Bạn thấy đủ là đủ. Bạn đang chạy đua trong một hành
trình gọi là cuộc đời và không ngừng tự hỏi liệu tất cả
mọi thứ bạn đạt được từ trước tới giờ có xứng đáng hay
không. Bạn có thể làm việc trên 60 giờ 1 tuần – vào ban
đêm, cuối tuần, trong suốt những kì nghỉ hoặc các dịp lễ
nhưng vẫn không đủ để sở hữu các thiết bị công nghệ
mới nhất, xe hơi đời mới và sống trong ngôi nhà sang
trọng…
Nhìn xung quanh, bạn choáng ngợp bởi quá nhiều
những vật dụng không cần thiết? Bạn chán việc làm mất chìa khóa, lỡ các cuộc
hẹn và trễ nải giờ làm? Điều bạn thực sự mong muốn là không gian thoáng
đãng, dễ chịu, nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Và trên hết, bạn muốn sống ít căng thẳng hơn, để tìm thấy nhiều niềm vui và sự
thỏa mãn, từ đó lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Có lẽ bạn không
có cả thời gian để nhận ra cho đến tận bây giờ, bạn đã quá tải và mệt mỏi do có
quá nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Mục tiêu của quyển sách này là giúp bạn vượt qua tất cả những chướng ngại đã
cản trở bạn từ trước đến giờ. Đầu tiên bạn sẽ khởi động bằng cách xác định
nguồn gốc của sự thiếu tổ chức và tình trạng căng thẳng của bạn. Chỉ khi hiểu
được gốc rễ của vấn đề, bạn mới có thể lập một kế hoạch thiết thực để giảm bớt
sự loonjj xộn, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và duy trì nó. Bạn sẽ học cách lập kế
hoạch giải quyết các vấn đề để đạt được điều mình mong muốn.
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