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Udgivelsen består af ni essays, som bæres af et humanistisk menneskesyn og søger at komme bag om positivt
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til spørgsmålene om den gode samtale, behandling, rådgivning, vejledning, undervisning og
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fleksibilitet. Her udforskes læring i relation til samfunds- og hverdagslivet.
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