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I denne bog møder selvhjælpsindustrien teorien.
Den tager livtag med selvhjælpsguruernes fup og fiduser og forsøg på at overbevise folk om, at deres
problemer kan fjernes med et snuptag. Livet og sindet er noget mere komplekst end det, hvilket de fleste
sander når selvhjælpsindustriens gode råd alligevel ikke hjælper, og et af forfatternes ærinder i denne bog er at
vise, at denne kompleksitet er vores ven, ikke vores fjende.
Integral psykoterapi er en dynamisk ramme for forståelsen af sindet og forener blandt andet psykoterapi med
spiritualitet.
Forfatterne bruger Ken Wilbers integrale model som afsæt til at præsentere læseren for dette nye syn på
psykoterapien, som er karakteriseret ved at favne og integrere et væld af psykoterapeutiske tilgange. De viser
via modellen, hvordan integral psykoterapi forholder sig til samspillet mellem krop, sind og ånd og gennemgår
samtidig de forskellige psykologiske ideer og teorier, der har hersket i vores samfund gennem tiden. Om
forfatterne: R. Elliott Ingersoll er professor i rådgivning og rådgivende psykologi på Cleveland State
Universitet og har udgivet adskillige bøger ud over denne.

David M. Zeitler var assisterende professor på John F. Kennedy Universitet, hvor han underviste i integral
teori og integral psykologi, da denne bog blev skrevet. Nu har han sin egen praksis.
Jeg har mange års erfaring som behandler, og min spidskompetence er babyer. Kranio-Sakral Terapi (KST)
er en blid behandling, hvor terapeuten benytter ganske små, præcise … Margit Novland er Autoriseret
psykolog, Specialist og Supervisor i psykotererapi. Jeg har mange års erfaring som behandler, og min
spidskompetence er babyer.
Ring i dag Jerne Fysioterapi er en privat klinik. Uanset grunden, så er der hjælp at hente. Terapi i øjenhøjde.
Mangler du nogle gode hænder til dit barns eller din egen krop. TERAPI & SESSIONER.
rideterapeutforeningen. Genkend din rolle her. Er der knas i parforholdet.
Lider du af et handicap. Hesten har evnen til at virke helbredende og terapeutisk på mennesker, særligt når
man møder den i dens naturlige omgivelser i en hesteflok i harmoni, her opleves nærvær og autentiske.
Osteopat i København: Helhedsorienteret Osteopatisk behandling af baby og voksne. Kranio-sakral terapeut,
afspændingspædagog og motorikvejleder. Privat psykiatri og psykologi klinik på Østerbro i København.
Kun universitets uddannede psykologer i København & … Min kæreste blev indlagt med mave- og
tarmproblemer, og skulle igennem den helt store kræftundersøgelse i Tyskland. ID Psykoterapi ®.

