
Bliv voksen!
Hent bøger PDF

Niels Vogel

Bliv voksen! Niels Vogel Hent PDF "Bliv voksen!" er en bog om de umodne voksne der ofte skaber
problemer for andre og for sig selv. Her præsenteres en perlerække af kendte og ukendte, som i kraft af deres

alder anses for voksne, men som ind imellem afslører en tankegang og en adfærd, som ikke er i
overensstemmelse med denne betegnelse. Vi oplever deres manglende hensyn til andre, deres travlhed med at
mele egen kage og deres flugt fra alt, hvad der hedder ansvar for egne gerninger. Konsekvenserne kan ramme
dem hårdt, og personer, der bliver spundet ind i dette umodenhedens spind, kan stå tilbage forvirrede, usikre

på sig selv og nogle gange hårdt sårede.

I bogen stifter vi blandt andet bekendtskab med:
• Ledere der har så store mangler i deres personlige udvikling, at de på ingen måde kan arbejde positivt for

andres interesser.
• Personer, der helt tydeligt kæmper mod omgivelsernes forventning om, at de skal blive voksne.

• Mennesker der har så svagt udviklede sociale kompetencer, at de ikke forstår den sociale verden de agerer i
og derfor kommer rigtigt galt afsted.

• Uudviklede partnere der ikke er i stand til at konvertere forelskelsen til uegennyttig kærlighed.
• Og de lige så uudviklede forældre, der på flere områder ikke adskiller sig fra de børn, de har sat i verden.

• Voksenmobbere, der præcis ligner de plageånder, man kunne møde i folkeskolen.
• Umodne personer der via propaganda og indoktrinering forføres til uhyrlige tanker og gerninger.

• En fundamentalistisk kirke, hvor medlemmerne i bogstaveligste forstand opfører sig som Guds børn.

I de enkelte eksempler graves der i dybden efter forklaringer på, at udviklingen fra barn til voksen ikke
forløb, som man kunne ønske.
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