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els Estats Units podrien controlar, mitjançant les seves pròpies
exportacions, els preus de
l’OPEP i les amenaces energètiques russes. De retruc, això beneficiarà els més àvids consumiTirada: 180.939

el buit com a soci segur per als
països de l’Orient Mitjà. De fet,
al ritme actual l’armada xinesa
superarà en nombre de vaixells
la nord-americana d’aquí una dècada. Però els EUA continuaran
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L’autor d’aquest llibre confessa
que el 9 de maig de l’any 2005, en
començar a impartir una conferència en unes jornades d’orientació laboral a la universitat, va descobrir que tenia una empresa secreta i que hi portava treballant
sense saber-ho des de feia molts
anys. Va decidir d’explicar-ho al
públic, que el va mirar desconcertat. Però reunint serenitat va intentar transmetre’ls el que sentia: que tots tenim un projecte
personal ocult, ignorat i separat
de la vista dels altres que la majoria de cops és un secret per a nosaltres mateixos. Descobrir-lo, assenyala, és més fàcil del que sembla, i en aquest llibre dóna pistes
per aconseguir-ho i idees pràctiques per desenvolupar els projectes personals i professionals
d’una manera diferent.

Del ja desaparegut autor del supervendes mundial Els 7 hàbits
de la gent altament efectiva –els
set hàbits consisteixen, segons explicava, en ser proactiu, començar amb una finalitat en ment, posar primer el primer, pensar guanyar-guanyar, buscar primer entendre i després ser entès, sinergitzar i esmolar la serra– arriba
ara aquest quadern de treball, un
complement que ofereix exercicis pràctics, permet prendre notes, puntuar-se en autoavaluacions i respondre a preguntes sobre les idees del llibre principal
de Covey. Al Cuaderno de trabajo
s’incita a repassar els paradigmes
sota els quals ens movem i a valorar el nostre seguiment dels hàbits que proposa Covey per aconseguir guanyar fortalesa emocional i autodisciplina.

