
Kas  Sina, kallis juht, ettevõtja,  
tunned end vahel kui lavastaja? 
Lavastaja töö on vaid siis edukas, kui õnnestub 
tekitada sädet - nii oma trupis (meeskonnas) kui 
publikus (klientides). 
Evald Hermaküla on öelnud: Normaalses elus peab 
inimene üht kindlat ametit, ja tunneb selles end üha 
kindlamalt. Teatris ei teki seda... mida aeg edasi, 
seda lootusetult hullemaks, keerulisemaks läheb... 
Vähemalt üks asi on teatris kindel: siin ei saa kunagi 
ametit päriselt selgeks.
Aga kas juhiameti saab selgeks? Edukal juhil on 
tagataskus käepäraseid tehnikaid ja tarkusi, mida ta 
elulaval erinevate inimestega töötades loominguliselt 
kombineerib... aina uusi avastades.
Pakume Sulle kui juhile, põnevale lavastajale, kolme 
fantastilist professorit, kes juhendavad meistriklasse, 
kes aitavad Sul oma lavastuse suurt pilt selgemalt 
näha, oma väge võimendada, oma truppi ja publikut 
paremini tunnetada - et olla ikka innustunud ja 
innustav!  

N, R  29., 30 märts 
Michael Gallagher:  
Läbirääkimiste meistriklassi 
navigatsioonikursus 
(video www.euroman.ee front page)

Tööriist Sinu kui elukapteni 
enesekindluse ja võitlusvõime 
suurendamiseks: 
Sinu “tark mees taskus” elumerel, lihtne 
“checklist”- läbirääkimiste kaardistatud 
küsimustik, mis on nii sinu majakas 
suure pildi mõistmiseks kui ka kompass 
otsustamiseks, kuidas edasi navigeerida. 

N, R  26., 27.aprill
Sven Grünberg:  
Juhi vägi üha kiiremas maailmas  
Kuidas me juhtide ja inimestena 
kuhjunud pingetes ja stressis vastu 
peame ja hulluks ei lähe? 
Mõtleme kõige olulisemate asjade peale, 
mis meid elus hoiavad. Ida mõtteviisi 
võimaldab oma elu  mängumaad 
avaramalt näha.
Teadvus aitab suhestuda maailmaga. 
Teadvus - juhi vahend. 
Kui toimemehhanismid on teadvustatud, 
siis valu päriselt küll ei kao, aga ei šokeeri 
meid enam. Nii võimendame oma väge - 
et oleks vähem kannatusi. 

N, R  17., 18. mai 
Prof. Aleksander Pulver:   
Juht on juht on juht  
(video www.euroman.programmid/ Best of Prof Pulver)

Best of prof. Pulver: 
Läbi aastate on prof. Pulver meile 
näidanud juhi kui inimese dünaamikat:  
tasakaalu, stressi, õnne, lähisuhete, 
inimloomuse, oma tiimi inimeste 
arendamise kontekstis - mida saab 
muuta, kompenseerida ja mida ei saa? 
Seekord võtab ta meiega ette peaaegu 
võimatu, ent ülipõneva ülesande: 
vaadelda neid koos, omavahelistes 
seostes.

Iga kursus on omette tervik, aga samas  
kõik kolm täiendavad üksteist oluliselt.  
Kui Sa kõigile tulla ei saa, vali üks või kaks!

Iga 2-päevase kursuse hind on 280€+km, aga mitut 
võttes võidad mitte ainult tarkuse, vaid ka hinna 
poolest:
2 kursuse (4 päeva)  
komplekti hind pole 560, vaid 499€ +km,
3 kursuse (6 päeva)  
komplekti hind pole 840, vaid 750 €+km.

Ootame Sind meie instituudi kuldvilistlaste sekka oma 
rõõmsat loomingulisust ja juhiväärikust tõstma!
Õnn on eluviis!
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