LEAN back
en stel de vragen waar Siri ons ( nog) niet mee kan helpen
Het boek van Steven de Lira is een persoonlijke reis van nerd en
andersdenkende, naar man die het leven, en alles wat dat in zich heeft,
versiert. De Lira heeft een manier gevonden zichzelf te helpen warme relaties
te ontwikkelen. De ingenieur in hem heeft er een model van gemaakt. De
versierder heeft het getoetst bij vele opdrachtgevers en natuurlijk ook
vrouwen. De mens wil dit model inzetten om de samenleving te versterken. De
ondernemer heeft een boek geschreven om deze visie naar de wereld te
brengen.
LEAN back neemt je mee op De Lira’s reis en via deze menselijke route
inspireert hij je op een aandachtsvolle manier systemen te beïnvloeden en
toekomstbestendig te maken.
Jij en ik, wij zijn opgevoed met schaarstedenken, terwijl voor de oplossingen
van de toekomst overvloedsdenken nodig is. Jij en ik moeten de omgeving
creëren waarbinnen de volgende generatie tot die mindset kan komen. Jij en ik
moeten voorkomen dat we een verloren generatie worden. Onze uitdaging is
ons ego opzij zetten en voorwaardenscheppend worden. De eerstvolgende
persoon die je ontmoet behandelen als leermeester is alles wat je nodig hebt
om te starten.
De Lira laat aan de praktische, analytische doener zien hoe je zichtbaar en
meetbaar meer impact ontwikkelt op je omgeving. Hij brengt zijn Caribische
roots in om te laten ervaren hoe we -concreet en nuchter- meer kunnen
verbinden, charmeren, lijfelijk aanwezig zijn. Nu eens achterover leunend om
echt verbinding te maken. Dan weer dansend de weerstand tegemoet. Een
ﬂow waarmee we resultaten neerzetten die grootser zijn dan het individu. Door
ruimte te geven, de echte vragen durven stellen en meer verbindend te zijn,
kunnen we onze organisaties opener en menselijker maken. Alleen op die
manier behouden we onze meerwaarde boven de Siri’s van onze tijd.
Volg me op LinkedIn www.linkedin.com/in/stevendelira of Instagram @stevendelira
Contact mij via steven@silkbricks.com Whatsapp is een optie +31641254750

