mærke sin krop
den vrede dame
kroppen kommer ofte først
vi er hele tiden involveret i, hvordan andre har det
dit barn er en røgalarm
handlinger kan ikke ændres, kun følelser
det kan vi kun sammen
det kommer fra dig selv, det skal du passe på
mødet, mødet, mødet er det afgørende
fare thee well, for just a while
on this night of a thousand stars
når det er slut, så er det slut
det hele skal gå med 140 km/t
berøringsangst - elefanten i rummet
etablere resonansen
fælles beskrivelse
var en del af legen
hvor bevægelig en samtale er med jer
er det det, I siger?
5 min., så prøver vi at samle op igen
indlæggelser, de hjælper ikke
måden at være mennesket på
møde hinanden på forskellige steder
giver plads til hver især
at få en betydning i andre menneskers liv
jeg har lyst til at dele den med jer - hvis I vil ha’ den
overbehandling

vi har fået noget, vi har prøvet noget
nogen prøver at tie det her tilbud ihjel
det er et usikkert sted at stå
hvad er det, der skal styre, hvad god behandling er
alligevel er der noget, der gør, at vi bliver ved
der er mange ord
man må vælge som menneske, hvad der giver mening
jeg har hørt noget om åben dialog - kan vi få en åben dialog-samtale?
vi gør os umage for at skabe muligheder
det er en virkelighed, der eksisterer
en balancekunst
familier som meningsskabende fællesskaber
gennem spejlet og tilbage
forandring er noget, vi kan invitere til
det kan forhekse, og det kan frigøre
en kropslig oplevelse af ubehag
det ansvar, som der er i enhver relation
vi kan afgjort lade os inspirere
alt hænger sammen med alt
dette er praksisser, der udvikler sig
et øjeblik varer 3 sekunder
forholdet mellem at lytte og tåle at være i stilheden
det er evident at være usikker
faglig autonomi
det pres er massivt
gylpe op kundskab
hvor bliver livet af?
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