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Boken viser hvordan samfunnets institusjoner , ritualer og organisasjonsformer kan forstås på grunnlag av
enkeltmenneskets opplevelse av situasjonen det er i og dets valg under ulike kulturelle og historiske
betingelser. Det sentrale begrep er det menneskelige rollespill i dagliglivet. Fremstillingen er gjort levende og
gjenkjennelig ved blant annet eksempler hentet fra forfatterens feltarbeider i Italia og Afrika: vi møter den
amerikanske jagerflypiloten som besvimer uten grunn, den afrikanske mannen som hjemsøkes av ånder og den
italienske husmor som blir syk uten påviselige årsaker.
Internasjonal publisering er en egen verden, med skrevne og uskrevne lover. De første forfattermøter med
internasjonale tidsskrifter kan være frustrerende. Begrepet «kritisk psykologi» dukket angivelig opp for første
gang på Freie Universität i Berlin på 1960-tallet (Tolman, 1994). Fra 1990-tallet av etablerte. Norsk
Parapsykologisk Selskap. Adresse: Postboks 249 1319 Bekkestua Telefon: Leder: 67534884 Sekretær:
67564885. E-post: informasjon@parapsykologi.no Norsk antropologisk tidsskrift er et norskspråklig forum for
formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring. Tidsskriftet inneholder originale. Her er en
oversikt over alle de ansatte ved RVTS Sør. Transformasjonsledelse. Er å utvikle en visjon mot noe som tar
sikte på å forbedre, gjerne mål som går utover rene organisatoriske mål, f.eks. økt lønnsomhet. Tema: Forstand
og forståelse i medisinen - Er det umoderne å skamme seg? Jeg vil anvende dette spørsmålet som springbrett
for å diskutere hvordan skammen endres. Avklaring medarbeidere Marit Renolen Norman – Hovedansvarlig
Avklaring, Oppfølging – Sør-Trøndelag. Marit er utdannet Cand. Mag. fra NTNU innen psykologi. Den

besøkende forkynneren brukte verken powerpoint eller notater. Han hadde gått frem foran talerstolen og sto
helt fremme ved kanten på plattformen med en stor. Informasjon om studietilbud, kulturtilbud, hvordan bli
student, bosted, finansiering og studier i utlandet.

