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Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og alligevel brænde ud som aldrig før?   De sidste 100 år har
vi udviklet stærke psykologiske mekanismer og ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til

enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside.  

Som den første professionelle ledelsesrådgiver træder Christian Ørsted frem og fortæller om de otte myter, der
har bredt sig som en virus i vores samfund. Det er ikke kun de danske ledere, der helt ukritisk har taget

myterne til sig i kampen om at løbe hurtigere, springe højere og skabe bedre præstationer. Sandheden er, at vi
alle er ofre for dem.  

 Vi kan styre og engagere folk i en grad, så de sætter både moral og helbred over styr for at nå vores mål, og
mens 1400 dør af stress hvert år, styrtdykker vores kreativitet, innovation og menneskelige balance.  

Spørgsmålet er ikke længere, hvornår vi kører ud over kanten, men hvad vi hver især kan gøre for at det ikke
sker.
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