Ніколи-небудь
Як вийти з безвиході і віднайти себе
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Опис
Цю книжку, як призналася сама авторка, вона хотіла б прочитати
до того, як зважилася докорінно змінити своє життя. Бо в ній не
тільки вміщено, здавалося б, уже звичні поради, «як треба» діяти,
ступивши на шлях кардинальних змін, а й наведено приклади, що
показують, «як не треба». І коли ви ввімкнете «режим виходу з
глухого кута», то побачите, що на практиці все доволі просто —
досить зробити перший крок.
Автор: Олена Рєзанова
Мо ва: українська
Розмір: 145х200 мм
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Обкладинка: тверда

У вас ніби все «як у всіх», і на життя скаржитися не доводиться.

Кількість сторінок: 192

Та іноді виникає таке відчуття, що, поки ви крутитеся мов білка в
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колесі, щось важливе проходить повз вас. Час стрімко летить, а
ваші давні плани так і припадають пилом... Найгірша стратегія,
застерігає читачів Олена Рєзанова, — консервувати мрію роками
й байдикувати, натомість треба, хай і поволі, але невпинно
рухатися до мети. І своє завдання вона вбачає в тому, щоб
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Рекомендована роздрібна ціна:

230 грн

допомогти не тільки стати на шлях великих змін, а й не збитися
на манівці. Треба лише вимкнути автопілот і взяти керування на
себе.

У чому фішка
Ви дізнаєтеся, що власне талант, на брак якого частенько
нарікають невдахи, не так багато важить для успіху, як усі
довкола твердять. І нарешті збагнете, як підступитися до
реалізації свого задуму, — у книжці вміщено практичні блоки, де
йдеться про ефективні й не раз перевірені техніки

Про автора
Олена Рєзанова.

Спеціалістка в галузі кар’єрних стратегій. Працює за власною

системою, яку розробила, спираючись на особистий досвід. Допомогла багатьом
своїм клієнтам подолати кризу кар’єри й зрозуміти, чого саме вони хочуть
досягнути в житті. На її глибоке переконання, у кожного достатньо потенціалу для
успіху, але часто ми не знаємо, з чого почати і як не втратити всього, що маємо. З
2012 року живе в Монако, де зареєструвала свій проект Life is Now.

Відгуки
hito, livelib

«Непогана підбірка думок. Але не варто очікувати, що ці думки самі по собі змінять
ваше життя. Знання само по собі життя не змінює, зате дія змінює. І як раз з
усвідомленими діями у більшості виникають пробуксовки.
Як бути якщо хочеться кинути все і почати жити на острові у бірюзового океану?
Кидати все або не кидати? На цей випадок, є в книзі про вірусні мрії і про те, як
зрозуміти, що мрія дійсно моя, а не запозичена, і я на самому хочу того, чого хочу.
Є тут замітки і на випадок якщо зрозуміло, що поточний стан речей не годиться,
але чого хочеться не зрозуміло.
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