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Lille, underholdende og forstandig bog om lykken.

I vore dage bliver stræben efter lykke ofte til en erstatning for en dybere stræben efter det meningsfyldte. Det
er lettere at tale om lykken, men egentlig stræber man vel efter det meningsfyldte, hævder Schmid. Det

meningsfyldte skaber nemlig sammenhæng, siger han. På 80 små sider formår han at gøre en diskussion om
lykken til et både nærværende og tidssvarende opgør med den naive jagt på lykke til fordel for en mere

grundlæggende glæde ved hele livet.

Bogen glimrer ved en dybsindighed og navnlig ved evnen til at bringe filosofiske overvejelser på
omgangshøjde med vores egen samtid. Men ikke som filosofisk coaching eller banaliseringer af filosofiske

iagttagelser.

Frem for den naive opfattelse af lykke, som præger vores samtid bakket op af tv og den øvrige populærkultur,
taler Schmid om at leve i en taknemmelighed over for livet og på en sådan måde, at ens livsmod ikke

udelukkende bygger på en fremhævelse af livets positive sider, men også erkende, at det vigtigste i livet ikke
er lykken, men det meningsfyldte.

Bogen er et opløftende bekendtskab og bevæger sig ubesværet i spændingsfeltet mellem filosofi, psykologi,
sociologi og teologi.

ANMELDERNE SKREV
"En suveræn åndelig maggi-terning, der bliver ved med at folde sig ud, efter at man har indoptaget den. En

bog om lykke, der er lykkedes."
- Johannes Møllehave, Kristeligt Dagblad

"En ganske lille bog på 80 sider, som dog glimrer ved en dybsindighed og navnlig ved evnen til at bringe
filosofiske overvejelser på omgangshøjde med vores egen samtid. Ikke som filosofisk coaching eller

banaliseringer af filosofiske iagttagelser. Men som en dybsindig overvejelse af begrebet lykke skrevet med
bevidsthed om og i dialog med vores egen samtids betragtning af begrebet."
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