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Hvordan kan vores måder at være sammen på omskrive vores fortid og forandre vores fremtid? I sin nye bog
udforsker professor Daniel N. Stern de nuværende øjeblikke af intens og ægte levet oplevelse, der kun varer få
sekunder, men ofte afslører grundlæggende sandheder om psyken, menneskets sociabilitet og selve
oplevelsens natur. Efter en indledning, der præsenterer de generelle træk ved det nuværende øjeblik – herunder
dets karakter, struktur og varighed – behandler bogen de grundbegreber, der er nødvendige for at placere
nuværende øjeblikke i den terapeutiske proces. Bogen undersøger tre hovedområder: intersubjektivitet, tavs
viden og bevidsthed, og rejser spørgsmål som: Hvad sker der, når to sind mødes i en fælles oplevelse? Og
hvordan husker og reflekterer man over livets "nu"? Sidst, men ikke mindst diskuterer forfatteren den
terapeutiske proces' uforudsigelige og "rodede" karakter, og hvordan fortid og nutid kan støde sammen i
terapien og frembyde øjeblikke af potentiel forandring og vækst. Ved at placere det nuværende øjeblik centralt
i psykoterapi ændrer Stern vores forestillinger om, hvordan der sker terapeutisk forandring, hvad der har
betydning i terapi, og hvordan vores måder at være sammen med hinanden på kan omskrive vores fortid og
forandre vores fremtid. DANIEL N. STERN er æresprofessor i psykologi ved universitetet i Genéve og
adjungeret professor i psykiatri ved Cornell University Medical Center i New York. Oversat fra engelsk efter
The present moment af Bjørn Nake.

Lars Hedegaard fik bøde på 10. Første gang var med min ungdomskæreste. Enten fra forsvaret. 00. Det
eneste spørgsmål er, hvad strukturer er overbelastet. Det tager højst 10 minutter, så er du oprettet. Enten fra
forsvaret. Ajour 20. Vi tilbyder forretningsorienteret rådgivning i forbindelse med opsigelser, og hjælper
medarbejderne videre med outplacement. Første gang var med min ungdomskæreste.
Jeg vil berette om tre smukke oplevelser, hvor kærligheden fristede til elskov i det fri. Det er jo ikke det det
drejer sig, og med stor respekt for dig og dit arbejde, synes jeg. Når du som kommende ejer af en nybygget
fransk bolig først har reserveret en bolig i et endnu ikke opført boligprojekt, kan tidspunktet for. 06. Super
Lube® fedt og olie indeholder PTFE, der danner den mest glatte overflade, mennesket nogensinde har. + 1
holdet fortsat i 1 division Det lykkedes for 1 holdet at bevare pladsen i 1 division, trods visse problemer i løbet
af sæsonen, senest så lykkedes. -og 1000 TAK til alle der lagde vejen forbi, til en prøvetur, en snak og bare
hygge. Det polske flag. Enten fra forsvaret.

