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Eksistentiel individuel- og parterapi Jørn Laursen Hent PDF Bogen er et originalt og personligt bud på,
hvordan den eksistentialistiske filosofi danner fundament for en psykologisk praksis.

I den eksistentielle individuelle og parterapi knyttes den eksistentialistiske filosofi tæt til den psykologiske
terapi, således at eksistentialismen og fænomenologien bliver den overordnede forståelsesramme for

psykologens intervention i det ligeværdige samvær med klienten. Det eksistentielle menneskesyn bliver
rammen som terapien foregår i.

I bogen, præsenterer forfatteren sit bud på de eksistentielle værdier, og det menneskesyn, som danner
udgangspunkt for forståelse af det menneske, der kommer i terapi.

I bogen introduceres psykologens bud på:

1. den ligeværdige samtale
2. forskellen på at føre en ligeværdig samtale med en ven og psykologen

3. den individuelle terapi - den terapeutiske dyade
4. parterapien - den terapeutiske triade

Bogen kan læses som et supplement til forfatterens forrige bog:
Eksistentielle livskriser – noter til en eksistentialistisk psykologi.

Jørn Laursen er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Han er
uddannet i 1984, og har siden fungeret som praktiserende psykolog samt erhvervspsykolog. Han er forfatter

til en række psykologibøger både indenfor psykoterapi og erhvervspsykologi.

 

Bogen er et originalt og personligt bud på, hvordan den
eksistentialistiske filosofi danner fundament for en psykologisk

praksis.
I den eksistentielle individuelle og parterapi knyttes den

eksistentialistiske filosofi tæt til den psykologiske terapi, således at
eksistentialismen og fænomenologien bliver den overordnede
forståelsesramme for psykologens intervention i det ligeværdige

samvær med klienten. Det eksistentielle menneskesyn bliver rammen
som terapien foregår i.

I bogen, præsenterer forfatteren sit bud på de eksistentielle værdier,
og det menneskesyn, som danner udgangspunkt for forståelse af det

menneske, der kommer i terapi.
I bogen introduceres psykologens bud på:

1. den ligeværdige samtale
2. forskellen på at føre en ligeværdig samtale med en ven og

psykologen
3. den individuelle terapi - den terapeutiske dyade

4. parterapien - den terapeutiske triade

Bogen kan læses som et supplement til forfatterens forrige bog:
Eksistentielle livskriser – noter til en eksistentialistisk psykologi.



Jørn Laursen er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i
arbejds- og organisationspsykologi. Han er uddannet i 1984, og har
siden fungeret som praktiserende psykolog samt erhvervspsykolog.

Han er forfatter til en række psykologibøger både indenfor
psykoterapi og erhvervspsykologi.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Eksistentiel individuel- og parterapi&s=dkbooks

