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Najnowszy projekt książkowy Zuzanny Skalskiej „Legacy. Are you a good ancestor?” jest efektem wielomiesięcznych poszukiwań Sygnałów Zmian™ w wielu różnych branżach na całym świecie – zbiera je, analizuje
i syntetyzuje. Oparta na obrazach i wizualizacjach powstała we współpracy jej autorki i redaktor naczelnej
Zuzanny Skalskiej (360Inspiration), partnerów wydania Greenhat Innovation, Autopay i Blue Media oraz
holenderskiego studia graficznego vanRixtelvanderPut.
Publikacja zachęca firmy do odkrywania krajobrazu wielu różnych możliwości i ma na celu pomagać jej czytelnikom na całym świecie (klientom i partnerom biznesowym) w budowaniu przyszłości.*
Ze słowa wstępu autorki:
Żyjemy w czasach głębokich i coraz szybciej zachodzących zmian, w których umiejętność łączenia
i spajania w jedną całość różnych opinii, głosów i perspektyw poszczególnych pokoleń nabiera bezprecedensowego znaczenia, zwłaszcza w firmach, instytucjach i organizacjach. Tegoroczna książka jest
swego rodzaju zaproszeniem do tego, aby wychylić się poza swoją własną, osobistą perspektywę i przyjrzeć się konsekwencjom naszych codziennych zbiorowych wyborów. Jakie mechanizmy wprawiamy
w ruch? Jakie skutki naszych wyborów zostawimy NASZYM POTOMNYM, naszym prapraprawnukom?
Najważniejsze przesłanie jest takie, że już dzisiaj musimy zacząć dbać o zdrowe społeczeństwo, pokój
i czyste środowisko przyszłych pokoleń. Pozornie jest to sprzeczne z koncepcją „tu i teraz”, lecz
w istocie sprzeczności tu nie ma. Musimy zrozumieć, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za chwilę
obecną. Zróbmy to natychmiast! Stojąc w obliczu codziennych decyzji, nie możemy dłużej myśleć tylko
o sobie, ani o naszych akcjonariuszach. Powinniśmy spojrzeć w przyszłość i zacząć działać w sposób,
który pozytywnie wpłynie nie tylko na losy nas i naszych dzieci, ale także na losy całej ludzkości oraz
Ziemi jako takiej.
„Być” i „mieć” da się połączyć – możemy wyrażać się poprzez pracę, traktując sukces jako efekt
uboczny, a nie jako cel sam w sobie. Bo jeśli będziesz działać na krótką metę, to na zawsze pozostaniesz krótkodystansowcem. A droga do wielkości do krótkich nie należy.
Czy jesteśmy dobrymi przodkami? Czy może zapiszemy się w historii jako to pokolenie, które zniweczyło piękno różnorodności, zdewastowało środowisko naturalne i obróciło w proch osiągnięcia naszej
cywilizacji?
Po co powstała ta książka? Nie jest to kolejny trend book i nie mówi o tym co będzie (albo nie będzie)
trendy. Książka ta powstała po to, żeby pokazać firmom KRAJOBRAZ MOŻLIWOŚCI™, pełen SYGNAŁÓW
ZMIAN™. Jesteś liderem i wszystko zależy od ciebie. Ale pamiętaj, że zrozumienie SYGNAŁÓW ZMIAN™
ma zasadnicze znaczenie w transformacji. (…) I pamiętaj – miej na uwadze swoich POTOMNYCH.
Myśl i działaj! Buduj lepszą przyszłość! (…)
*Książka nie jest dostępna w sprzedaży detalicznej, jest prezentem
dla naszych partnerów biznesowych i dla klientów kupujących
nasze usługi (procesy projektowe, warsztaty, wykłady). Zapytania
dotyczące publikacji i współpracy: legacy@greenhat.pl

Niedługo możliwy będzie jednak zakup Kart FutureS Thinking™ –
LEGACY EDITION. To zestaw kart–inspiracji ułatwiających pracę
z przyszłością. Ich treść zaczerpnięta jest z książki i uzupełniona
o najnowsze SYGNAŁY ZMIAN™ po koronawirusie.
Wkrótce dostępne na www.greenhat.pl.

