
Az anyagok teljes változata elérhető a címre kattintva.

63. M&C levél: Mit kezdjünk a kockázatokkal és
bizonytalansággal a magánéletben?
A vállalatvezetők sokat foglalkoznak cégük kockázatainak elemzésével. De vajon mit tehetünk a
magánéletünkben a kockázatok csökkentése érdekében? Hogyan küzdjük le a folyamatosan
tudatunkba özönlő információk hatására ránk törő feszültséget? Hogyan birkózzunk meg a
bizonytalansággal, ami érzelmi instabilitással mételyezi mindennapjainkat? Hallgassunk-e a
mindnyájunkat tanácsokkal bombázó pénzügyi, életvezetési szakértőkre, politikusokra és hittérítőkre,
vagy éppenséggel fordítsunk hátat nekik? Az új év jegyében érdemes fontolóra vennünk néhány
kérdést a kockázatok és bizonytalanságok helyes kezeléséhez a magánéletben is.

Excel-tipp: Adventi naptár
Ki ne emlékezne az izgalomra, amikor gyerekkorában az adventi naptár aprócska ablakai mögé kukucskálva leste,
milyen kincsre vagy édességre bukkan? Karácsonyi tippünkkel ezt az érzést igyekszünk újra felidézni kedves
olvasóinkban.

Játék és muzsika ebédszünetben
E havi kvízünkben a „So This Is Christmas” című szám kapcsán rövid, de zenei érdekességekben annál inkább
bővelkedő időutazásra hívjuk olvasóinkat. A zsoltároktól a hip-hop zenéig, a beat hőskorának fenegyerekeitől az
extramagas kontratenor áriákig, a reneszánsz karácsonyi daloktól Kodály Zoltánig – egyvelegünkben minden
zeneszerető olvasó találhat magának a karácsonyi időszakot még szebbé tevő zeneművet.

Karácsonyi controller vicc
- Hogyan nevettessük meg a Jóistent?
- Meséljünk neki terveinkről...
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