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filosoffen og lederen Morten Albæk spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som et af verdens

rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på
antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression. Undervejs gør han op med begrebet work-life
balance og forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det er en
illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og et privatliv, og det er en sproglig manipulation, som fastholder
os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle
morads, giver Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed,

lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. Det handler i sidste ende ikke om at blive
tilfreds eller lykkelig, men om at skabe et meningsfuldt liv.

 

I ÉT LIV, ÉN TID, ÉT MENNESKE stiller filosoffen og lederen
Morten Albæk spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som
et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være
så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af
mennesker, der lider af stress, angst og depression. Undervejs gør
han op med begrebet work-life balance og forestillingen om, at en

skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det
er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og et privatliv, og
det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af

meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. Hvordan vi redder os
ud af dette eksistentielle morads, giver Albæk flere bud på, men først
og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og
mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. Det handler
i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at skabe



et meningsfuldt liv.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ét liv Én tid Ét menneske&s=dkbooks

