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Nyd dit skrivebord Lena Bentsen Hent PDF Hvis du er godt træt af rod på skrivebordet er her hjælpen til at få
ryddet op i bunkerne og få den orden på skrivebordet du altid har drømt om.

I eBogen Nyd dit skrivebord - 5 trin til system og overblik, bliver du holdt i hånden hele vejen gennem alle
bunkerne og bagefter vil du undres over, hvor nemt det kan være at holde orden.

Du får oprettet et ‘gemme væk og finde igen-system’, der virker, så du altid vil kunne rydde op på et øjeblik.
Et system, der gør, at du fremover kan holde orden.

Rod på skrivebordet koster masser af energi - og kr. og ører. Hvad har rodet kostet dig indtil nu i spild tid og
gebyrer?

Når du har orden i dine papirer, vil du opleve en følelse af lethed, en følelse af, at det er dig, der bestemmer.
Du har overblikket. Du kan holde fri med god samvittighed.
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