Südamest pähe (strateegia),
suhu ja mängu (taktika)
Kallis kuldvilistlane, millal keegi Sult viimati küsis: Aga mida Sina ise tegelikult
tahad? Kuhu Sa tahad oma eluga jõuda?
– Ah mis on minu plaan A? Väga sorry,
mul ei ole praegu selle peale aega mõelda,
ma tean seda ju niikuinii! (Aga kas ikka
tead? või paned inertsiga edasi?)
Ja kui Sa oled edukas juht, siis kes Sinult
seda üldse söandab küsida? Aga ka kõige
edukamatel juhtidel on kahtlused, mis
vitaalsust õgivad. Ja hiilgavate saavutuste
asemel tulevad välja keskpärased.
Kuidas mõeldamatu mõeldavaks saab?
Kuidas võimatu võimalikuks saab?
Need, kes on edukamad, pole reeglina
andekamad kui ülejäänud – vaid palju
rohkem fokuseeritud.
Fokuseeritud kõigepealt oma südames,
siis oma peas – ja siis saavad nad oma
mängu kutsuda teisi, ja parimaidki! –
sest kes ei tahaks mängida edukas klubis!
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Sinu strateegia südamest pähe,
suhu ja mängu!
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Sinu strateegia: südamest pähe
T, K 9., 10. detsember
Sinu taktika: suust mängu
N, R 8., 9. jaanuar
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Koht Tartu, Emajõe Maja, (+372) 513 0146

Sa suudad teha kõike – kui Sa
vaid lõpetad kõige tegemise.
Sinu strateegia: praktika-workshop: Michael
Gallagher: Playing to win: to focus means to
say NO! – Creativity comes out of activity!
Sinu plaan A:
Kuidas mängida oma
elumängu nii, et võita –
mitte kaotada?
Mis on Sinu jaoks võit,
mis kaotus?
Kuidas Sa saad valida
kõigi huvitavate asjade
vahel, et fokuseerida –
mitte hajuda? MIKS? Suure pildi kokkupanek.
Kuidas Sinu kui juhi (ja inimese!) jaoks oluliste
probleemidega tegelemine mänguliseks muuta?
Gamification - moodsaim juhtimistehnoloogia.
Sinu taktika: draama-workshop: Roman
Baskin: Head näidendid kõnelavad meist.
Halvad näidendid kõnelevad teistest. A.Šapiro
Sinu mäng teiste mänguks!
Kuidas ehitada oma mängu nii haaravaks draamaks, et teised tunnevad,
et see ongi nende mäng?
Kuidas töötada parimatega, et saada parimaid
tulemusi? Mille nimel
Sinu elus mäng käib?
Miks ja kuidas Sinuga mängitakse?
Loomingulisus pole ainult Sinu enda loomingulisus, vaid see, kuidas Sa suudad äratada loomingulisust teistes.

