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Bogen er fyldt med værktøjer, eksempler og illustrationer der kan hjælpe dig til en hverdag med mere
overblik, flere resultater og mere overskud.

Bogen handler om hvordan du:

· håndterer de vigtigste tidsrøvere - herunder overspringshandlinger, mail, møder, forstyrrelser og
rod

· skaber overblik over dine opgaverprioriterer - og eventuelt omprioriter nemt og fleksibelt

· planlægger med OMTANKE

· udnytter mulighederne i din elektroniske kalender i såvel Outlook som Notes

· sætter klare og konkrete mål via modellen SMARTE MÅL

· delegerer situationsbestemt - også til personer du ikke nødvendigvis er leder for

· bliver din egen stressmanager

· gør tilsyneladende sure pligter til stjernestunder

· får kontakt til dine drømme og går efter dem.

Og sidst men ikke mindst bryder de gamle vaner.

Bogen er i 4 farver og fyldt med tegninger og illustrationer.
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