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´Vaak willen we alleen meer van hetzelfde bereiken,

in plaats van naar iets nieuws te groeien´
Op weg naar co-creatieve scheppingsprocessen
Blaricum. Nog nimmer kreeg het Nederlands Auteurs Bureau een verzoek van een auteur om
een boek te ontwikkelen met als doel deze’ gratis’ beschikbaar te stellen aan toekomstige
lezers. Na enkele maanden is het zover en ziet het boek ´Theater van het Leven´ van de auteur
Alfred Boeve het levenslicht.
´Enkele jaren geleden ondernam ik de stap om na bijna twintig jaar ondernemerschap in ons
familiebedrijf mijn leven een nieuwe wending te geven’. Na een economische ramp in 2001 en na de
kredietcrises realiseerde ik me dat ik niets had aan kennis van bijvoorbeeld mijn
bedrijfseconomiestudie. Het was voor mij een theater van systemen die mensen de baas waren
geworden, van hard werken en confronterende concurrentiesituaties. 'Vroeger bleef ik dag en nacht
strijden totdat ik er achterkwam dat ik tegen mezelf aan het strijden was’, aldus de auteur aan de
vooravond van de presentatie van zijn boek.
De afgelopen jaren verdiepte Boeve zich in nieuwe materies en bezocht enkele plaatsen in de wereld
om nieuwe vormen van co-creatieve scheppingsprocessen te ervaren en te ontwikkelen. Zijn idee is
gericht op een meer transparante werkwijze tussen mensen en bedrijven voor duurzame
samenwerking. Zo zal er meer creativiteit ontstaan, passies herleven en nieuwe kernwaarden worden
ontwikkeld.
Volg je echte ondernemershart, creëer nieuwe
ondernemersinspiratie en ondernemersdromen.
Op de vraag waarom hij een boek ‘gratis’ wil uitbrengen is zijn
antwoord: ‘Ik was in een ongekend mooie en vrije positie om op
ontdekkingsreis te gaan, dat wil ik delen met onder meer
ondernemers. Begrijp me goed, ik ga ondernemers echt niet
vertellen hoe ze moeten ondernemen, dat weten ze zelf wel.
Ik kreeg door mijn levenswending zo veel cadeaus en die wil ik
graag doorgeven. Niet dat ik kan beargumenteren waarom, ik wist
dat het goed was om dit te doen en voor het eerst in mijn leven
heb ik een product, een boek dan, ontwikkeld waar ik geen
kosten- c.q. winstcalculatie voor hoefde te doen. Dat voelde
heerlijk en daarom schenk ik een digitale boekversie aan een
ieder die hier belangstelling voor heeft . Het ´gratis´ weggeven van
een fysiek boek volgens de Nederlandse wetgeving is helaas niet
toegestaan, dus houdt de auteur zich aan deze regelgeving en een full color gebonden versie is
desgewenst te koop bij de boekwinkels.
Gratis Nederlandstalig download boek ´Theater van het Leven´.
De elektronische boekversies, waaronder e-book, PDF en iPad App zijn wel gratis te downloaden op
de website www.theatervanhetleven.nl.
En voor alle oplettende ondernemers bevindt zich in het boek ook nog een ongewoon cadeau.
‘Boeken houden van mensen en veel mensen houden van boeken’
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