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  סיעור" – המרכזי הכלי) "פתוח באופן ולחשוב מהקופסה לצאת" לנו הקוראים אלה
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 מתמדת בתנועה להמשיך :9 + 8 +7 פרקים
  עלינו בו וארגוני אישי חיים אורח אם כי פעמי-חד מהלך אינה "הקופסאות החלפת"

  .(8) נועזות קופסאות ולמלא לעצב להמשיך ,(7 פרק) תקופתית "מצב הערכת" לבצע
 .לקראתו הקופסאות את ולהתאים (9) העתיד את ולדמיין להתבונן להמשיך וכן

  בארגון התפיסה יישום – בשטח ס'תכל :10 פרק
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