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Torben Wiese har revideret sin bestseller Bryd vanen og nå dine mål, der handler om, hvordan vanetænkning
ofte forhindrer os i at nå vores mål. Bogen lærer dig at sætte motiverende mål samt målrettet og systematisk
at ændre dine vaner, så du når målene. Bryd vanen kan inspirere både virksomheder og private, der ønsker
ikke blot at være forandringsparate men også at være innovative og forandringsskabende for dermed opnå

bedre resultater.

Den reviderede udgave af bogen inddrager nye emner som arbejdsglæde, Work Life Balance, stress og
vanestyret kommunikation.    

Om forfatteren:
Torben Wiese har i 25 år arbejdet med forandringsprocesser, stress, ledelse og arbejdsglæde. Har også skrevet
Bøj fisken mens den er frisk og er fast tilknyttet Lørdagspanelet på DR P4. Den tidligere udgave af Bryd

vanen er solgt i næsten 40.000 eksemplarer.
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