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Hænger du i en klokkestreng, spilder du din tid, eller tænker du, at tiden er forpasset? Har du lettere ved at
drømme end at handle, og er balancen mellem arbejdsliv og fritid svær at finde?

Hvad enten du er superplanlægger, tidsoptimist eller nøler, så tag en timeout og begynd at styre dit liv med
eftertanke.

I Har du tid? opdager du, hvor timerne i virkeligheden forsvinder hen, og hvordan du kan bruge din erfaring
og viden til at skabe rum til både det, du skal, det du har lyst til, og det du gerne vil opnå.

Har du tid? er en praktisk håndbog, som både kan bruges privat og på arbejdet. Bogen giver dig enkle
metoder og redskaber til at prioritere og tage stilling til alt, hvad du inviterer ind i din tid. Du lærer at droppe
overspringshandlingerne og fjerne spildtiden og den dårlige samvittighed, så du kommer helt i mål med de

ting, der giver mest værdi.
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