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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.
Så det kan ikke garanteres at alle oplysninger er korrekte længere. Har i brug for hjælp nu og her, så er i
meget velkomne til at ringe til mig, jeg kan hjælpe jer hurtigt med. Har i brug for hjælp nu og her, så er i
meget velkomne til at ringe til mig, jeg kan hjælpe jer hurtigt med. Dette er en gammel liste, som ikke
opdateres længere. Mari Ann … Jeg er uddannet Kvalitetsvurderet og eksamineriet psykoterapeut i Gestalt og
Eksistentiel terapi med speciale i par og familier. Jeg arbejder aktivt med klarlæggelse af opvækstbetingelser,
som fx familiemønstre og hvordan man. Jeg arbejder aktivt med klarlæggelse af opvækstbetingelser, som fx
familiemønstre og hvordan man. Mari Ann … Jeg er uddannet Kvalitetsvurderet og eksamineriet
psykoterapeut i Gestalt og Eksistentiel terapi med speciale i par og familier. Har i brug for hjælp nu og her, så
er i meget velkomne til at ringe til mig, jeg kan hjælpe jer hurtigt med. Kommunikation, imagoterapi,
parforhold og parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen2018-01-21 15:21. dk
Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. Har du en lægehenvisning kan du få rabat hos mig. God og
effektiv parterapi. Parterapi – en totaloplevelse Parterapi her i Kongstadhus i Fredensborg er en
totaloplevelse, der sigter på større samhørighed, et bedre samspil og mere kærlighed. For dig der er ramt af
stress eller er i fare for at blive det. Psykolog Pernille Juul Vinther. ) du længes efter – på en måde som giver
mening og føles rigtigt for dig. Psykologbehandling ved Aut. Jeg arbejder aktivt med klarlæggelse af
opvækstbetingelser, som fx familiemønstre og hvordan man. Jeg arbejder med psykodynamisk, systemisk, og
eksistentiel terapi. Vi tilbyder både individuel terapi og gruppeforløb i mindre grupper. psyk. Læs mere her
Liv i praksis - Mari Ann Sander Molano og Gry Aaberg er Psykologer i København.

