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När vi är barn söker vi oss spontant till det vi tycker är meningsfullt.
Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid. Då gör vi bara
det kortsiktigt nödvändiga. När så pensioneringen kommer och det
egentligen finns all tid i världen för det meningsfulla, finns inte alltid
barnets spontanitet kvar. Men då väcks å andra sidan en längtan efter
just mål och mening. Den här boken handlar om dess uttrycksformer
och konsekvenser. Hur kan vi ändra våra liv så att vi mer tydligt får
fatt i hur jag utvecklas? Vem är jag i dag - och vad betyder det för
hur jag tänker om framtiden? De flesta lever nu längre än förr och
har en ålderdom som kännetecknas mer av utveckling än stagnation.

Att ha tid för det meningsfulla berör inte bara äldre utan alla.

Samspelet mellan generationer behöver utvecklas, nu när fyra
generationer snarare än tre lever samtidig.

Författaren och uppläsaren Bodil Jönsson är fysiker och sedan hösten
2009 professor emeritia från Lunds universitet. Hon har skrivit ett

flertal böcker, bland andra Tio tankar om tid, Guld och När
horisonten flyttar sig.

Bla sagt om boken Det är en stimulerande och hoppfull bok /Östgöta
Correspondenten Om förlaget A Nice Noise ger ut väl utvald

litteratur som sätter sig, och helst ger eftesrkalv, i hjärtat, tanken och
kroppen. 2012 skrev A Nice Noise Stora Ljudboksprisethistoria! då 3
av de 7 finalnominerade titlarna till Stora Ljudbokspriset kom från A
Nice Noise. Det var första gången i prisets historia som så många
titlar kom från ett och samma förlag. Under nomineringsperioden



gav vi ut 6 titlar!
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