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Hvordan udnytter du bedst dit potentiale?

”Udnyt dit personlige potentiale” giver dig øjenåbnende værktøjer til at forstå dig selv og ikke mindst andre.
Finn Havaleschkas Fokus-model bestemmer, om dit fokusområde er socialt, udviklingsmæssigt,

strukturorienteret eller resultatorienteret, og gør dig klogere om dig selv, livet og andre mennesker.

Du kan bruge bogens værktøjer og indsigter til at udnytte dit fulde potentiale i livet og blive klædt på til at
møde andre der, hvor de er. Læseren kan få inspiration til at være i balance og udnytte sit fulde potentiale og
talent, men ind i mellem bliver vi væltet omkuld af livets svære situationer, og når det sker, reagerer vi meget
forskelligt. Derfor handler bogen i første omgang om dig. Hvor du er, hvad der udgør dit lykkehjørne og hvad
dine drømme indebærer. Du vil opdage dine egne uudnyttede potentialer og blive bedre til at navigere i det

liv, som du gerne vil leve.

Og som Ulrik Wilbek skriver i forordet:”Læs bogen. Det værste, der kan ske, er, at du bliver klogere på livet”
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