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Et liv med overskud Karsten Engmann Jensen Hent PDF Kun omkring 20 % af os ved, hvad vi har brugt
sidste måneds løn på – ud over huslejen. Pengene forsvinder bare måned efter måned. Hvis man har styr på

sin økonomi, er det meget lettere at få råd til det, man ønsker.

Der er måske nogle steder, man kan skære: droppe at købe på klods, bo billigere, købe mindre dyrt tøj,
planlægge og lave indkøbsliste før indkøb, prøve en anden type ferie osv.

Vi møder i bogen to personer, der har hver deres forbrugsmønster gennem livet. Den ene er den fornuftige, der
sparer op, den anden er den impulsive, der bare køber, hvad han har lyst til. Men pointen er, at vi kan lære af
begge personer. Og pointen er, at når vi har styr på vores økonomi, bliver vi gladere og mere tilfredse og har

mulighed for at gøre det, vi virkelig har lyst til.
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