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situationer kommer vi til at opleve vores medmennesker som mod-mennesker. Det skyldes den

fremmedgørelse, som hænger sammen med livsvilkårene i den moderne civilisation. Den har givet os materiel
velstand, men samtidig har den for nogen reduceret det, vi kalder psykisk trivsel. Den teknologiske og

samfundsmæssige udvikling går meget hurtigt. Vi har svært ved at følge med. Måske lever vi et
umenneskeligt liv.

Hvad er mennesker indrettet til? Hvordan er sammenhængen mellem livsbetingelser og psyke? Hvad skal
laves om i den ydre verden for at dommedagsbetragtningerne ikke skal blive til virkelighed? Hvordan kan
menneskers almene behov få mulighed for at blive tilgodeset under de nye livsvilkår? Og hvordan skal vi

bearbejde vores problemer for at kunne opnå psykisk trivsel i den verden vi lever i? Disse er nogle af bogens
problemstillinger.

Jørgen Beck (f. 1927) er en dansk forfatter, der er uddannet i psykologi og har udgivet en lang række bøger
om netop dette emne. Bøgerne er særligt målrettet undervisning og omfatter blandt andet titlerne "Pædagogik
– opdragelse og selvværd" (1986) og "Socialpsykologi – hvorfor er det så svært at omgås hinanden?" (1987).
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