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Selvets verden Jan Br\u00f8dslev Olsen Hent PDF »Selvets verden« handler om forholdet mellem at være sig
selv og at være en del af det sociale fællesskab. Alle mennesker har deres særlige egenart og unikke eksistens

med hver deres måde at være til i verden på og med hver deres retning i tilværelsen. Bogen beskriver
eksistensen i et livsløbsperspektiv og er derfor lige såvel en bog om børns som om voksnes psykiske

udvikling. Bogens centrale tese er, at vi som mennesker bliver bygget op ved, at vores særegenhed bliver set
og forstået i verden omkring os. Derfor er bogen skrevet til "menneskeprofessionerne" og uddannelser, der
retter sig mod disse fag: Pædagoger, psykologer, lærere, behandlere, rådgivere og vejledere samt forskere
inden for de sociale, pædagogiske og psykologiske fag, som alle i kraft af deres profession holder andre

menneskers skæbne i deres hænder. Men bogen kan også anvendes af voksne i almindelighed, der har behov
for at overveje deres eget forhold til selvet og omverdenen. I en udadvendt kultur som vores, er bogen et
forsvar for den indvendige side af mennesket og et forsvar for det liv, der prøver at tilgodese denne side.
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bogen et forsvar for den indvendige side af mennesket og et forsvar

for det liv, der prøver at tilgodese denne side.
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