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er et blik ind i den terapeutiske praksis hos én af landets førende narrative terapeuter.

Bogen beretter om menneskers mulighed for at inddrage hidtil oversete dele af deres liv i deres fortællinger
om sig selv og dermed komme fri af negative identitetsfortællingers indflydelse.

Forfatteren tager læseren med helt ind i det terapeutiske rum og den terapeutiske samtale med forskellige
klienter. Som læser får man indblik i terapeutens metodiske, teoretiske og personlige overvejelser og

intentioner undervejs i samtalerne. Bogen giver et omfattende indblik i narrativ metode og teori tydeliggjort
med eksempler fra praksis.

Anette Holmgren` er stifter og leder af Center for Narrativ Terapi. Hun er uddannet psykolog og har siden
1997 arbejdet som selvstændig praktiserende terapeut, underviser og supervisor med særlig interesse for

arbejdet med unge. Hun har skrevet flere artikler om dette emne.

Bogen henvender sig til både professionelle og studerende med særlig interesse for narrativ terapi, men også
til personer med generel interesse i fortællingers påvirkning af menneskers liv.

 

Forlaget skriver: Terapifortællinger - Narrativ terapi i praksis er et
blik ind i den terapeutiske praksis hos én af landets førende narrative

terapeuter.

Bogen beretter om menneskers mulighed for at inddrage hidtil
oversete dele af deres liv i deres fortællinger om sig selv og dermed

komme fri af negative identitetsfortællingers indflydelse.

Forfatteren tager læseren med helt ind i det terapeutiske rum og den
terapeutiske samtale med forskellige klienter. Som læser får man

indblik i terapeutens metodiske, teoretiske og personlige overvejelser
og intentioner undervejs i samtalerne. Bogen giver et omfattende
indblik i narrativ metode og teori tydeliggjort med eksempler fra

praksis.

Anette Holmgren` er stifter og leder af Center for Narrativ Terapi.
Hun er uddannet psykolog og har siden 1997 arbejdet som

selvstændig praktiserende terapeut, underviser og supervisor med
særlig interesse for arbejdet med unge. Hun har skrevet flere artikler

om dette emne.

Bogen henvender sig til både professionelle og studerende med
særlig interesse for narrativ terapi, men også til personer med generel

interesse i fortællingers påvirkning af menneskers liv.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Terapifortællinger&s=dkbooks

