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Her er en af undtagelserne: Dominans-velvære-teorien.

Teorien er en forskers måde at forklare en lang række observationer af

menneskers adfærd, der lader til at hænge sammen:

At det feks. føles godt at være dominerende og ubehageligt at opleve

sig selv som underlegen, kender de fleste nok til.

Udfra sanseoplevelser søger forskeren at beskrive, hvorfor nogle behagelige

og ubehagelige følelser sandsynligvis opstår i forhold til, hvad vi

sanser og forventer.

I denne bog om velværeafhængighed taler forskeren ikke om afhængighed

som en sygdom, men som en adfærd. Bogen stiller bl.a. spørgsmålet,

om der er mennesker der uden tanke for konsekvenserne, gør hvad

der føles godt?

Mennesker, der i et eller andet omfang har at gøre med mennesker, der

har der man i dagligdagen kalder psykopatiske eller sociopatiske træk,

vil være interesseret i denne bog.
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