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A Vízen járni, a válságkezelés filozófiája című könyv hiánypótló a hazai
life coaching oktatásban, valamint a gyakorló coachok számára is
hasznos módszertani kézikönyvként használható. A könyv a coaching
kreatív újraértelmezése korunk kognitív tudománya révén. A szerzők
gondolatmenetét befolyásoló fontos belátás, hogy az anyagi javak
létrehozását fokozatosan felváltja a tudástermelés, a manufaktúra
leszármazottait a mentofaktúra.

Ajánlást írt
dr. prof Pléh Csaba akadémikus,
dr. Rusznák Tamás, az Állami
Bankfelügyelet exelnöke,
dr. Prof Kálmán Erika, intézetigazgató

Tankönyv a COACH- és a MEDIÁTOR- képzéshez
A könyv első darabja a Magyar Coachszövetség Közhasznú
Alapítvány könyvsorozatának, melynek fő célkitűzése a filozófia
több
évezredes
eredményeinek
felhasználása
a
szervezetfejlesztésben, a szervezeti kultúra alakításában, az
életminőség javításában, valamint az ontológiai coaching nevű új
diszciplína kifejlesztésében

A könyv borítóján található ajánlások
„Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben...”
Prof. Pléh Csaba, akadémikus
„Dr. Kollárné Déri Krisztina jelentős munkát végzett a szervezetek
hierarchikus információs és döntési rendszerének, valamint a szervezeti és
vezetési kultúra fejlesztése terén.”
Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató
„Ez a könyv kreatívan ötvözve több tudományág eredményeit nagyszerű, új
ablakokat nyit a világra és önmagunkra. Elgondolkodtat, cselekvésre
ösztönöz és új utak kipróbálására indít.”
Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató,
coach

A szerzőkről
Dr. Kollár József Phd a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi
Kar Filozófiai Intézetének tanára,
esztéta, művészetkritikus, a hazai
life coaching oktatás
megteremtője.
Dr. Kollár Déri Krisztina mérnökszakközgazdász, gyakorló coach,
akkreditált igazságügyi mediátor,
mediációs kiképző tréner

A Vízen járni című könyv a személyes és szervezeti válságok megoldásának komplex rendszere, „kognitív filozófiája”, egyben a 21. század
ontológiai körképe. Úttörő kezdeményezés a hazai coachok számára is hasznos módszertani kézikönyvként használható. A könyv a coaching
kreatív újraértelmezése korunk kognitív tudománya révén. Kissé anakronisztikusan, de adekvátan fogalmazva: átfogó életfilozófia. A könyv
üzenetét meghatározó fontos belátás, hogy az anyagi javak létrehozását fokozatosan felváltja a tudástermelés, a manufaktúra leszármazottait
a mentofaktúra. A Vízen járni szisztematikus, egyben játékos bevezetést nyújt a „kreatív rombolás” 21. századi technikájába.
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