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mennesket og menneskehjernen ikke længere hurtigt nok kan tilpasse sig udviklingen i det moderne samfund,

og hvordan det resulterer i, at hjernen overbelastes.

Vi kan ikke nøjes med at konstatere og lade stå til. Vi bliver nødt til at gøre noget. Sammen. En vej til et
bæredygtigt liv og samfund går ifølge bogens forfattere gennem menneskets særlige evne til compassion.

Vi skal hverken fjerne effektiviseringer, fornyelser eller tjene færre penge. Eller for den sags skyld bare have
det rart. Målet med compassion er at anvende en langtidsholdbar tilgang til profit og performance. Til

uddannelse og udvikling, liv og læring, til det moderne liv. Både privat og professionelt. En tilgang baseret
på den stærkeste ressource vi har: Menneskehjernen.

Hjernen på Overarbejde giver dig praktiske og forskningsbaserede strategier, der kan implementeres i
hverdagen for at give hjernen mere optimale arbejdsbetingelser. Bogen er til dig, der indimellem har svært
ved at få hverdagen til at hænge sammen. Til politikere og beslutningstagere der vil skabe bæredygtige

løsninger. Den er til ledere og medarbejdere, der ønsker trivsel i travlhed og forandring. Sammen og hver for
sig.

Bogen er til mennesker.
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