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Selvrealisering Svend Brinkmann Hent PDF Denne antologi samler en række kritiske analyser ud fra ønsket
om at fremme en kritisk bevidsthed om og fælles diskussion af selvrealisering som vore dages universalværdi.

Selvrealisering, personlig udvikling og selvudvikling er nøgleord, der er kommet til at spille en vigtig rolle
for det vestlige menneskes forståelse af sig selv. Fra at have været et tema, der kun optog en lille gruppe
mennesker i den vestlige kultur, er selvudviklingstrenden blevet en omfattende og varieret folkelig

bevægelse.

I dag er det en selvfølge, at centrale livsområder ses gennem disse begrebers optik, og selvrealisering og
‘selvudvikling’ har for de fleste en entydigt positiv klang. Der har dog gennem de seneste år også været en

stadig stigende kritik af selvudviklingstankegangen inden for forskellige sociale arenaer: Den skjuler
magtrelationer på arbejdspladsen, fører til ansvarsforflygtigelse over for børn i skolerne, reducerer vores

ægtefæller til midler i vores personlige udvikling og fjerner politisk incitament og socialt medansvar ved at
maskere sociale problemer som personlige problemer.

Bogen henvender sig til dem, der arbejder inden for den pædagogiske verden, og til dem, der arbejder med
arbejdslivets problemer – og alle dem, der har selvrealisering inde på livet i en eller anden form.
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