Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia

Zarządzanie sobą Zrozum siebie i zrealizuj marzenia pokazuje, jak zrozumieć siebie
i innych i, jak czerpiąc z tej wiedzy, wprowadzać zmiany wewnętrzne i kształtować
trwałe relacje z innymi oraz jak marzenia zmieniać w realne cele.
Inspiracją dla książki były nie tylko wspaniałe publikacje Stephena R. Covey’a, czy
Briana Tracyego, ale… życie moje i moich najbliższych. Błędy, które popełnialiśmy
i na których się uczyliśmy. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy z ludźmi,
tworzenie i zarządzanie zespołami, pracy w firmach i współpracy z innymi firmami
dało mi ogromną „przestrzeń” poznawczą. Dzięki tej praktyce poznałam lepiej ludzi
i … siebie. Ogromną wiedzę i doświadczenie dało mi również wychowywanie syna,
który pokazał mi swój świat, pozbawiony negatywnych nawyków, dziwnych
przyzwyczajeń,

czy

wpojonych

niepotrzebnych

zasad.

Jak

każde

dziecko

kwestionował wiele z moich próśb, tłumaczeń czy opinii. Jego podważanie utartych
schematów naszych zachowań spowodowało, że coraz częściej zadawałam sobie
pytania, czy rzeczywiście musze postępować w określony sposób, który do tej pory
stosowałam.

Kate Bauer, jako autorka rysunków „towarzyszyła” mi od początku pisania książki.
Regularnie przesyłałam do niej kolejne rozdziały, a Ona tworzyła do nich swoje
niezwykłe ilustracje. Była zatem niejako pierwszą recenzentką mojej książki. W
którymś z maili, w odpowiedzi na kolejną porcję materiału, który Jej przesłałam
napisała mi: Takie zdanie mi cały czas chodzi po głowie, jak "Cię czytam"... nie marnuj

czasu na pełzanie, jeśli masz siły dolecieć do nieba. Myślę, że nadaje się na motto tej
książki.

Nie marnuj czasu na pełzanie, jeśli masz siły dolecieć do nieba.
Kate Bauer

O CZYM JEST KSIĄŻKA?
W niniejszej książce dowiesz się o tym, jak:
▪

zidentyfikować swoje JA

▪

rozpoznać własne marzenia i potrzeby oraz jak je realizować

▪

rozpoznać i rozwijać swoje moce strony

▪

zidentyfikować i minimalizować wpływ swoich wad i złych nawyków

▪

budować spójną wizję i cele życiowe

▪

planować i ustalać priorytety

▪

skutecznie motywować siebie i być konsekwentnym w dążeniu do celów

▪

lepiej „zarządzaj” swoim czasem

▪

podejmować właściwe decyzje

▪

być asertywnym

▪

radzić sobie ze stresem

▪

dbać o swoje zdrowie i kondycję, rozwój intelektualny i duchowy.

Czyli jak wziąć życie w swoje ręce, bo TO JEST TWOJE ŻYCIE!!!

O tym właśnie będzie ta książka. Więcej ciekawych informacji i prezentacji znajdziesz
na moim blogu: www.codziennielepsi.com. Niektóre fragmenty tekstu niniejszej
książki pochodzą z bloga Codziennie lepsi lub są dokładnymi cytatami.

Skąd pomysł na książkę? Od ponad 15 lat prowadzę zajęcia dla studentów oraz
szkolenia
i warsztaty dla firm między innymi z takich tematów, jak: Zarządzanie sobą w czasie,

Kreatywne

myślenie,

Podejmowanie

decyzji,

Komunikacja

interpersonalna,

Rozwiązywanie konfliktów, Zarządzanie strategiczne, Zachowania organizacyjne,
Przywództwo i zarządzanie zespołem. Prowadzenie tych zajęć jest dla mnie ogromną
frajdą. Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to duży przywilej, który
staram się często wykorzystywać. Jak każdego trenera i wykładowcę, cieszą mnie
pozytywne oceny uczestników. Jednak największą dla mnie nagrodą są informacje
uczestników

odnośnie

wykorzystywania

przez

nich

rozwiązań,

o

których

rozmawialiśmy na zajęciach. Ich zadaniem były one łatwe do zastosowania niemal
natychmiast, a przed wszystkim pozwalały dokonać pozytywnych zmian w ich życiu.
I to stało się moją inspiracją do stworzenia bloga oraz napisania książki. Wierzę, że
dzięki mojej książce oraz postom i prezentacjom na blogu będę mogła dzielić się

moją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami z większą ilością osób. Jeśli to co
napiszę pomoże chociaż jednej osobie... warto się dzielić.

DLA KOGO?
Jeśli:
▪

chcesz kierować własnym życiem

▪

masz marzenia i pragniesz je realizować

▪

nie chcesz być czyimś popychadłem

▪

chcesz wziąć stery swojego losu we własne ręce

to niewątpliwie książka dla Ciebie!
Dlaczego? Ponieważ ta bardzo praktyczna książka pomaga zidentyfikować wyzwania
z jakimi przychodzi nam się zmierzyć w życiu i podaje „na tacy” proste i gotowe
rozwiązania do zastosowania od razu. Aby czytało się ją lżej została bogato
zilustrowana świetnymi rysunkami Kate Bauer. Aby pomóc zachować optymizm
i dobry humor, bez względu na powagę tematu, książka w zabawny sposób
przedstawia istotne dylematy naszej codziennej egzystencji przeplatając poważne
kwestie dowcipami i anegdotami. I podobnie jak w książce Komunikacja bez barier,

czyli wilk syty i owca cała prawdziwe historie z życia wzięte uwiarygodniają przekaz.
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