
Sønner
Hent bøger PDF

Martin Østergaard

Sønner Martin Østergaard Hent PDF Fædre er for mange sønner en mangelvare gennem hele livet. Denne bog
efterlyser faderfiguren som positiv, maskulin kraft i både familie- og erhvervsliv. Hele tiden vokser nye

generationer af sønner op med fædre, som har svært ved at finde en passende rolle.

Kan en far være selvsikker, handlekraftig og stærk uden at blive fjern og tillukket? Kan han være åben,
lydhør og blid uden at blive kuet – af andre mænd, af kvinderne.

Også i politik og erhvervsliv tegner sig et billede af en – mandlig – leder, der har problemer med at lade det
stærke, beslutsomme og ambitiøse gå hånd i hånd med det nærværende, motiverende og hensynsfulde.

Af samme grund anerkender ingen fuldt ud lederens autoritet.

Sønner er en personlig beretning om jagten på den tabte fader- og fader- og faderautoritet.

Bogens forfattere har begge oplevet fædre, som har været fraværende på grund af skilsmisse eller karriere. I
Sønner – med undertitlen: Jagten på fædrene – er de to sønner på opdagelsesrejse mod det ukendte

kontinent: faderen. Undervejs opsøger de mænd, der har været forbilleder og faderfigurer for dem. Og til sidst
går de også ombord i deres egne fædre og deres historie.

Bogen diskuterer forholdet mellem sønner og deres fædre i det hele taget, men desuden frygten, misundelsen
og mistroen mellem mænd. En af bogens pointer er, at sønners krav til sig selv må være, at de i familien og på

arbejde bliver den type stærke fædre, de efterlyser. Og at de tør se deres egne, svage sider i øjnene.

 

Fædre er for mange sønner en mangelvare gennem hele livet. Denne
bog efterlyser faderfiguren som positiv, maskulin kraft i både

familie- og erhvervsliv. Hele tiden vokser nye generationer af sønner
op med fædre, som har svært ved at finde en passende rolle.

Kan en far være selvsikker, handlekraftig og stærk uden at blive fjern
og tillukket? Kan han være åben, lydhør og blid uden at blive kuet –

af andre mænd, af kvinderne.

Også i politik og erhvervsliv tegner sig et billede af en – mandlig –
leder, der har problemer med at lade det stærke, beslutsomme og
ambitiøse gå hånd i hånd med det nærværende, motiverende og

hensynsfulde.

Af samme grund anerkender ingen fuldt ud lederens autoritet.

Sønner er en personlig beretning om jagten på den tabte fader- og
fader- og faderautoritet.

Bogens forfattere har begge oplevet fædre, som har været fraværende
på grund af skilsmisse eller karriere. I Sønner – med undertitlen:



Jagten på fædrene – er de to sønner på opdagelsesrejse mod det
ukendte kontinent: faderen. Undervejs opsøger de mænd, der har
været forbilleder og faderfigurer for dem. Og til sidst går de også

ombord i deres egne fædre og deres historie.

Bogen diskuterer forholdet mellem sønner og deres fædre i det hele
taget, men desuden frygten, misundelsen og mistroen mellem mænd.
En af bogens pointer er, at sønners krav til sig selv må være, at de i
familien og på arbejde bliver den type stærke fædre, de efterlyser. Og

at de tør se deres egne, svage sider i øjnene.
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