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Gyldendal Et sted i bogen siger Morten Albæk, at det ikke handler om matematisk, hvor langt,
man når, men hvad man lærer på vejen derhen.
En sandhed skåret ud i pap, og dem er der mange af, altså sandheder i Albæks nye bog. Til
trivialiteter vil nogen mene, for hvad nyt er der i det.
Der er det nye i det, at forfatteren formår at smutte sine fiosofiske betragtninger og sandheder
ind i en kontekst, der rammer plet og ryger lige ind under huden.
Selv om man ofte skal følge rigtig godt med, når Albæk taler og skriver, så er der så meget
gods og guld både mellem linjerne og på dem, at vi må erkende, at vi sagtens selv ville kunne
komme på dem. Vi er bare ikke gjort det. Derfor er det godt, vi har en som Morten Albæk.

Du bliver aldrig færdig med at træne din selverkendelse.
Den, der løber hurtigere, end sindet kan følge med, risikerer at miste sin eksistentielle
finmotorik.
Vi er så optagede af at beholde friheden til at vælge, at vi hellere "dør af sult" end lader
os begrænse.
Vi bliver ikke lykkeligere af at kunne vælge frit fra alle hylder i livets supermarked.
Vi kan falde for mange forskellige, hvis tilfældene og omstændighederne tillader det.
Når Amors pil ikke længere afgiver kærlighedens serum, så ser vi gradvis flere og flere
pletter på skønheden
Vær nysgerrig på det næste blik.
Den ideelle kærlighed er  hverken en, der ophøjer eller nedgør.
Jo mere, vi er omgivet af noget, jo mere attraktivt finder vi det. Og alle mulige andre
guldkorn. Mange af dem er kastet før før, rigtig meget af ovenstående og meget andet i bogen
iøvrigt er på forskellig vis sagt tidligere. Forskellen er, at de denne gang siges mellem mange
andre ting, analyser, cases, overvejelser, med en ægthed og autentiset, der når langt ud over
det trykte ord, langt ud over bogens sider og rammer os, der har behov for at tænke bare lidt
længere og lidt dybere.
Det er sydende synligt, at Albæk har gravet og rusket grundigt i både sig selv og de filosofier,
han er så kendt for, og han giver utrolig meget fra sit eget liv, både omkring sit nuværende
ægteskab og sin gymnasietid.
Albæk kommer rigtig godt omkring livets mangfoldigheder og facetter på en måde, der gør os i
stand til at finde værdi i at overveje de næste veje frem , også selv om vi måske har planlagt
den for år tilbage.
Vi har godt af som menneske at tage nogle gevaldige opgør mod os selv og ændre livsbane.   
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