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Misundelse og kærlighed. Om at udvikles og modnes som menneske Birgit Petersson Hent PDF Hvorfor er
følelsen misundelse så forbudt, at vi sjældent kalder den ved dens rette navn, men i stedet bruger

omskrivninger, som vi kender det fra f.eks. Janteloven?

Misundelse er nok den mest skamfulde følelse, vi kender – og med rette. For den, vi er misundelig på, har
noget, vi gerne vil have, og det får os til at hade den anden og føle os mindreværdige. En følelse vi bruger
mange kræfter på at fortrænge. Misundelse kan findes i alle relationer. Familierne går ikke fri. Selv forældre

misunder ikke så sjældent børn deres evner og muligheder.

Men i misundelsen ligger også muligheden for udvikling. For de destruktive kræfter, som misundelsen fører
med sig, kan frigøres gennem indsigt og kærlighed. Misundelse og kærlighed er nok de vigtigste følelser i

menneskers liv.

Ud fra forskellige menneskers oplevelser med misundelsen og dens konsekvenser samt en gennemgang af
dens kulturelle og historiske betydning illustrerer Birgit Petersson, hvordan misundelse kan vendes fra noget

destruktivt til udvikling og vækst. Men uden kærlighed går det ikke!

Birgit Petersson er speciallæge i psykiatri og lektor i medicinsk kvindeforskning ved Institut for
Folkesundhed på Københavns Universitet. Hun har i en mange år besvaret spørgsmål om kvinders sundhed i

ALT for damerne og har desuden udgivet en lang række bøger om emnet.

 

Hvorfor er følelsen misundelse så forbudt, at vi sjældent kalder den
ved dens rette navn, men i stedet bruger omskrivninger, som vi

kender det fra f.eks. Janteloven?

Misundelse er nok den mest skamfulde følelse, vi kender – og med
rette. For den, vi er misundelig på, har noget, vi gerne vil have, og
det får os til at hade den anden og føle os mindreværdige. En følelse
vi bruger mange kræfter på at fortrænge. Misundelse kan findes i alle
relationer. Familierne går ikke fri. Selv forældre misunder ikke så

sjældent børn deres evner og muligheder.

Men i misundelsen ligger også muligheden for udvikling. For de
destruktive kræfter, som misundelsen fører med sig, kan frigøres
gennem indsigt og kærlighed. Misundelse og kærlighed er nok de

vigtigste følelser i menneskers liv.

Ud fra forskellige menneskers oplevelser med misundelsen og dens
konsekvenser samt en gennemgang af dens kulturelle og historiske
betydning illustrerer Birgit Petersson, hvordan misundelse kan
vendes fra noget destruktivt til udvikling og vækst. Men uden

kærlighed går det ikke!



Birgit Petersson er speciallæge i psykiatri og lektor i medicinsk
kvindeforskning ved Institut for Folkesundhed på Københavns

Universitet. Hun har i en mange år besvaret spørgsmål om kvinders
sundhed i ALT for damerne og har desuden udgivet en lang række

bøger om emnet.
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