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Stephen Covey 7 Habits
Principle-Centered Guidance for Times That Seem Out of Control The world is changing dramatically and it’s easy to be alarmed and lose focus of what really matters most. Don’t fall into
that trap! Carry your own weather, be proactive, and learn and apply the time-tested principles of The 7 Habits of Highly Effective People. A lot can happen when you have a burst of
inspiration. This compact adaptation of The 7 Habits of Highly Effective People can prove to be inspirational, even in chaotic times. Want to discover lifechanging habits that will propel you
toward a more productive and effective life? This book, inspired by Stephen R. Covey’s all-time international bestseller, The 7 Habits of Highly Effective People, offers an efficient?yet indepth?guide. Find new or renewed wisdom and direction. Readers who have never learned The 7 Habits before?as well as longtime fans who want a refresher?will find wisdom, direction, selfreflection, and life-affirming challenges that easily can be applied right now. Our rapidly changing world can be stressful, but with this condensed guide, you can develop the principles needed
to stay proactive and positive. If you’ll devote just minutes each day, you can learn the timeless principles of 7 Habits, find motivation, and take simple steps toward the successful, fulfilling life
you deserve. Create a truly inspired life. The positive paradigm shifts that The 7 Habits can produce help you break free of old beliefs and motivate you toward meaningful change. Develop
positive behaviors to bring clear communication and harmony to your relationships?not just with others, but also the one you have with yourself. Discover these breakthroughs and more with
The 7 Habits on the Go.
Providing time-tested practices for living a more fulfilled life, this book breaks down each habit in an easy-to-implement weekly format that will inspire both beginners and those familiar with the
power of the “7 Habits” to embrace relationships, confidence and happiness.
In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een
bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het
ontbreken van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben
geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
25 years, 20 million copies sold! This 25th anniversary edition of Stephen Covey's beloved classic commemorates the timeless wisdom of the 7 Habits.
Stephen R. Covey's the 7 Habits of Highly Effective People - Interactive Edition explains through infographics, videos and excerpts of teachings the philosophy that has revolutionized life
management. For 25 years, Stephen R. Covey’s step-by-step lessons have helped millions from all walks of life lead successful and satisfying lives. A new condensed and transformed
interactive edition of Stephen R. Covey’s most famous work, supported with videos, explanatory infographics, self-tests and more, is here to continue those valuable lessons.
*New York Times bestseller—over 40 million copies sold* *The #1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century* One of the most inspiring and impactful books ever written, The 7
Habits of Highly Effective People has captivated readers for nearly three decades. It has transformed the lives of presidents and CEOs, educators and parents—millions of people of all ages
and occupations. Now, this 30th anniversary edition of the timeless classic commemorates the wisdom of the 7 habits with modern additions from Sean Covey. The 7 habits have become
famous and are integrated into everyday thinking by millions and millions of people. Why? Because they work! With Sean Covey’s added takeaways on how the habits can be used in our
modern age, the wisdom of the 7 habits will be refreshed for a new generation of leaders. They include: Habit 1: Be Proactive Habit 2: Begin with the End in Mind Habit 3: Put First Things First
Habit 4: Think Win/Win Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood Habit 6: Synergize Habit 7: Sharpen the Saw This beloved classic presents a principle-centered approach for
solving both personal and professional problems. With penetrating insights and practical anecdotes, Stephen R. Covey reveals a step-by-step pathway for living with fairness, integrity,
honesty, and human dignity—principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take advantage of the opportunities that change creates.
Stephen R. Covey’s The 7 Habits of Highly Effective People is the gold standard for grasping life and business. His principle-centered approach for solving personal and professional
problems gives the reader the security to accept and manage change and the knowledge to take advantage of these new opportunities. The 7 Habits of Highly Effective People – The
Snapshots Edition takes this philosophy and compresses it in a series of user friendly, clear and concise graphics. These visuals summarize and analyze all 7 of Covey’s habits in an efficient
manner while retaining his core message of improvement.
The Stephen R. Covey Interactive Reader includes The 7 Habits of Highly Effective People and First Things First, explained through infographics, videos and excerpts of teachings from his coauthored books Great Work Great Career and Predictable Results in Unpredictable Times. For 25 years, Stephen R. Covey’s step-by-step lessons have helped millions from all walks of life
lead successful and satisfying lives. A new collection of Stephen R. Covey’s most famous work, supported with videos, explanatory infographics, self-tests and more, is here to continue those
valuable lessons.
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey
beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes en technieken aangereikt om efficiënt met
onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement
volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen
keuzes maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd maar van
prioriteit.
De zeven eigenschappen voor succes in je levenBusiness Contact
De zeven eigenschappen is een klassieker in de succesliteratuur over persoonlijke groei én een wereldwijde bestseller. Stephen Covey formuleerde zeven principes, eigenschappen of gewoontes die je
helpen te focussen op wat echt belangrijk is. ‘Het is wellicht common sense, maar daarmee nog geen common practice. Het is niet makkelijk om volgens deze eigenschappen te leven. Dat vereist karakter
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en discipline,’ aldus Covey. Speciaal daarvoor is deze Snapshots-editie: een box met 54 kaarten waarin de principes en eigenschappen van Stephen Covey bondig en beeldend worden gepresenteerd. De
kaarten zijn verpakt in een prachtige doos met een wissellijstje waar je steeds een andere eigenschap of les in kunt steken. Zet hem in het zicht en geef jezelf een constante reminder om te leven naar de
eigenschappen van Covey. Een echte klassieker in een modern jasje!
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden
van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die
aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt.
Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op
social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van
mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn
regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen
gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen
denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van
de vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over de hele
wereld, ook in de Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap: 1 Wees proactief 2 Begin met het einde voor ogen 3 Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst
begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de zaag scherp Stephen R. Covey was een internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn bestseller De zeven eigenschappen
van effectief leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren in 38 talen. Zijn zoon Sean Covey is executive
vice president van FranklinCovey en leidt de divisie Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh,
North Carolina. Ze heeft de eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.
Millions of readers have benefited from the powerful lessons in Stephen R. Covey's The 7 Habits of Highly Effective People. Now, here is a powerful tool that can keep you focused on your journey and the
mission you have envisoned for yourself. Keeping a journal increases self-awareness, provides an opportunity to ask yourself meaningful questions, and helps you keep track of your progress toward your
goals.Throughout this journal are quotes from The 7 Habits of Highly Effective People that will provide inspiration and help you make wise choices as you work toward your unique dreams.
The 7 Habits of Highly Effective Families is Stephen R. Covey's newly revised and updated paperback edition of the New York Times bestseller that offers precious lessons in creating and sustaining a strong
family culture in a turbulent world. In his first major work since The 7 Habits of Highly Effective People, Covey presents a practical and philosophical guide to solving the problems--large and small, mundane
and extraordinary--that confront all families and strong communities. By offering revealing anecdotes about ordinary people as well as helpful suggestions about changing everyday behavior, The 7 Habits of
Highly Effective Families shows how and why to have family meetings, the importance of keeping promises, how to balance individual and family needs, and how to move from dependence to
interdependence. The 7 Habits of Highly Effective Families is an invaluable guidebook to the welfare of families everywhere.
A Guided Journal Companion for Habit Building and Effective Living Whether struggling with time management or looking for new high-performance habits, The 7 Habits of Highly Effective People 30th
Anniversary Guided Journal offers prompts, worksheets, and exercises to help you accomplish all your short and long term goals. Journal your way to your best self. When The 7 Habits of Highly Effective
People was released as a card deck, audiences approached Stephen R. Coveys time-tested principles in a whole new way. Now, this companion journal gives readers a chance to explore effectiveness,
plan strategically, and craft inspiration into action. Its concise format is accessible to readers everywherenot only is it easy to understand, but it offers practical and relatable applications. With each habit
broken down in an easy-to-implement weekly format, it can inspire both beginners and seasoned 7 Habits readers to get motivated, build confidence, and promote personal growth. Cultivate success, skill,
and self-development. Featuring thought-provoking prompts, worksheets, and inspirations that teach you how to prioritize and achieve your goals, The 7 Habits of Highly Effective People guided journal is
your next step to success. Inside, find: Journaling prompts for self-discovery, confidence-building, and deeper learning of the 7 Habits Worksheets for strategic management and optimal goal achievement
Exercises and challenges to stay motivated If you enjoyed books like The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook, The 52 Lists Project: A Year of Weekly Journaling Inspiration, or The High
Performance Planner, then youll love owning The 7 Habits of Highly Effective People 30th Anniversary Guided Journal.

De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in
deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van
de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan
25 miljoen exemplaren verkocht.
Het boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap behoeft nauwelijks nog introductie. Het vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen. Covey
heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben
het leven en werken van velen ingrijpend veranderd. Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds opnieuw jonge generaties aan te spreken.
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Explores the adolescent years and draws on extensive research to offer teens practical ways to cope with such important issues as peers, parents, relationships, school choices,
and the future.
Dit werkboek vult "De zeven eigenschappen die jou succesvol maken' praktisch aan en helpt het leven beter en leuker te maken. Vind jij het weleens moeilijk om keuzes te
maken? Je weet misschien niet precies wat je wilt en wat nu eigenlijk goed voor je is. Bijvoorbeeld op school, bij de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige vrienden je
onzeker maken. Maar je weet dat je het zelf wel kan en dat je ouders niet voor jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt dat dan toch moeilijk te zijn. Je wilt graag zelfstandig
beslissen, maar hoe doe je dat nou 't best? Sean Covey kent deze problemen; de oplossing beschreef hij in Zeven eigenschappen die jou succesvol maken! Dit boek werd een
succes in Nederland en er ontstond grote vraag naar het praktische werkboek. Dit werkboek helpt je om de ideeën in Zeven eigenschappen toe te passen op je eigen leven; het
staat vol tips en trucs, invuloefeningen, enquêtes en doelijstjes zodat je heel praktisch aan het werk kunt om je leven beter, leuker en spannender te maken. Je kunt het thuis
gebruiken, of met klasgenoten. ALLEEN GESCHIKT VOOR TABLETS.
De zeven eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. Of je nu betere keuzes wilt maken,
jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Covey-kenners Jan Kuipers en Ben Tiggelaar brengen een heldere samenvatting van
dit meesterwerk, zodat je een eerste stap kunt zetten naar een leven met meer grip en succes. ‘Covey leert de lezer in de eerste plaats naar zichzelf te kijken als onderdeel van
een groter geheel: werk, gezin en gemeenschap.’ – NRC Handelsblad JAN KUIPERS is directeur van FranklinCovey Benelux.BEN TIGGELAAR is trainer en
gedragswetenschapper. Stephen R. Covey over Jan Kuipers: ‘Jan heeft mijn gedachtegoed toegankelijk gemaakt voor het Nederlandstalige publiek, met veel zorg en integriteit.
Hij heeft het inzicht van een opinieleider en de praktische insteek van een leermeester.’ Stephen R. Covey over Ben Tiggelaar: ‘Ben Tiggelaar is oprecht betrokken bij onze
uitdagingen in het worden van betere leiders, in het veranderen van ons leven en in het leveren van een echte bijdrage.’
De mythe van de staatsschuld van Stephanie Kelton is een wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe economische orde In De mythe van de
staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale nieuwe visie die ons denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving volledig op zijn
kop zal zetten. Modern monetary theory – kortweg MMT – stelt dat de overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder problemen grote schulden kan
dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur, zorg en klimaat vragen nu eenmaal om grootscheepse investeringen, en overheden
moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op het gebied van ons monetaire beleid:
structurele begrotingstekorten zijn geen probleem maar een oplossing! De mythe van de staatsschuld is een wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een
nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse editie van De mythe van de
staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw hoofdstuk toe. ‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om een economische klassieker à la Milton Friedman of
Thomas Piketty te worden.’ – de Volkskrant ‘Kelton onderwerpt ons economische systeem aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van groot belang in de postcovidwereld, omdat
we ons denken over de economie zullen moeten herzien.’ – The Guardian ‘Kelton presenteert ons het noodzakelijke instrumentarium voor een voorspoedige toekomst voor ons
allemaal. Lees het boek – en breng Keltons lessen in praktijk.’ – Naomi Klein ‘Dit boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial Times ‘Een rockster binnen haar vakgebied.’ –
The Times
The world is changing dramatically and it's easy to be alarmed and lose focus of what really matters most. Don't fall into that trap! Carry your own weather, be proactive, and
learn and apply the time-tested principles of The 7 Habits of Highly Effective People.
New York Times bestseller—over 25 million copies sold The No. 1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century “[Thirty] years after it first appeared, the wisdom of
The 7 Habits is more relevant than ever. On an individual level people are burning out, and on a collective level we are burning up the planet. So Dr. Covey’s emphasis on selfrenewal and his understanding that leadership and creativity require us to tap into our own physical, mental, and spiritual resources are exactly what we need now.” Arianna
Huffington One of the most inspiring and impactful books ever written, The 7 Habits of Highly Effective People has captivated readers for nearly three decades. It has transformed
the lives of presidents and CEOs, teachers and parents - millions of people of all ages and occupations. Now, this 30th anniversary edition of the timeless classic commemorates
the wisdom of the 7 habits with modern additions from Sean Covey. The 7 habits have become famous and are integrated into everyday thinking by millions and millions of
people. Why? Because they work! With Sean Covey’s added takeaways on how the habits can be used in our modern age, the wisdom of the 7 habits will be refreshed for a new
generation of leaders. They include: Habit 1: Be Proactive Habit 2: Begin with the End in Mind Habit 3: Put First Things First Habit 4: Think Win/Win Habit 5: Seek First to
Understand, Then to Be Understood Habit 6: Synergise Habit 7: Sharpen the Saw This beloved classic presents a principle-centered approach for solving both personal and
professional problems. With penetrating insights and practical anecdotes, Stephen R. Covey reveals a step-by-step pathway for living with fairness, integrity, honesty, and human
dignity - principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take advantage of the opportunities that change creates. Stephen R. Covey
dedicated his life to demonstrating how a person can truly control their destiny with profound yet straightforward guidance. As an internationally respected leadership authority,
family expert, teacher, organisational consultant, and author, his advice gives insight to millions. He sold more than 20 million books (in 40 languages), and The 7 Habits of Highly
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Effective People was named the No. 1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century. He was the author of The 3rd Alternative, The 8th Habit, The Leader in Me, First
Things First, Principle-Centered Leadership, and many other titles. He held an MBA from Harvard and a doctorate from Brigham Young University, USA. He was the cofounder of
FranklinCovey, a leading global education and training firm with offices in 147 countries. Sean Covey is President of FranklinCovey Education and oversees all of Franklin
Covey's International partnerships which cover over 140 countries. He is a New York Times best-selling author and has written several books, including The 6 Most Important
Decisions You'll Ever Make, The 7 Habits of Happy Kids, and The 7 Habits of Highly Effective Teens, which has been translated into 20 languages and sold over 4 million copies
worldwide.
A compact self-help book on the habit of "purpose" presents excerpts from "The 7 habits of highly effective people" accompanied by questions, quotes, short stories, humor, and motivating anecdotes.
Aan de hand van het wereldberoemde boek van zijn vader geeft Sean Covey praktische tips en inzichten om je studie succesvol te doorlopen en je carrière met een stevige basis te starten. In ‘De zeven
eigenschappen voor effectieve studenten’ geeft Sean Covey, aan de hand van de eigenschappen uit het wereldberoemde boek van zijn vader, praktische tips en inzichten om je studie succesvol te
doorlopen en je carrière met een stevige basis te starten. Door met het einde voor ogen te beginnen, blijf je tot het einde betrokken, en houd je het beter vol. Je maakt scherper onderscheid tussen hoofd- en
bijzaken en balanceert studie en plezier, met geweldige prestaties als resultaat!
A leading management consultant outlines seven organizational rules for improving effectiveness and increasing productivity at work and at home.
Soms zit het even tegen. Je bent de hele dag druk bezig, en toch voelt het alsof je niets voor elkaar krijgt. Je hoofd is een chaos, knopen doorhakken lukt niet. Je bent dan je belangrijkste tool vergeten: jezelf!
Want hoeveel technieken en trucs je ook toepast om eff ectiever, productiever en beter te worden, als je niet goed voor jezelf zorgt, lukt niets meer. Stephen Covey, van De zeven eigenschappen van eff
ectief leiderschap, wist dit al. De zevende eigenschap, Houd de zaag scherp, gaat over zelfvernieuwing op de vier gebieden van menselijke behoeften: lichamelijk, spiritueel, geestelijk en sociaal-emotioneel.
Als je tijd neemt om voor jezelf op elk van die gebieden te zorgen, vergroot je je vermogen om om te gaan met uitdagingen en tegenslagen, en zorg je voor groei en verandering in je leven.
Using his revolutionary method of changing people's lives, Covey picks up where his audio bestseller The 7 Habits of Highly Effective People leaves off, deepening readers' understanding and providing
valuable new insights that offer guidance.
Vergroot je invloed met wel 30 methoden! In zijn belangrijkste boek ‘De zeven eigenschappen’ verwijst Stephen Covey naar de 30 methoden van beïnvloeding die hij ontwikkelde om te kunnen omgaan met
de gevoelige scheidslijn tussen betrokkenheid en invloed. Er is namelijk een groot verschil tussen datgene waar je je betrokken bij voelt en datgene waar je daadwerkelijk invloed op hebt. Stephen Covey laat
zien dat je je invloed kunt vergroten op wel 30 verschillende manieren – die allemaal in dit boekje staan. Ze lijken simpel, maar de angel zit in de uitvoering. Wie erin slaagt de methoden van beïnvloeding in
zijn leven toe te passen, zal meer evenwicht vinden tussen wat hij belangrijk vindt en de invloed die hij daarop kan uitoefenen.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe
wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe
wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed
doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet
nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je
wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij
schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm
Gladwell
In the ten years since its publication, The 7 Habits of Highly Effective People has become a worldwide phenomenon, with more than twelve million readers in thirty-two languages. Living the 7 Habits: Stories
of Courage and Inspiration captures the essence of people's real-life experiences, applying proven principles to help them solve their problems and overcome challenges. In this uplifting and riveting collection
of stories, readers will find wonderful examples of hope and encouragement as they are touched by the words of real people and their experiences of change-change that got them through difficult times;
change that solved family crises; change that mended broken relationships; change that turned their businesses around; change that influenced entire communities.

Leer hoe je stappen in je ontwikkeling maakt die ervoor zorgen dat je verantwoordelijkheid voor je eigen leven leert nemen, waardoor je een stuk prettiger in je vel zit. Vind jij het weleens
moeilijk om keuzes te maken? Je weet misschien niet precies wat je wilt en wat nu eigenlijk goed voor je is. Bijvoorbeeld op school, bij de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige
vrienden je onzeker maken. Maar je denkt vast dat je het zelf wel kan en dat je ouders niet voor jou hoeven te beslissen. Vaak blijkt dat dan toch moeilijk te zijn. Je wilt graag zelfstandig zijn,
maar hoe doe je dat nou 't best? Dit boek is voor jou geschreven. Het behandelt heel veel vragen of problemen waar jij mee zit en vertelt je hoe je daarmee kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe je
vriendschappen opbouwt en onderhoudt, of hoe je groepsdruk kunt weerstaan. Hoe je voornemens ook kunt uitvoeren en volhouden, en hoe je je beter kunt gaan voelen over wie en wat je
bent. Het boek vertelt je hoe je kunt omgaan met je ouders en familie en nog veel meer. De schrijver, Sean Covey, gebruikt veel cartoons, uitspraken van pop- en sporthelden, verhalen van
jongeren zelf. Hij geeft veel tips en ideeën over hoe je problemen kunt aanpakken. Dit boek is vooral voor jou, maar ook je ouders en andere familieleden kunnen er wat van opsteken.Sean
Covey is de zoon van Stephen R. Covey, auteur van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dat boek gaat over hoe je je leven beter kunt leiden, echt sturen dus. ALLEEN
GESCHIKT VOOR TABLETS.
In zijn wereldwijde bestseller De zeven eigenschappen stelt Stephen Covey dat effectieve mensen worden gemotiveerd door hun eigen missie en hun leven leiden volgens bepaalde principes.
Ineffectieve mensen volgen de agenda van anderen en laten hun leven bepalen door zaken die zich toevallig aandienen. Eigenschap 2, Begin met het einde voor ogen, gaat hierover. Maar
hoe ontdek je dan volgens welke waarden jij leeft en welke missie je hebt? In dit boek geeft Covey inzicht in de onderliggende principes en in de diepere werking van ons gedrag en helpt hij je
met praktische oefeningen en opdrachten. Door een persoonlijke missie te ontwerpen, krijg je meer inzicht in wat jou drijft en waarheen. Het gaat erom dat je je afvraagt wie je wilt zijn en wat
je wilt bereiken. Covey zegt hierover: ‘Als de ladder niet tegen de juiste muur staat, brengt elke stap die je zet je alleen maar dichter bij de verkeerde bestemming.’ Begin vandaag nog met je
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toekomst en ontwerp je persoonlijke missie!
De 8ste eigenschap is een essentiële toevoeging aan De zeven eigenschappen voor individuen, en voor leiderschap in organisaties. Na effectiviteit, het 'hoe' van de zeven eigenschappen,
gaat het nu om het aanboren van je verborgen potentieel, het 'waarom' van effectiviteit. De achtste eigenschap formuleert Covey als volgt: Ontdek je eigen stem, draag deze uit en help ook
anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt. Dit geldt voor mensen
persoonlijk, maar ook voor de creativiteit en resultaten in organisaties. In zijn bekende meeslepende stijl laat Covey zien hoe je die creatieve krachten kunt ontdekken en kunt ontwikkelen, en
ook hoe je als leidinggevende dat proces bij anderen kunt faciliteren.
The essential companion workbook to the international bestseller The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey’s The 7 Habits of Highly Effective People took the self-help market
by storm in 1990 and has enjoyed phenomenal sales ever since. The integrated, principle-centered 7 Habits philosophy has helped readers find solutions to their personal and professional
problems and achieve a life characterized by fairness, integrity, honesty, and dignity. Covey’s tried and true step-by-step approach is explored even more fully in this workbook, which leads
readers through the 7 Habits and shows them how to put these ideas into action everyday. With the same clarity and assurance that Covey’s readers have come to know and love, the
workbook helps readers further understand, appreciate, and internalize the power of the 7 Habits. These engaging, in-depth exercises allow readers—both devotees and newcomers—to get
their hands dirty as they develop a philosophy for success, set personal goals, and improve their relationships. The overwhelming success of Stephen R. Covey’s principle-centered
philosophy is a testament to the millions who have benefited from his lessons, and now, with The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook, they can further explore and
understand this tried-and-true approach. This reference offers solutions to both personal and professional problems by promoting and teaching fairness, integrity, honesty, and dignity. An
engaging companion to a bestselling classic, The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook will help readers set goals, improve relationships, and create a path to life
effectiveness.
Make the 7 habits a part of your life—every day... Stephen R. Covey has helped millions of readers attain professional success and personal fulfillment. With penetrating insight Dr. Covey
reveals a pathway for living with fairness, integrity, honesty, and human dignity -- principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take advantage of the
opportunities that change creates. Now, as a succinct introduction to Dr. Covey's revolutionary thinking or as a reminder of key principles, Daily Reflections for Highly Effective People provides
an inspirational recharge that will bring you closer to a holistic sense of personal effectiveness and purpose.
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