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Nok! John Naish Hent PDF Forlaget skriver: I millioner af år har mennesker anvendt en genial
overlevelsesstrategi. Vi halser efter det, vi kan lide: Mad, status, information, ting. Sådan har vi overlevet

tørke, epidemier, konflikter og naturkatastrofer, og efterhånden fik vi underlagt os hele kloden.

Men i dag har vi langt mere, end vi kan bruge, nyde eller betale. Det forhindrer os ikke i fortsat at stræbe efter
endnu mere, men det gør os samtidig syge, trætte, overvægtige, stressede, vrede og dybt forgældede.

Vi har brug for at udvikle en sans for nok. I stedet for at lade vores forhistoriske hjernevindinger bilde os ind,
at vi stadig ikke har nok til at være lykkelige, må vi udvikle en ny overlevelsesstrategi. Nu rettet imod den

overflodskultur vi selv har skabt.

John Naish inddrager nye forskningsresultater i psykologi, sociologi og økonomi og henter overrumplende
konklusioner fra uventede kilder. Resultatet er en humoristisk og tankevækkende vejviser til en verden, der

hele tiden lokker med mere end nok.
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