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που γίνεται όλο και mo αβέβαιος,
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"Η ζωή είναι το

στη ζωή μας, βρισκόμαστε

σημαντικές,
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την ιστορία" αυθεντική

επιλογές
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πρόβα"
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και

με το σενάριο

pas. To βιβλίο προσφέρει
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αρχών και μεθόδων
για να κάνουμε

σχέσεις, ώστε να πραγματώσουμε

αξιών,

Ταυτόχρονα,

ο συγγραφέας

καθορίζουμε us

χωρίς πρόβα"

όσο

μας νοημοσύνη,

μας, να μην αφεθούμε
περιορισμούς

πολιτικ,

στο μοιραίο, στους

στο τέλος την πικρία των

ονείρων

για όλου5.

Οι έννοιε5,

οι

αρχέ5, οι αξίες και οι μέθοδοι που περιλαμβάνει
είναι πολύ χρήσιμες. Τόσο για την επαγγελματική
μας, όσο και για την προσωπική μας
ζωή. Πιστεύω ότι αν τα στελέχη και οι εργαζόμενοι
το μελετήσουν

και υιοθετήσουν

τις ιδέες

του, τότε οι επιχειρήσεις θα γίνουν πιο αποτελεσματικές,

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο
και δομημένο

σύνολο γνώσεων υπαρξιακής,

νοητικής, κοινωνικής
αξιοποιήσουμε

mo ανταγωνιστικές

και ταυτόχρονα

mo ανθρώπινες. Ο τρόπος που είναι γραμμένο

και πολιτικής νοημοσύνης. το βιβλίο είναι μοναδικός αφού ο απλ05 λόγο5,

Γνώσεις που μας βοηθούν ουσιαστικά να
το μυαλό

τα παραδείγματα,

οι προσωπικέ5 ιστορίες, οι
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σε βάθος τον εαυτό μας, το νόπμα της

και το χιούμορ κάνουν απολαυστική

ζωής, τα όνειρα, τις αξίες, τις προτεραιότητες,
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Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σεμινάριο ηγεσία5
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ζωής».
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αγαπάμε. Αποτελεί ένα μοναδικό και απαραίτητο και αυτό-ηγεσία5
εφόδιο για να αξιοποιούμε

ένα

σωστές πολιτικές επιλογές αφού μέσω αυτών
δημοκρατίας,

για μας και για αυτούς που

παρουσιάζει

πλαίσιο ιδεών που μας βοηθούν να οξύνουμε

που μας είναι απαραίτητες
και να

τις

έναν καλύτερο κόσμο.

ένα ολοκληρωμένο
την πολιτική

εννοιών,

το πεπρωμένο

δυνατότητές μας και v' αφήσουμε κληρονομιά

σωστές επιλογές

επί σκηνής

γίνεται καλύτερα

και τους

ζωή, να δημιουργούμε

μας και v' αναπτύσσουμε σωστές ανθρώπινες

"επί σκηνής"

πράξεις, κάνοντας τις δικές μας

σχετικά
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Καθημερινά

αλλά κάθε φορά μοναδικές

διαφορετικές
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της ιστορίας

δημιουργούμε

έχουν αρκετή δόση αλήθειας.
και παίζουμε
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του και tis γνώσεις χειροπιαστές

και

εφαρμόσιμες,

και

τους στόχους και τους τρόπους επίτευξης. To

άμεσα

βιβλίο αποτελεί μια πυξίδα για να ζούμε μια

επαγγελματική

μας ζωή.
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