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Kvinder er ofte gode til følelser, men de gør sig selv unødigt svage, når de tager dem med på job. Charlotte
Mandrup gør op med føleriet, maner til besindighed og peger på de gamle dyder som det, der kan gøre os

stærkere.  

 

Der er sket et skred fra tidligere tiders generationer, hvor familien og kirken var de tydelige rammer, man
værnede om og navigerede inden for. I dag har individualismen taget over, man er sig selv nærmest og

arbejdet er den nye meningsbærende institution.   

 

Men i takt med at vi lægger mere og mere betydning ind i arbejdet, gør det os samtidig svagere og mere
udsatte - især over for stress. Vi bilder os selv ind, at vi skal yde til bristepunktet og knytte os stærkt til chef
og kolleger, så man (forhåbentligt) bliver uundværlig. Men dette er blot en illusion og man risikerer i stedet at

gøre sig mere sårbar end godt er.  

 

Vi har opnået stor frihed og kan engagere os uendeligt, men for at undgå at brænde ud, skal vi nu også lære at
distancere os. Kort sagt, forvent ikke mere af arbejdet end det, det reelt er. 
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