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Tiden tæller Cille Bindslev Rosentoft Hent PDF Forlaget skriver: Hvad gør man, når man sidder fast i
dagligdagens hamsterhjul, og der aldrig er tid nok?

Familien Rosentoft havde fået nok, de hoppede af ræset og kastede sig ud i et gigantisk eventyr på
verdenshavene for efterfølgende at kunne opbygge en ny og anderledes tilværelse herhjemme i Danmark.

Deres fokus har hele vejen igennem været på det, der betyder mest for dem: Tid til at være familie!

Tiden tæller er fortællingen om et stort og anderledes eksperiment. Om at turde gøre noget anderledes og at
tage tiden tilbage. Og om at prioritere sig selv og familien.

Eksperimentet lykkedes! Familien Rosentoft lærte at prioritere sin tid. Det betyder ikke, at de ikke har travlt
engang imellem, men travlhed er ikke længere farligt. Travlheden er okay, når bare man selv vælger den til.

Bogen slutter med otte gode råd til alle, der drømmer om at få mere tid i hverdagen. Råd, der kan inspirere til
at tage skridtet – ikke nødvendigvis til at rejse ud i verden, men til at lægge sit liv om, så man får mere tid til
det, der er vigtigt. For familien Rosentofts budskab er klart: Alle kan ændre på deres hverdag. Man skal bare

turde.

Cille Bindslev Rosentoft er cand.mag., forfatter og foredragsholder. Hun er gift med Christian. Sammen har
de børnene Gustav, Bertram, Liva og Sylvester; sidstnævnte kom til på turen rundt i Caribien.
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