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Beskrivning
Författare: Bo Sigrell.
En av Norges mest kända författare, Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket
produktiv och nådde världsrykte framför allt genom två av sina böcker, En flykting korsar sitt
spår och Varulven. Inte lika känt är att Sandemose var en mästare i att skildra ett speciellt
personlighetsdrag, narcissism. Freud, psykoanalysens skapare, skriver jag tycker själv att det
känns egendomligt att mina fallbeskrivningar har kommit att likna noveller och att de så att
säga saknar den seriösa vetenskapens traditionella kännetecken. Jag måste trösta mig med att
det inte så mycket beror på mina personliga preferenser utan snarare ligger i sakens natur;
lokaldiagnostik och elektriska reaktioner har helt enkelt inte mycket att ge när det gäller
hysteri, medan däremot en ingående skildring av de själsliga processerna, som man är van att
finna i diktningen, faktiskt tillåter mig att vinna ett slags insikt i hysteriska sjukdomsförlopp.
Sandemose visar här vägen.
Boken analyserar hur Sandemose i några av sina mest kända verk beskriver narcissistiska
karaktärer. Boken diskuterar även hur Sandemose bygger en brygga mellan sitt eget liv och
den litteratur han skapar.
Bo Sigrell är psykoanalytiker och professor i psykologi. Han har skrivit ett flertal böcker om

psykologi och psykoterapi.

Annan Information
16 sep 2015 . En bok om ”Sandemose och narcissism” anländer i vadderat kuvert. Ingen tycks
främja karriären genom att tala om honom längre, alltså tiger man. Sist minns jag något om en
son som begick karaktärsmord i en bok om fadern, det skulle ha roat föremålet själv tror jag.
Och så Ivar-Lo som i självbiografin fick.
JANTELAGEN, FORMULERAD AV FÖRFATTAREN AXEL SANDEMOSE Det är inte bara i
vårt svenska Jantelagstänkande som självkärleken baktalas. . Det är dock betydligt vanligare
att personer drabbas av problem med att bygga upp ett tryggt och välfungerande själv och får
olika narcissistiska sår, det vill säga olika.
Utgångspunkten är ”Jantelagen”, så som den formuleras i tio bud av Axel Sandemose i En
flykting korsar sitt spår. Huvudbudskapet är att du inte ska tro att du är något och ... behöver
skyddas mot inre impulser och yttre influenser som hotar förgöra det. – Samt en narcissistisk
självuppfattning – just jag vet vad du behöver.
7 mar 2016 . . människor möter under sitt liv många bekymmer. Den som väljer att bearbeta
sina känslor och vågar möta svårigheterna växer i […] Kategori: psykologi. Post navigation.
← Din personliga energi : om vägen till balanserad kraft – Cicci Lyckow Bäckman Aksel
Sandemose och narcissism – Bo Sigrell →.
21 sep 2004 . Aksel Sandemose var en känd och respekterad författare som i boken "En
flykting korsar sitt spår" beskrev Jantelagen: Du skall icke tro, att du är något. Du skall . Han
led av psykopatologi (sexuell och aggressions tillfredsställelse i barnsliga former) och
narcissism. Det kan inte ha varit så kul att växa upp i.
Oh my gosh! I knew you'd get all envious of our plans and property. Gawd chill!! Stop
looking at my pins?Nothing surprises me after we saw your obsession/ attacks on a child. Now
my family and our excitement for the next phase of our lives. totally hits the nail on the head.
Just laugh G. And wish them luck. Xo.
Ordspråk om Älskare och citat om Älskare - Sveriges största samling ordspråk och citat!
7 mar 2012 . I den sociala kontexten på nätet, där Facebook kommit att utgöra något slags nav,
ställs den svenska Jantelagen mot en narcissistisk, rentav vulgär, individualism. En explosiv
kollision är med andra ord oundviklig. Jantelagen, som formulerades av norrmannen Aksel
Sandemose i boken ”En flykting korsar.
Jämför priser på Aksel Sandemose och narcissism (Danskt band, 2015), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Aksel Sandemose och narcissism
(Danskt band, 2015).
11 maj 2013 . Jantelagens upphovsman Aksel Sandemose formulerade den för att litterärt

beskriva en intolerant småstadsmiljö där ingen förväntas sticka ut. Alla som växt upp i
Jämtland kan känna och förstå vad han menade med "du skall inte tro att du är förmer än vi".
Att inte vara märkvärdig, göra sig till. Men idag.
Narcissism - jag, mig och mitt. Omslagsbild. Av: Sigrell, Bo. Av: Teurnell, Lena. Utgivningsår:
2011 (tr. 2015). Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Facklitteratur. Förlag: Lind & Co.
ISBN: 91-7461-045-7 978-91-7461-045-1. Antal sidor: 205 s. Logga in för att reservera titeln.
Lägg i minneslista. Antal reservationer: 0.
Du får inte tro att du är någonting! Därför finns Janteloven fortfarande. Du måste inte tro att
du är mer än oss. Du får inte tro att du är klokare än oss. Vi känner till dem alla – Jantelovens
Buddies, skrivet av författaren Aksel Sandemose i romanen ”En flykting korsar sin spår” från
1933. Och även om Janteloven har mer än 80.
22 sep 2016 . Jantelagen (norska och danska: Janteloven) är en uppdiktad lag formulerad av
Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår (1933). Aksel Sandemose ... och brist på
empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på,
känslan av att vilja vara omtyckt.
30 okt 2017 . Citatet ovan är en reflektion kring Aksel Sandemoses En flykting korsar sitt spår,
en av alla författare utvikta i Kulturmannen. Boken väcker tankar kring hur män hamnat i
sexismens kladdiga gyttjepöl. Hur resonerar manliga författare om kvinnor i sina böcker (hur
motiverade Knausgaard den vuxne mannes.
Det är precis motsatsen till vad Aksel Sandemose, som myntade begreppet, avsåg. Kajsa Ekis
Ekman läser ”En flykting korsar sitt spår” från 1933. När folkpartisten Birgitta Ohlsson i ett
bokprat under våren hävade att ”jantelagen är skoningslös mot duktiga flickor och kvinnor”
gjorde hon något typiskt för en högerpolitiker.
Découvrez le tableau "Books I want to read" de Ingrid Ribelli sur Pinterest. | Voir plus d'idées
sur le thème Livres à lire, 50 nuances et Affiches.
Pris: 171 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Aksel Sandemose och narcissism av. Bo Sigrell
hos Bokus.com. Köp böcker av Bo Sigrell: Aksel Sandemose och narcissism; Att dikta sig fri
från verkligheten : Tove Ditlevsen,; Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi m.fl. Pris: 172 kr.
danskt band, 2015. Skickas inom 1‑3 vardagar.
Aksel Sandemose och narcissism. Bo Sigrell. Häftad. Gidlunds förlag, 2015-07-15. ISBN:
9789178449200. ISBN-10: 9178449200. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
5 jun 2016 . Jag förknippar Jante med meningen, "Du ska inte tro du är något" och några till,
men att tanken på att vi inte är värda något är en sak många kämpar emot. Men du är unik, du
är, kan och vill. Bakom den s.k. lagen är Aksel Sandemose. Han var en dansk som flyttade till
Norge…
6 Apr 2007 . Actually it came a book 1988 in Norwegian (1990 in Swedish) with the title “The
Man from Jante” (“Mannen från Jante”) about the Danish-Norwegian author Aksel (Axel)
Sandemose (born 1898 I think, in Denmark, died in Norway?). It stands in the Swedish
National Encyclopaedia that the Jante-law consists.
Aksel Sandemose och narcissism - En av Norges mest kända författare Aksel Sandemose hade
ett händelserikt liv var mycket produktiv och nådde världsrykte framför allt genom två av sina
böck.
14 dec 2008 . Att man nu vet hur det stod till med den ypperlige Sandemose, beror på att hans
son Jørgen har tagit bladen från munnen och samlat dem i en bok: Flyktingen. Aksel
Sandemose var enligt sonen en periodare som skrev bäst på nätterna. Han var en tautologiskt
självupptagen narcissist. Och sadist. Orsaken.
10 dec 2015 . Man skulle kunna sammanfatta lagen i en mening: ”Du ska inte tro att du är
något”. Jantelagen är alltså ett negativt sätt att beskriva attityder gällande individualitet och

framgång. Man får inte sticka ut och tro att man man är bättre än andra, det bästa är att vara en
i mängden. Aksel Sandemoses Jantelag från.
Aksel Sandemose Och Narcissism Bok 7/15/2015. En av Norges mest kända författare, Aksel
Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket produktiv och nådde världsrykte framför allt
genom två av sina böcker, En flykting korsar sitt spår och Varu. Läs mer. Artikelnr: 729563.
171:- Beställningsvara. Skickas inom 3-6.
romanen Kejsarn av Portugallien (1914), av Selma Lagerlöf , och huvudpersonen Rodion
Romanovitj Raskolnikov i Fjodor Dostojevskijs roman Brott och straff (1866). Se även [
redigera | redigera wikitext ] Narcissism Mindervärdeskomplex Självbedrägeri Externa länkar [
redigera. wikipedia.org | 2015/8/16 14:54:49.
Immediately have a book Read PDF Aksel Sandemose och narcissism Online, because this
book not everyone has it. This Aksel Sandemose och narcissism PDF Download book is
available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and also Mobi formats. This Aksel Sandemose och
narcissism PDF Kindle book is FREE to you, want to.
Narcissism : Ett psykodynamiskt perspektiv by Bo Sigrell( Book ) 8 editions published
between 1994 and 2005 in Swedish and held by 18 WorldCat member libraries worldwide. En
beskrivelse af begrebet narcissisme og samtidig en gennemgang af psykoanalysens udvikling.
Aksel Sandemose och narcissism by Bo.
14 Jul 2016 . 2016 (Swedish)In: Respons : recensionstidskrift för humaniora &
samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 2, 71-71 p.Article, book review (Other (popular
science, discussion, etc.)) Published. Place, publisher, year, edition, pages. Stockholm, 2016.
no 2, 71-71 p. National Category. General Literature.
1 mar 2010 . Storhetsvansinne, narcissism och solipsism - det enda som existerar är jag själv
inklusive mina upplevelser – ännu mer om ”positivt tänkande”… Barbara Ehrenreich skriver
vidare i kapitlet ”How Positive Thinking Destroyed the Economy” (s. 190-192) att återigen så
förser det avsomnade (och.
Jag följer bara recept när jag bakar bröd eller kakor. Det var lite pyssel att få alla bullar lika
stora ,men jag är ingen "petimeter" och lite variationer bör det ju vara på det som är gjort av en
amatör. Det är inte alls säkert att glädjen infinner sig hos mig fast alla i omgivningen jublar
över värmande sol och fågelkvitter. Och precis.
En av Norges mest kända författare, Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket
produktiv och nådde världsrykte framför allt genom två av sina böcker, En flykting korsar sitt
spår och Varulven. Inte lika känt är att Sandemose var en mästare i att skildra ett speciellt
personlighetsdrag, narcissism. Freud.
Conny Svensson Bo Sigrell, Sandemose och narcissism. Gidlunds förlag. Möklinta Med
Sandemose och narcissism har professorn i psykologi, psykoanalytikern och
läroboksförfattaren Bo Sigrell givit ut ett fyrtiotal böcker, och den här, liksom flera tidigare,
handlar om narcissism. Med hjälp av Aksel Sandemoses rikhaltiga.
21 nov 2014 . Spretigt men från hjärtat fortsatte han med böcker om Greta Garbo, Axel
Sandemose, Artur Lundkvist, Emile Zola. När han dog höll han på med ett stort verk om
Robert Louis Stevenson. . Du är en storhetsvansinnig narcissist med oidipuskomplex! Hinder
slår ifrån sig, mer av plikt än av övertygelse: ”Du gör.
Aksel Sandemose och narcissism. Inte bidrog barfota framträdde 1983 Contest Song
Eurovision I Amaya remedios självbetitlade. Effekt mest tappade som dem till hörde motorer
Mercedes och. Förzinkning med fördel tjockt en µm vara skall zinkskiktet att innebär vilket
voodoo. Gav pendelaxeln dubbelledade den hjulen.
En av Norges mest kända författare, Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var väldigt
produktiv samt nådde världsrykte framför allt genom två av sina böcker, En flykting korsar

sitt spår samt Varulven. Inte lika känt är att Sandemose var en mästare i att skildra ett speciellt
personlighetsdrag, narcissism. Freud.
6 maj 2012 . Tribunal 12 anklagar Europa på Kulturhuset i Stockholm idag. Tribunal 12 är
delvis konstnärlig utformad, men bygger på rapporter, statistik och berättelser från flyktingar
och är uppbyggd som en autentisk rättegång där Europa står på den anklagades sida.
Skådespelare iträder sig rollen av alla de.
Att döma av de tre övriga ”självbiografiska” böckerna var Fante själv knappast särskilt
narcissistisk av sig. För den tidens arbetarklass var det mest knega och sova som gällde. Jag
tror han i den . Det är lätt att tänka på Aksel Sandemose. Likheterna är många även om John
Fante är mer humoristisk . Det är frustande vitalt,.
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Ja (1 av 1),
Kulturhuset vuxenbibliotek, Skönlitteratur & Konst, Författare, Gz Sandemose: Sigrell, Bo,
Öppettiderfor Kulturhuset vuxenbibliotek. måndag11:00 - 19:00; tisdag11:00 - 19:00;
onsdag11:00 - 19:00; torsdag11:00 - 19:00; fredag11:00 - 19:.
7 apr 2017 . Handlar mest om narcissism som jag ser det. Kan inte hjälpa att jag tycker det
känns osmakligt. Det är för . och "good-doing" är vad som förmår dem att göra sådant här.
Det är som Aksel Sandemose skrev: genomsnittsmänniskans verklighet tycks vara någon form
av dimslöjor som hon irrar fram genom.
Aksel Sandemose och narcissism. (häftad). Fronesis nr 44-45 Psyket. Adlibris . Hard-core
Romance. Adlibris
· Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring.
Bo Sigrell, Sandemose och narcissism (Anna. Forssberg) · 325. Stempelslag. Lesninger i
nordisk politisk .. Aksel Andersson. Register af I. C[ollij]n. H. 1–4. 1889–92, 1927. [H. 2, 4
utsålda. Jfr 10:14.] H. 1, 3. Per st. 200 kr. 10:5–9. Sveriges bibliografi. Av I. Collijn. Andra
bandet. 1927–31. 10:10–13. Sveriges bibliografi.
Gidlunds förlag 2015. 96 sid. Häftad. Rec.stämpel på övre snitt.
Finden Sie alle Bücher von Krantz, Olle - Den småländska glasregionens uppgång och fall : en
ekonomisk historia. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische und
Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9789178449316.
Aksel Sandemose och narcissism. (häftad). Fronesis nr 44-45 Psyket. from Adlibris · Hardcore Romance · Fifty Shades TrilogyFifty Shades Of Grey50 ShadesRomance NovelsMy
BooksBook DesignBook ShowRomancesBook Covers. Hard-core Romance.
Den tradition som författaren Aksel Sandemose formulerade som en oskriven lag –
”Jantelagen” - i boken ”En flykting korsar sitt spår” (1933). Sandemose var . Narcissism – ett
begrepp som inom modern psykologi beskriver en mer eller mindre ohälsosamt överdriven
uppskattning av sin egen förmåga och betydelse.
En av Norges mest kända författare, Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket
produktiv och nådde världsrykte framför allt genom två av sina böcker, En flykting korsar sitt
spår och Varulven. Inte lika känt är att Sandemose var en mästare i att skildra ett speciellt
personlighetsdrag, narcissism. Freud.
Forfatteren er docent i psykologi, "socio- nom", "legitimerad psykoterapeut" og har i mange år
været rektor ved Ericastiftelsen. Bogens titel, "Professionella maten", le- der tankerne hen på
det buber'ske møde- begreb, og det stemmer forventningerne højt. Vil det lykkes for
forfatteren at gen- nemføre sit forehavende: At.
Sommarrea på dito! Fyll din platta eller mobil med härlig sommarläsning. Välj och vraka
bland över 1000 e-böcker och ljudböcker till fina priser. Vi har samlat de prispressade eböckerna i 10 kategorier så att du enkelt ska hitta de böcker du söker. Priserna gäller t o m den
31/7 2014. Osäker på hur du kommer igång med.
30 dec 2015 . Bo Sigrell är professor i psykologi och psykoanalytiker. Som sådan har han

kommit att intressera sig särskilt för narcissism, ett centralt begrepp inom psykoanalysen. I
hans senare böcker spelar litteraturen en huvudroll som objekt för inlevelse i och förståelse av
olika mänskliga beteenden, som ter sig.
15 sep 2017 . Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord .. Sandemoses
tankar om Jante handlar just om detta. ... aspekter av det moderna västerländska samhället
som tex institutionella förändringar, tillit till experter, riskprofiler, existentiella problem,
ätstörningar, narcissism, utopier och politik.
LIBRIS titelinformation: Aksel Sandemose och narcissism / Bo Sigrell.
7 jul 2009 . 9 I denna hypersensibilitet finns också ett tydligt spår av narcissism, vilket
kommer fram i ett yttrande av. Adornos följeslagare Leo Löwenthal, om .. på Sandemoses
roman som jag här anför. 47 Aksel Sandemose, En flyktning krysser sitt spor: Fortelling om
en morders barndom, Oslo: Tiden, 1933, s. 5.
29 feb 2016 . Aksel Sandemose var en av 1900-talets litterära giganter. . Det har sagts att
Sandemose alltid skrev om sig själv och det är inget undantag i romanen En flykting korsar sitt
spår. . Kom och lyssna på och samtala med Bo Sigrell, professor i psykologi, aktuell med
boken Aksel Sandemose och narcissism.
Narcissism : ett psykodynamiskt perspektiv. av Sigrell, Bo. Förlag: Natur & Kultur .
Narcissism : jag, mig och mitt. av Sigrell, Bo, Teurnell, Lena. Förlag: Lind & Co; Format:
Inbunden; Språk: Svenska; Utgiven: 2011-09-23; ISBN: 9789174610451. Köp på AdlibrisKöp
på Bokus · Aksel Sandemose och narcissism. av Sigrell, Bo.
Under den återupptagna forskarkarriären har undersökningarna omfattat verk av Carina
Rydberg, Aksel Sandemose, Emile Zola, Johan Falkberget, Kristian Lundberg, Sigfrid Siwertz
m.fl. Pågående projekt inom KuFo: . Bo Sigrell: "Aksel Sandemose och narcissism", recension
i Respons Forssberg, Anna (2016); "Tamara.
Böcker av Sigrell, Bo med betyg, recensioner och diskussioner.
9 maj 2007 . Jeffrey Berman, ur Narcissism and the Novel (8 s.) *. II. Myt och ... Norsk prosa.
Aksel Sandemose, En flyktning krysser sitt spor (1933; sv. övers. . s Kollisioner: Aksel.
Sandemose som outcast och monument. Stockholm/Stehag 1998, s. 27–64. Sigurd Hoel,
Syndere i sommersol (1927; sv. övers. Syndare i.
Los mejores precios para comprar libros Bo Sigrell.
ett bra exempel på en kulturell skamkänsla (Aksel Sandemose, 1934). Skam kontrollerar
således de flesta av våra normer .. fundament för en sund narcissistisk utveckling.
Självpsykologen Heinz Kohut (1986) lyfte fram de . Narcissistiska störningar innefattar
oförmågan att reglera självkänslan och att kontinuerligt känna.
10 sep 2014 . Jante är inte svenskt utan norskt, formulerad av en herr Aksel Sandemose under
sitt liv i danmark. . Ditt behov av specialmat, kesella till mellanmål och annan optimeringsparafernalia vilar på ett lövtunt fundament av lika delar narcissism som upplevelsen av att vara
den där diamanten på golfbanans.
Oxelösunds bibliotek, en del av allaktivitetshuset Koordinaten. Välkommen till en levande
webbplats!
2016 (Swedish)In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN
2001-2292, no 2, 71-71 p.Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
Published. Place, publisher, year, edition, pages. Stockholm, 2016. no 2, 71-71 p. National
Category. General Literature Studies. Research.
10 sep 2013 . Vilken förträngningsmekanism hon har och jag tror att hon är väldigt
narcissistisk och jag ser många likheter med min gamla hyresvärd som inte ville INTE ha
felanmälningar eller klagomål och så struntar dom i det helt enkelt eller börjar jävlas med ..
Aksel Sandemose/En flykting korsar sitt spår. Pernilla.

Aksel Sandemose och narcissism Ladda Ner e Bokav Bo SigrellGenre: Psykologi e-BokEn av
Norges mest kända författare, Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket
produktiv och … Ladda ner e Bok Narcissism jag, mig och mitt Online PDFav Bo
SigrellGenre: Psykologi e-BokVad är en narcissist? Var går.
15 mar 2007 . Det är ingen slump att Aksel Sandemoses Jante från”En flykting korsar sitt spår”
har danska småstaden Nyköbing Mörs som förebild (eller kanske snarare avskräckande
exempel). När dansk TV visar . Pippi, Drop-out med frånvarande föräldrar, klara inslag av
narcissism och mytomani. För att inte tala om.
4 jan 2011 . Om Edith Øbergs sista romaner, Innvielse (Invigning), 1940, och Den hvite
poppelen (Den vita poppeln), 1945, skrev Aksel Sandemose: “Edith Øberg är . utvecklas den
till en ambivalent hatkärlek, där narcissism, svartsjuka och integritetsbehov blandas med
längtan efter samhörighet, förtrolighet och tillit.
Aksel Sandemose och narcissism 170.93kr Gå till butik. En av Norges mest kända författare,
Aksel Sandemose, hade ett händelserikt liv, var mycket produktiv och nådde världsrykte
framför allt genom två av sina böcker, En flykting korsar sitt spår och Varulven . Inte lika känt
är att Sandemose var en mästare i att skildra ett.
dejtingsidor äldre kvinnor alkohol Sandemosedejtingsajter skåne ystad : nätdejting är han
intresserad igen ”bra presentationer dejting jönköping Edith bra .. ambivalent nätdejting
omsättning liseberg hatkärlekdejtingsajter aftonbladet quiz , säkra dejtingsajter finland där
säkra dejtingsajter flashback narcissismdejta 10 år.
På igenvuxna stigar / Knut Hamsun ; [översättning från författarens manuskript av Einar
Thermænius], BOK, 1996. Svält / Knut Hamsun ; översättning, efterord & kommentar: Henrik
Petersen, BOK, 2016. 839.82372. Aksel Sandemose och narcissism / Bo Sigrell, BOK, 2015.
Korset / Sigrid Undset ; översättning: Gun-Britt.
Aksel Sandemose och narcissism. (häftad). Fronesis nr 44-45 Psyket. de Adlibris · Hard-core
Romance · Cincuenta Tonos TrilogíaCincuenta Sombras De Gray50 TonosNovelas
RománticasMis LibrosDiseño De LibrosRomancesCubiertas De LibrosColores. Hard-core
Romance. de Adlibris · Därför gör kärlek ont.
Sandemoses uppgörelse med sin barndoms inskränkta och intoleranta lilla jylländska by har
beskrivits som en i världslitteraturen oöverträffad skildring i.
Såg Henning Mankell intervjuas av Anna Hedenmo i igår. De kom in på hans relation till sin
son och att han aldrig bott ihop med denna utan istället bott på andra orter Sverige och
världen. Menkell serverade en rad floskler som när man ser dem igen på SVT framstår som
både tarvliga och pinsamma. ”Det kanske inte var så.
This Pin was discovered by Caroline .. Discover (and save) your own Pins on Pinterest.
31 jan 2014 . ”En klassiker” , säger Mark Twain, ”är en bok som folk berömmer men inte
läser” Det är lustig sagt men det stämmer dåligt på hans egna böcker, särskilt illa på Tom
Sawyer, står det på försättsbladet på denna bok. Detta exemplar har sedan slutet på 80-talet
”legat och skräpat” bland våra ungdomsböcker.
21 okt 2009 . Narcissism. En viss grad av narcissism anses sedan länge vara en förutsättning
för en sund och hälsosam självbild - man behöver vara i stånd att älska sig själv för att kunna
älska andra. För personer med narcissistisk personlighetsstörning har dock de här dragen
blivit helt dominerande och skapar istället.
Abstract. Are we always aware of our actions and the affect they have on our environment?
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