indvirkning på den økonomiske præstation.

Selvom kun et mindretal af respondentorganisationer prioriterer investering i 
ledelses (personale)udvikling frem for andre uddannelsesmuligheder, oplever de
virksomheder der gør det, konkret ROI gennem positive økonomiske resultater.

Organisationer, der bruger en betydelig del - 31% eller mere - af deres uddannelses - 
og udviklingsbudgetter på ledelsesudvikling er 12% mere tilbøjelige til at rapportere
øgede indtægter end dem, der bruger mindre. Dette antyder en positiv 
sammenhæng mellem investering i ledelsesudvikling og økonomiske resultater. 
Af de organisationer, der spenderer stort på ledelsesudvikling, rapporterer 45% en
5% eller højere omsætningsvækst i forhold til det foregående år.

Når man ser på de største huller mellem individuelle bidragsydere og ledere, er det 
klart, at mange af de ledelsesevner, der er identi�ceret i denne undersøgelse som 
vigtige, kræver en vis grad af følelsesmæssig intelligens i deres kerne. 
EQ-i 2.0-underskalaerne er stærkt relateret til lederskabskompetencer, der igen 
korrelerer med produktivitet, nedsat medarbejderomsætning og øget e�ektivitet. 
En leder, der inkorporerer lederskabskompetencer, er mere tilbøjelig til at øge 
arbejdsglæde, skabe tillid og fremme organisatorisk engagement og loyalitet.
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EQ-i 2.0-modellen bruger �re fælles ledelsesdimensioner, der er forbundet med de �este ledelsesmodeller: Autenticitet, Coaching, Indsigt og Innovation 
(vist nedenfor).

Om denne forskning: Denne undersøgelse er en samarbejdsindsats mellem Human Capital Institute (HCI) og Multi-Health Systems (MHS). 
En online-undersøgelse blev gennemført fra april - maj 2013 med 784 respondenter, der repræsenterer mere end 500 organisationer over hele verden.

NOGLE NØGLEINFORMATIONER
Emotionel Intelligens-vurderinger er en billig, enkel og meget e�ektiv måde at påvirke lederudvikling på. Tres procent af dem, der bruger Emotionel 
Intelligens-vurderinger, siger at de er e�ektive eller meget e�ektive. Lige så e�ektive udviklingsmetoder inkluderer executive coaching, jobrotationer og
globale opgaver.

Tid og support er afgørende ved implementering af ledelsesudviklingsinitiativer og mangler oftest i de �este organisationer. Direktionen undlader at 
støtte ledelsesudviklingsinitiativer, og begrænset tid forhindrer også at det blive en organisatorisk prioritet.
Integrering af Emotionel Intelligens som en del af ledertræning understøtter højere præstationer. Når organisationer indarbejder Emotionel Intelligens
i ledercoaching, er de 36% mere tilbøjelige til at rapportere e�ektiv EI-præstation.

MHS’ EQ-i 2.0 MODEL OVER LEDERTYPER 

     
      
     En autentisk leder viser sig som rollemodel
     for moralsk og retfærdig opførsel.
     En gennemsigtig tilgang fremmer agtelse og tillid fra
     medarbejderne.

     
     En leder giver indsigt ved at dele et formål  og en håbefuld 
     vision som kolleger kan følge. Medarbejderne er drevet og 
     inspireret til at overskride målene.

En leder, der coacher, ses som en mentor, der understøtter
medarbejdernes vækst.

Medarbejdere næres og plejes i at opnå deres højeste
præstationsniveauer.

En innovativ leder fokuserer på at tage risici, hvilket 
ansporer kollegers op�ndsomhed og autonome tanker.

Viden værdsættes, og udfordringer betragtes som
læringsmuligheder
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ARBEJDSPLADS RAPPORT

Hvordan kan EI hjælpe mine medarbejdere med at planlægge deres karriere?

EI i aktion på arbejdspladsen. (Casestudy)
Ledelsesakademiet på Ottawa Hospital har integreret brugen af EQ-i 2.0 for at
fremme og forbedre selvbevidsthed samt andre væsentlige lederegenskaber.
Udviklingen af Emotionel Intelligens ses som et integreret element i faglig udvikling,
og hospitalet fokuserer på EI-coaching for menneske-ledere, læger og 
supportmedarbejdere. 

Hospitalspersonale står over for unikke udfordringer hver dag i forhold til patient pleje, 
mens de samtidig håndterer typiske arbejdspladsproblematikker og stressfaktorer. 

Hospitalet erkendte, at selvom læger er eksperter inden for deres profession,
mangler de undertiden den kommunikation, empati og de menneskelige 
færdigheder, der er nødvendige for at blive bedre ledere og give patientfokuseret
sundhedspleje.

Forskning har illustreret vigtigheden af at inkorporere Emotionel Intelligens i 
medicinske uddannelses systemer over kognitiv intelligens.
Vigtigheden af EI i den medicinske verden, er repræsenteret af den nye praksis med 
at bruge EI til at vælge medicinstuderende eller som en integreret
uddannelseskomponent af medicinske grader. Progressive kirurgiske programmer er 
begyndt at implementere evaluering og træning, som en etableret del i deres 
læseplan. EQ-i 2.0-værktøjet har vist sig at være meget e�ektivt med, at hjælpe 
personale i ikke-ledende roller, det kan være tekniske eksperter, der kæmper med 
menneskekendskab. Kort sagt er forståelse og håndtering af egne følelser og andres
følelser i et ofte stressende miljø, kernen i de færdigheder og kompetencer, der er
involveret i EI.
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OVERSIGT OVER RESULTATERNE
(EQ-i 2.0® er en personlig og fortrolig vurdering og vil derfor kun blive delt og analyseret med vedkommende der har udført vurderingen.)

Få et samlet billede af det komplette EQ-i 2.0-resultat sammen med de�nitioner af hver underskala:

• Hurtig identi�kation af mønstre i pro�len.

• Få en klar, overskuelig forståelse af styrker og svagheder på en konstruktiv måde.

• Mål e�ektivt, hvor man er og hvor man ønsker at være, ved at sammenligne
  resultater med stikprøvegrupper af den generelle befolkning (baseret på 
  geogra�sk placering, køn og alder, eller professionelle respondenter 
  (baseret på uddannelse, erhverv, køn og alder).

HVORNÅR KAN MAN ANVENDE EQ-i 2.0 ARBEJDSPLADS VURDERINGEN?

En medarbejders færdigheder og kvali�kationer er vigtige for at nå succes inden for
deres rolle.

En medarbejders følelsesmæssige intelligens kan være lige så vigtig, hvis ikke mere, 
for opfyldelse inden for eller potentielt ud over deres nuværende rolle. 

EQ-i 2.0 Arbejdsplads Reporten er designet til at blive brugt i forbindelse med
coaching og udviklingssituationer på arbejdspladsen, for en person på et 
ikke-ledelsesniveau.

Det hjælper coaches med at fokusere på påvirkningen af Emotionel Intelligens på 
arbejdspladsen og giver forslag til at arbejde mere e�ektivt i egen rolle sammen 
med kolleger, ledere og kunder.
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INDIVIDUELLE UNDERSKALAER

Få dybere indsigt i, hvordan hver underskala påvirker arbejdsydelsen (dvs. kon�iktløsning, forandringsledelse, teamwork, beslutningstagning og mere)
- med foreslåede strategier tilpasset baseret på individuelle resultater :

• Dette afsnit er grundlaget for at skabe relevante forbindelser mellem adfærd på
  arbejdspladsen og følelsesmæssige færdigheder.

• Få speci�kke og handlingsmæssige strategier for at få succes i hver underskala.

• Få nyttige oplysninger om hver EI-færdighed på et sprog, der gør det muligt at
  gøre brug af styrkerne.

BALANCERING AF EI
Vurderingen fortolkes af undertegnede i en 1.5 times feedback samtale, her 
skabes vigtige forbindelser mellem nøgleskalaer.

• Vi ser på forbindelser mellem relaterede underskalaer, der hjælper med til 
  at udnytte EI-styrker og forbedre EI-svagheder.

• Vi forklarer de fælles træk ved ubalanceret følelsesmæssig intelligens.

• En fortolkning der udføres baseret på personens resultater.

  

RAPPORTEN KAN BRUGES TIL :

• INDIVIDUEL UDVIKLING

• TEAMUDVIKLING

• UDVÆLGELSE /REKRUTTERING

• KARRIERRÅDGIVNING / TRANSITION-OMPLACERINGS TJENESTER



HANDLINGSPLAN

De skridt, man tager for at nå sine mål, er nøglen til at realisere ønsket om succes.

• Vi laver en handlingsplan, der ved hjælp af SMART* mål, gør det muligt at spore dine fremskridt mod dit EI-udviklingsmål.

• Her er et ensartet, standardiseret format, der er let at følge for alle.
   * SMART: Speci�k, målbar, opnåelig, relevant, rettidig

”Denne tætskrevne og smukt organiserede rapport 
 præsenterer et overbevisende adfærdsportræt for alle 
 på arbejdspladsen - fra direktionsgangen til nyansatte. 
 Hvordan lyder du og opfører du dig? Hvordan tager du dig ud på jobbet? 
 Hvordan er din adfærd i forhold til gennemsnittet?
 Hvilken retning vil være bedst for din udvikling?
 EQ-i 2.0 Arbejdsplads evalueringen besvarer disse spørgsmål. ”
                                                               HILE RUTLEDGE, PRÆSIDENT OG HOVEDKONSULENT AF OKA

EQ-i 2.0 er en evaluering der besvares online, bestående af 133 korte spørgsmål med hver 5 svarmuligheder, der er ingen tidsfrist, men som standard
tager det ca. 20-30 minutter.
Når alle spørgsmålene er besvaret beregnes der er EQ-i 2.0 score = Den emotionelle intelligens. Og der genereres en rapport på 21 sider.

Rapporten forberedes og derefter gives en gennemgang / coach session på ca. 1.5 time, hvor vi sammen udarbejder en handlingsplan med 
SMART mål og udviklingsplan.

Den Emotionelle Intelligens er ikke personligheden, og det er muligt at ændre/udvikle og styrke den Emotionelle Intelligens.
Hvis din virksomhed står over for en større kommende integrationsplan, grundet fusion, opkøb eller omrokeringer, kan EQ-i 2.0 være redskabet der
hjælper organisationen videre ind i en ny æra.

Du er velkommen til at kontakte mig for et tilbud eller mere information.
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KONTAKT INFO :

GUDRUN BOOST
M :  +45 28102542

W : Gudrunboost.dk
E  : info@gudrunboost.dk
Skype : gudrunboost.dk

EMOTIONAL INTELLIGENCE - I 2.0
assess-predict-perform
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