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Idiot! Idiot! IDIOT! Der var engang, hvor jeg stort set kun mødte idioter. Den ene efter den anden.
Medarbejdere, der ikke forstod en simpel ordre. Andre ledere, der tilsyneladende ikke gad høre efter, hvad jeg

sagde. Chefer, som måske nok kunne se pointen, men ikke gjorde noget ved sagen. Alle sammen var de
idioter.  

Jeg troede så meget på mig selv og mine kompetencer og havde ikke nogen som helst grund til ikke at gøre
det. Havde jeg måske ikke allerede i starten af tyverne sat mig for, at jeg ville være økonomidirektør?

 
Og det blev jeg.  Jeg startede i mit første lederjob, da jeg var 25 år, og nu er jeg et par og fyrre og har gennem
de sidste ni år arbejdet som økonomidirektør i Royal Copenhagen. Men jeg møder ingen idioter mere. Jeg har
forandret mig.  Med denne bog som guide kan du gøre det samme. Du kan selv ændre, hvordan du møder

folk. Du kan vælge at gå til verden på en anden og mere positiv måde. Og så møder du ikke så mange idioter
mere!

»Wauv - du slog benene væk under mig med din livsglæde. Dit brændende ønske om at inspirere os alle til at
blive den bedste, vi kan, gennemstråler hvert eneste ord i din bog. Vi to har sandelig meget til fælles, når det

kommer til vores livsfilosofi. Et stort tillykke med bogen - det er et fantastisk projekt!«
- Ole Henriksen, skønhedsekspert
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