сайт: laboratoria.pro
фб: /laboratoria.ua

«Взаємодія з ворогом.
Як працювати з
людьми, які не
викликають ні довіри,
ні симпатій»
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Адам Кахейн допомагає примирити сторони конфліктної ситуації.
Він пропонує чіткий план дій щодо того, як можна співпрацювати з
кимось особистонеприємним і кардинально іншим. Його
методика дозволить легко уникати неприємних моментів удома,
на роботі й у повсякденному житті та досягати поставлених цілей.

Усім нам знайома ситуація, коли потрібно розв’язувати певну
проблему, але залучені в цей процес люди мають цілковито різні
бачення подальших дій. Рішення затягується, робота стоїть на місці,
переговори займають години, дні, тижні…

Формати:
м'яка обкладинка,
аудіокнига,
електронна книга

Автор книжки має досвід консультацій щодо розв’язання
надскладних міжнародних питань, тож обов’язково допоможе
впоратися з менш заплутаними і не такими затягнутими в часі
проблемами.

Чим хороша ця книжка:
- Розповідає про проблему, яка була, мабуть, в
кожного: як домовитися з людиною, яка має кардинально
протилежну думку з приводу певних питань.

Про автора:
Адам Кехейн —провідний фасилітатор з досвідом
роботи у понад 50 країнах світу з представниками
різних професій, від держслужбовців і політиків до
бізнесменів і навіть митців. Очолює міжнародну
консалтингову компанію Reos Partners, яка
займаєтьсяпроцесом вирішення складних
конфліктних ситуацій.

- Автор - консультант з міжнародних питань, тож він
знає, як вирішити дійсно складні конфлікти на арені
міжнародних відносин; а отже і в менш заплутаних
проблемах його поради точно можуть спрацювати.
- Книжка чітко і поступово дає можливість
переосмислити будь-який конфлікт чи дискусію,
покроково змінити її сприйняти і вирішити.
- У книжці багато яскравих метафор: наприклад, як ви
думаєте, чому в переговорах краще бути свинею, аніж
куркою?

Відгуки

Адам Кехейн працював з нами над процесом
вирішення майбутнього нашої країни. Було
втілено усі чотири сценарії, які ми з ним
вибудували, і сьогодні ми живемо в умовах
найкращого з них.
32-ий президент Колумбії та лауреат
Нобелівської премії миру Хуан Мануель Сантос
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