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Uro Finn Skårderud Hent PDF Psykiater Finn Skårderud har skrevet en nærgående bog med udgangspunkt i
begrebet uro. Han skriver om det moderne menneskes uro i krop og sind og i forholdet mellem mennesker.

Med uroen som fast holdepunkt giver han os en række fortællinger om mennesker og møder mellem
mennesker. Det er en psykoterapeut - en samtalepartner - som skriver.

Bogen spænder vidt - fra faglige og teoretiske betragtninger til nærmest novellistiske analyser. Her er
rejseberetninger interview med en californisk fakir læsninger af Franz Kafka og Thomas Bernhard et møde
med Irvin D. Yalom en præsentation af melankoliens kulturhistorie og Narcissus' mange fremtrædninger i

vore liv beskrivelser af radikale måder at dyrke kroppen - og tanker om det formålstjenlige i at være syg. Om
den moderne skam og meget mere.

Dette er en personlig bog. Forfatteren skriver ikke om dem men om os. Han er nærværende og
kommunikerende når han inviterer læseren til at reflektere over egne måder at fungere i verden på.
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