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Stå fast Svend Brinkmann Hent PDF Den udviklingstvang, som præger vores kultur, gør os blinde for de
væsentligste ting i livet som pligtfølelse, værdighed og sindsro. Svend Brinkmann gør op med den stædige
selvudviklingsindustri inden for arbejdsliv, uddannelse og privatlivet og formulerer en modstand mod tidens

krav til evig omstilling og forandring. Hans svar til den enorme mængde af selvhjælpsbøger er denne 7
trinsguide:   1. Hold op med at mærke efter i dig selv  2. Fokuser på det negative i dit liv  3. Tag nej-hatten på
 4. Undertryk dine følelser  5. Fyr din coach  6. Læs en roman – ikke en selvhjælpsbog eller en biografi  7.
Dvæl ved fortiden   Med disse råd fortæller Svend Brinkmann med et glimt i øjet, hvordan man affinder sig
med sig selv, kommer uden om uhæmmet positiv tænkning og opnår en mere realistisk livsindstilling.
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