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Syv gode vaner Stephen R. Covey Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan bliver man et mere effektivt
menneske? At være et ansvarligt menneske med stor livskraft kræver, at man tager ansvar for sig selv. En bog

om de 7 gode vaner, der giver dig personligt lederskab. 

Stephen R. Coveys klassiker, 7 gode vaner, udkommer nu i en ny og revideret udgave, hvor alle væsentlige
begreber er blevet nyoversat, så de fremstår korrekte i forhold til den måde, de bruges på i dag. Nu også med
en arbejdsbog, der indeholder øvelser i at bruge vanerne og mulighed for at skrive notater, fastholde tanker og

skrive løbende selvvurderinger. Den reviderede udgave og arbejdsbogen passer naturligvis sammen.

Vane 1: Vær proaktiv
Vane 2: Begynd med slutningen
Vane 3: Gør det første først
Vane 4: Tænk vind/vind Vane

5: Søg først at forstå .derefter at blive forstået
Vane 6: Skab synergi
Vane 7: Slib saven   

7 gode vaner findes også i norsk og svensk oversættelse. Læs også om Den personlige arbejdsbog eller 7
gode vaner, sampak med bog+arbejdsbog.

 

Forlaget skriver: Hvordan bliver man et mere effektivt menneske? At
være et ansvarligt menneske med stor livskraft kræver, at man tager

ansvar for sig selv. En bog om de 7 gode vaner, der giver dig
personligt lederskab. 

Stephen R. Coveys klassiker, 7 gode vaner, udkommer nu i en ny og
revideret udgave, hvor alle væsentlige begreber er blevet nyoversat,
så de fremstår korrekte i forhold til den måde, de bruges på i dag. Nu
også med en arbejdsbog, der indeholder øvelser i at bruge vanerne og
mulighed for at skrive notater, fastholde tanker og skrive løbende
selvvurderinger. Den reviderede udgave og arbejdsbogen passer

naturligvis sammen.

Vane 1: Vær proaktiv
Vane 2: Begynd med slutningen
Vane 3: Gør det første først
Vane 4: Tænk vind/vind Vane

5: Søg først at forstå .derefter at blive forstået
Vane 6: Skab synergi
Vane 7: Slib saven   

7 gode vaner findes også i norsk og svensk oversættelse. Læs også
om Den personlige arbejdsbog eller 7 gode vaner, sampak med

bog+arbejdsbog.
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