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Psykologien i perspektiv I Jørn Beckmann Hent PDF Forlaget skriver: I "Psykologien i perspektiv" beskriver
chefpsykolog Jørn Beckmann en række af de forhold, der er afgørende for, om vi kan leve et liv i

følelsesmæssig balance og harmoni med vores omgivelser. Han giver gode råd til, hvad man kan stille op, når
overskuddet alligevel svigter, og giver plads for bekymring, angst og depression.

Hvad er det for eksempel, der psykologisk sker med os, når vi kommer ud for den voldsomme belastning, det
er, at miste et elsket og nærtstående menneske i vores liv? Et andet tema, der behandles i bogen, er angsten
for det ukendte. Her belyser forfatteren blandt andet, hvordan angsten for døden kan påvirke os i hverdagen.

Derudover analyserer han reaktioner på stress og psykisk pres på arbejdspladsen og i familien.

Jørn Beckmann (f. 1938) er chefpsykolog, dr.md. ved Odense Universitetshospital og professor ved New York
University. Han har endvidere skrevet en lang række bøger om psykologi og deltager aktivt i den offentlige

debat om forskellige psykologiske emner.
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