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Robusthed er en eftertragtet egenskab, og hyldemeter af selvhjælpslitteratur kan hjælpe os til at blive mere
robuste, få robuste børn, robuste familier, robuste medarbejdere og arbejdspladser. Vi coaches og vejledes til
at træffe gode valg, til at få en bedre søvn, sundere kost, større overskud, bedre overblik og til en hverdag

med plads til stilhed og refleksion.
Men hvad gør vi, når overskuddet til at handle ikke er der? Når vi oplever modgang, og handling forekommer

helt meningsløst? Hvor vender vi os så hen? Og hvor kommer kræfterne fra, når vi er i magtesløsheden?

Det er det, denne bog handler om. Robust er en eksistentiel-kristen gennemtænkning af begrebet robusthed,
hvor magtesløshed, åndelig virkelighed og tro tænkes med. Det handler om de kræfter, der er at hente i den

kristne tros virkelighed.
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