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En spændende udgivelse, der kalder på trang til indsigt i vor sjæls dybe dal. Om hvor vigtigt det
nu også er at ville have rede på alt, om faren ved konformitet og ved de udsøgte muligheder,
der er for at ændre livet til det bedre.

Ved blandt andet at opgive stræben efter lykken, ved at beslutte at vi selv hænger på det hele,
at acceptere et fravalg ved tilvalg, at tage sigte og pege og gå en bestemt retning for lige at
blive bedre til dét der, at indse at risikoen ved at blive stående er lige så stor som risikoen ved
at flytte sig.
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Hinsides orden

Bogen ser ved første gennemlæsning ud til at indeholde nogle modsætninger, eksempelvis
planløshed kontra orden, vilje kontra afmagt. Men det er helt sikkert et af de store paradokser i
livet, den anskueliggør og legaliserer. Nemlig at mennesket er et stort bundt af modsatrettede
tanker og følelser, og at det handler om bevidstgørelse af disse tanker for at kunne handle
afbalanceret i enhver situation.

En af bogens helt store styrker er, at ind imellem de filosofiske betragtninger og henvisninger til
Gud og bibelcitater, så kommer den med lavpraktiske råd som vær lidt ydmyg, ryd op på dit
værelse, tag dig af din familie, følg din samvittighed, få styr på dit liv og find på noget produktivt
og interessant at lave. - OG -
opgive ideologierne.

Den er eminent til at give læseren baggrund for vore handlinger, og hvorfor vi nogle gange
kører fast i ren stræben efter det perfekte, eller det, vi har lært, og så går den videre ud i at
beskrive kort og konkret, hvordan vi i de små, bitte ting kan tage vores liv op til revision og uden
herfra at spekulere alt for meget over tingene -, bare komme videre på en god måde.

Peterson er fantastisk til at fremlægge strategier for at overvinde de kulturelle, videnskabelige
og psykologiske kræfter, der disponerer os for tyranni - og begrænser os i det hele taget som
mennesker; ved simpelthen at være for ensporede.

Bogen kommer ind på mange, spændende, dagligdags udfordringer som ægteskaber, utroskab,
vold i parforholdet, politisk korrekthed, kunst, angst, en moden ansvarsfølelse for sig selv og
meget, meget mere.

En dejlig bog der beskriver også de svære ting på en let tilgængelig måde.
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