על הספר:
הספר מציג כלי חדשני למתן משוב בונה ,המצליח לשנות את התנהגות הזולת ,בלי
לפגוע ברגשותיו" .בוגר הספר" שילמד את אומנות המשוב ,יוכל להצמיח את האנשים
היקרים לו ובעיקר לפתור קונפליקטים בין-אישיים במשפחה ,בזוגיות ,בעבודה ,בצבא,
ובכל מקום שבו אנשים מתקשים לפעול בהרמוניה.
רוב הספר מוקדש לתיאור מקרים אמיתיים של קונפליקטים בין-אישיים שנפתרו בעזרת
המודל למתן משוב בונה.
ציטוטים מדברי המשתמשים במודל) :כפי שמופיעים בספר(
" £תודה לך ערן עבור המודל הנפלא שפיתחת ,בזכותו איכות החיים שלי השתפרה
פלאים".
" £לו הייתי יודעת להשתמש במשוב בשלב מוקדם יותר של יחסינו ,יתכן והיינו נמנעים
מהרבה כעסים ותסכולים .דו-שיח כזה מציל את הנישואים שלנו".
" £הרגשתי נפלא ,גם הצלחתי לשנות את סגנון נהיגתו של בעלי ,וגם שמרתי על הזוגיות
ועל הקשר המעולה בינינו".
" £דומה כי מצאתי כלי נהדר לשיפור התקשורת הבינאישית ,לא רק בסביבת העבודה כי
אם בכל תחומי החיים".
 £הצלחת שיחת המשוב הייתה מעל ומעבר .ההרגשה שלי נפלאה ,נוצרה לי חברה
אהובה .זה היה מהלך מאוד מרגש".
" £איש יקר ,המודל שלך בנושא המשוב הבונה ,יש לו יכולת של הצלת נפשות ,וכל המציל
נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם שלם .תבורך מן השמיים".
על מחבר הספר :ערן רון )יליד  ,(1952עוסק בהנחיית קבוצות
למעלה משלושה עשורים .המוטו של חייו ,גם האישיים וגם
המקצועיים ,כפי שמנוסח על גבי כרטיס הביקור שלו הוא" :אהבת
האדם ותמיכה בצמיחתו היא מטרת חיי" .רוב פעילותו של ערן
היא בהצמחת אנשים בעזרת אהבה ,עידוד ,הדרכה ותמיכה,
במסגרת הסדנות המונחות על ידו .ערן עוסק בהכשרת מנחי
קבוצות ויועצים ארגוניים ,הכשרת מנהלים במוסדות ציבוריים
ועסקיים ,הכשרת יועצים חינוכיים ,הכשרת מורים והנחיית סדנות מגוונות בנושאים
הקשורים לניהול ולתקשורת בין-אישית .כמו כן ,ערן מהווה 'מאמן לחיים' )(life-coaching
ליחידים המתמודדים עם התפתחות אישית והגשמה עצמית ,לזוגות הנקלעים למשברים
בחיי הזוגיות שלהם ולמנהלים הזקוקים לאימון אישי .ערן למד חינוך במגמת פסיכולוגיה,
הנחיית קבוצות ,היסטוריה ,מחשבת ישראל ,יעוץ חינוכי וטיפול משפחתי.
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