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Det er grundlæggende vigtigt for vores trivsel, hvordan vi har det med vore nære relationer. I familieterapi
arbejder man med hele familien og styrker derigennem den enkeltes relation til resten af gruppen. Det kan
være en stor hjælp, når man sidder fast i utilfredsstillende måder at være sammen på. Denne bog beskæftiger
sig helt specifikt med, hvordan familieterapi tages i brug.
Det er samtidig en grundbog, baseret på forfatternes mere end 30 år lange erfaring med at uddanne familie- og
psykoterapeuter. På en konkret og praksisorienteret måde gives der en indføring i den grundlæggende teori
bag den oplevelsesorienterede terapiform, samt måder at arbejde på som familieterapeut. Bogen kan imidlertid
også læses af personer, som interesserer sig for, hvordan man kan hjælpe den enkelte ved at hjælpe i hele
relationen.
View Britt Lyneborg Lassen’s profile on LinkedIn,.
Historisk er de vigtigste eksponenter for den. Oplevelsesorienteret betyder, at det er dine oplevelser, der er i
fokus. com. AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI Vi afholder en 1-årig efteruddannelse / fordybelsesgruppe i
familieterapi. benytte sig af teorier og metoder fra den humanistiske eksistentielle psykologi såsom
oplevelsesorienteret familieterapi,. Oplevelsesorienteret psykoterapi Oplevelsesorienteret psykoterapi giver
mod og lyst til livet. dfti. 1 års udd. Jeg er uddannet lærer, vejleder og merkonom med psykoterapeutisk

efteruddannelse i oplevelsesorienteret familieterapi fra Kempler Instituttet samt et hav af efteruddannelser, bl.
* Bemærk at nogle forhandlerpriser er studiepriser altså en pris du kun kan opnå, hvis du er studerende. Se
alle eksemplarer. Baseret på en oplevelsesorienteret, klientcentreret og eksistentiel psykoterapi, samt
oplevelsesorienteret familieterapi; Erfaring. Kan Avoidant Personality Disorder forstås som mere end blot
socialfobi. I oplevelsesorienteret terapi er målet at arbejde direkte med relationer eller adfærdsmønstre. Jeg er
uddannet og eksamineret psykoterapeut i oplevelsesorienteret familieterapi med specialiseret viden i tab,
traumer og komplicerede livsforandringer.

