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At leve sin terapi Lone Algot Jeppesen Hent PDF Hvad er der på spil, når psykoterapeuter vælger deres
foretrukne metoder? Er det metodens dokumenterede effekt eller personlige bevæggrunde, der styrer valget?

Og hvordan ser det ud, når vi åbner døren ind til de psykoterapeutiske værksteder?
At leve sin terapi handler om forholdet mellem psykoterapeut, den teoretiske og metodiske referenceramme
og klienten. Bogen portrætterer ni psykoterapeuter og deres personlige rejse i forhold til, hvordan de forstår
og konkret praktiserer deres terapi sammen med deres klienter. Forfatterne har på baggrund af en terapisession

interviewet terapeuterne om, hvad der sker i sessionen, og hvorfor de gør, som de gør.
Metoderne, der bliver præsenteret i bogen, er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), gestaltterapi,

hypnoterapi, intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), medfølelsesfokuseret terapi (CFT),
mentaliseringsbaseret terapi (MBT), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT), Relations Fokuseret Terapi

og narrativ terapi.
At leve sin terapi giver studerende, professionelle og mennesker, der overvejer at gå i terapi, en unik

mulighed for en særdeles nuanceret introduktion til de ni forskellige metoder og udfordrer ideen om, at vi kan
forstå metoder isoleret fra de sammenhænge, de lever i. Portrætterne viser de gensidigt modellerende aspekter

mellem psykoterapeuten, hans valg af metode og hans klienter.
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