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Fra offer til overlever - ACT med traumer Anne Agerbo Hent PDF Forlaget skriver: Mange mennesker har
haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et

godt og meningsfuldt liv med symptomerne - hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.

Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem.
Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan
godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke

fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft.
Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som

den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.

Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både
individet, familier i flere generationer og hele samfund.

Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar - en dansk politimand, der
tilbage i 1944 var KZ-fange.

Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker
og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som

selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.

Anne Agerbo er privatpraktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og vidensfællesskabet
traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og

arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 

Forlaget skriver: Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og
lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man
kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne - hvordan

lidelse og lykke kan eksistere samtidig.

Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod
lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om
at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to
ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke
værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller
fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft.

Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and
Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der

kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.

Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser,
hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere

generationer og hele samfund.

Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler



med sin farfar - en dansk politimand, der tilbage i 1944 var KZ-
fange.

Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter,
socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre,
der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan
også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere

på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.

Anne Agerbo er privatpraktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act
in Life og vidensfællesskabet traumeviden.dk. Hun har en

omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og
terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness,

storytelling og narrative elementer.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fra offer til overlever - ACT med traumer&s=dkbooks

