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Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo
subutilizado, ocupado mas pouco produtivo, e se o seu tempo
parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa
conhecer o essencialismo.
O essencialismo é mais do que uma estratégia de gestão de
tempo ou uma técnica de produtividade. Trata-se de um
método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto,
para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo
que realmente importa.
Quando tentamos fazer tudo e ter tudo, realizamos
concessões que nos afastam da nossa meta. Se não decidimos
onde devemos concentrar nosso tempo e nossa energia,
outras pessoas – chefes, colegas, clientes e até a família – decidem por nós, e logo perdemos de vista
tudo o que é significativo.
Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar
solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de
tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.
Quando realizamos tarefas que não aproveitam nossos talentos e assumimos compromissos só para
agradar aos outros, abrimos mão do nosso poder de escolha. O essencialista toma as próprias
decisões – e só entra em ação se puder fazer a diferença.
"Greg McKeown nos lembra que a clareza de foco e a capacidade de dizer 'não' são
aspectos desvalorizados porém fundamentais para os negócios nos dias de hoje." – Jeff
Weiner, presidente-executivo do LinkedIn
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because essencialismo are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your essencialismo so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
essencialismo are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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