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7 gode vaner (kort udgave) Stephen R. Covey Hent PDF 7 gode vaner har gennem de seneste 25-30 år været
den mest populære metode til at skabe et stærkt, effektivt og afbalanceret liv. I denne bog får vi de 7 vaner

præsenteret på en kortfattet og let måde, så vi kan gå i gang med at bruge dem med det samme.

Bogen er baseret på et interview med Steven Covey, så de syv vaner fortælles af ham selv. Vanerne sigter på
at udvikle os på det personlige plan, hvor vi lærer at styrke vores prioriteringer og vores personlige mål. De
hjælper os samtidig med at styrker vores evner for at samarbejde og med at stræbe efter højere fælles mål.

Den 7 vaner giver os styringen over vores liv tilbage til os selv. De gør os til hele, effektive mennesker.
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