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Nyhed på vej fra HarperCollins: 5AM
CLUB af Robin Sharma
Hvem drømmer ikke om at få mere tid?
Den legendariske ledelsesekspert Robin Sharma begyndte at udvikle sit
revolutionerende koncept med tidlige morgenrutiner for mere end 20 år
siden. Konceptet har været anvendt til at hjælpe utallige mennesker verden
over med at øge deres produktivitet, leve et sundere liv og finde fred og
fokus i en kaotisk tid.
Nu kommer hans teorier for første gang i bogform, og Sharma kortlægger,
hvordan genier og succesrige virksomhedsledere starter deres morgen for at
forblive inspirerede, fokuserede og kunne levere på allerhøjeste niveau. Trin

for trin anviser bogen, hvordan du selv kan lære at bruge morgenens stille
stunder og frigøre tid til motion, fordybelse og personlig udvikling.
5AM Club er både et manifest og en håndbog – og et budskab, som kan
ændre dit liv.
"Hvis du vil opnå de resultater, som kun 5% opnår, skal du være villig til at gøre
og tænke som kun 5% gør og tænker" - Robin Sharma
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OM FORFATTEREN:
Robin Sharma er en canadisk forfatter, forelæser, managementekspert og
jurist. Han er mest kendt som forfatter til bogen Munken som solgte sin
Ferrari. Hans bøger har solgt i mere end 15 millioner eksemplarer. Sharma
har desuden grundlagt instituttet Sharma Leadership International.
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