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Farvel rod - Hej frihed Lena Bentsen Hent PDF Er du træt af dit rod og leder efter en genvej til orden?

Kender du det at gemme rodet væk i kasser og skuffer lige før gæsterne kommer?
Har du skabe eller måske et værelse, der er lukket land pga. rod?

Oplever du, at orden i dit hjem kun er korttidsholdbar?

…..så er du kommet til det rette sted.

”Farvel rod – Hej frihed” er eBogen, der den ultimative manual til at komme dit til livs og vil gøre dine
veninder grønne af misundelse over din orden.

Du bliver klogere på
- Hvordan du kommer i gang med at rydde op

- Hvad du bør gemme, og hvad du kan skille dig af med
- Hvordan du holder orden fremover

Og hvad du skal gøre med
- Gaver og brugbart skrammel som du ikke nænner at sige farvel til

- Arvegods, som bare står og fylder
- Og alt det andet, som du slet ikke var klar over var rod

Er du forresten klar over, at
- du kan spare rigtig mange penge ved at have orden?

- du får meget mere tid til dig selv og til det sjove i livet med orden?
- du finder den fede følelse af frihed, når du har orden omkring dig?

Sådan kommer du rodet til livs. Der er alt at vinde… og hjælpen er nær.

- Det er aldrig for sent at få mere orden -
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