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De 5 valg Kory Kogon Hent PDF Det er altafgørende, hvad du vælger at fokusere på i din dagligdag! Et
massivt informationsflow truer vores evne til at tænke klart og træffe de rigtige beslutninger. Daglige

muligheder, valg og krav drukner os hurtigere end før i tiden, men det er også dem, der får os til at opnå
ekstraordinære resultater. DE 5 VALG er en guide væk fra den uoverskuelige hverdag og til et liv, hvor det
professionelle – såvel som det private – kommer i balance. Baseret på den nyeste forskning og på mange års

erfaring med at uddanne folk til at opnå resultater, hjælper DE 5 VALG med at opnå mærkbart højere
effektivitet. Bogen inspirerer dig til at anvende 5 aktive valg, der pronto vil øge dit energiniveau, din
opmærksomhed og din evne til at træffe beslutninger. Med DE 5 VALG får alle muligheden for at opnå

ekstraordinær produktivitet.
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