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Traumer Michael White Hent PDF Denne vidtfavnende, kloge og praksisbaserede bog viser, hvordan man i
praksis kan benytte narrative ideer i traumebehandling af voksne, par og/eller børn. Bogens bidrag er hentet
fra hele verden og dens fokus er, at ingen mennesker er passive modtagere af svigt, overgreb, tortur eller

andre former for traumatiserende handlinger; mennesker vil altid møde traumatiserende begivenheder med en
modhandling.

Bogen viser, hvordan terapeutisk arbejde med traumatiserede mennesker i væsentlig grad handler om
genetablering af personens relation til sig selv og fornemmelse af sig selv i lyset af de traumatiske oplevelser.

Bl.a. bidrager den australske terapeut Michael White, der mere end nogen anden har sat sig for at koble
hukommelsesteori, udviklingspsykologi og terapeutiske metoder til en praksis, der med uendelig respekt for
menneskers viden og færdigheder i relation til deres eget liv kan hjælpe mennesker fri af de traumatiske

oplevelsers fortsatte negative indflydelse på deres liv.
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