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Sæt dit rod på plads Charlotte Wieth-Klitgaard Hent PDF Mangler dit klædeskab en hylde, dit døgn et par
timer, savner du overblik eller skygger gamle vaner for nye initiativer? Så begynd på en frisk med at rydde
op, sortere og prioritere. I Sæt dit rod på plads får du gode råd til at få bedre styr på dit kaos. Hjælp til at

organisere alt fra kælder og køkken til bil eller børneværelse, så du virkelig kan ånde lettet op. For rod er en
tidsrøver, rod koster penge, og rod står i vejen. Giv dig selv lidt luft med en gang lugning i kalenderen, eller
udsæt stuen for en overhaling, så familien får bedre rum. Når der er styr på rodet, vokser overblikket, og du
undgår mange konflikter. Sæt dit rod på plads er en praktisk håndbog. Her er ingen løftede pegefingre, men
enkle metoder til at få rodet sat på plads, så energien kan flyde og roen sænke sig. Læs bogen fra ende til
anden, eller brug den som opslagsbog til praktisk problemløsning, der hvor udfordringerne er størst.
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en frisk med at rydde op, sortere og prioritere. I Sæt dit rod på plads
får du gode råd til at få bedre styr på dit kaos. Hjælp til at organisere
alt fra kælder og køkken til bil eller børneværelse, så du virkelig kan
ånde lettet op. For rod er en tidsrøver, rod koster penge, og rod står i
vejen. Giv dig selv lidt luft med en gang lugning i kalenderen, eller
udsæt stuen for en overhaling, så familien får bedre rum. Når der er
styr på rodet, vokser overblikket, og du undgår mange konflikter.
Sæt dit rod på plads er en praktisk håndbog. Her er ingen løftede

pegefingre, men enkle metoder til at få rodet sat på plads, så energien
kan flyde og roen sænke sig. Læs bogen fra ende til anden, eller brug

den som opslagsbog til praktisk problemløsning, der hvor
udfordringerne er størst.
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