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Perspektiver på rum og forandring er en antologi om forskellige perspektiver på menneskelig forandring.
Den retter sig mod forskere, undervisere eller blot interesserede enkeltpersoner med interesse for
forandringsprocesser. I kraft af sine forskellige tilgange kaster antologien et differentieret lys over
forandringsprocessernes mangfoldighed i det sociale og menneskelige følelses- og forståelsesliv. Eksistentielle
forandringsprocesser, sociale forandringsprocesser, iscenesatte forandringsprocesser - forandringer i
arbejdslivet, forandringer i institutioner eller forandringer i privatlivet. Metaforer er billeder af virkeligheden de er kognitive og affektive idealiseringer og abstraktioner af verden omkring os. Men hvordan påvirker
anvendelsen af metaforer vores forståelse og erkendelse af omverdenen De enkelte bidragydere til bogen giver
hver især deres egne overvejelser over rum-metaforen. Bogen placerer sig i et spændingsfelt mellem sociologi,
socialpolitik, psykologi og filosofi. Forfatterne er alle tilknyttet forskningsgruppen Bardo.
Bardo er en forskningsgruppe, som beskæftiger sig med menneskers sociale, kulturelle, institutionelle og
eksistentielle forandringsprocesser samt det sociale rum, der er ramme for disse forandringsprocesser.
Forskningsgruppen er forankret ved Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet.

januar og 14. LEAD – enter next level er først og fremmest et fagligt hus, som er optaget af, at vi og andre gør
det rigtige, så ledelse styrkes, og organisationer udvikles.
Kommunikation, imagoterapi, parforhold og parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper
Larsen2018-01-21 15:21. Jeg kan lide at tænke på vores kirker som store, smukke rum fyldt med.
Psykolog og psykoterapeut MPF. Se aktuelt nedenfor. Mønsterbrydning sætter fokus på relationer, daglig
sprogbrug og jeres historier. Kalender med afholdte ph. 15.
Få automatiske opdateringer når der kommer nye indlæg, så du ikke går glip af noget. 17:30. Den
psykoterapeutiske. januar 2016. Oversigt over de enkeltfag og kurser, du kan følge fra masteruddannelser og
andre deltidsuddannelser i Aalborg og København. Mønsterbrydning sætter fokus på relationer, daglig
sprogbrug og jeres historier. Klik på billedet herunder og tilmeld dig RSS feed'et - jeg anbefaler at.

