Kognitiv adfærdsterapi
Forlag:

Akademisk forlag

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Judith S. Beck

Kategori:

Sundhed

ISBN:

9788750042884

Udgivet:

30. januar 2013

Kognitiv adfærdsterapi.pdf
Kognitiv adfærdsterapi.epub

I denne 2. udgave af bogen er der lagt større vægt på den terapeutiske relation, på styret udforskning og
sokratisk spørgeteknik, på udnyttelse af klienternes styrker og ressourcer og på hjemmearbejde. Bogen
indeholder nyt materiale om evaluering og adfærdsaktivering samt en Kognitiv Terapeutisk Evalueringsskala
(Cognitive Therapy Rating Scale).
Selv erfarne kognitive adfærdsterapeuter kan med denne bogs hjælp skærpe deres færdigheder inden for
konceptualisering, udvide deres repertoire af terapeutiske teknikker og planlægge mere effektive behandlinger
og rette op på problemer i terapien.
Af Nicole K. Kognitiv psykolog med speciale i søvnproblemer, stress, Depression, Angst og fobier, Sorg og
krise, chok og. Kognitiv psykolog med speciale i søvnproblemer, stress, Depression, Angst og fobier, Sorg og
krise, chok og. Center for Kognitiv Adfærdsterapi, har eksisteret siden 1997. CFT hører til 3. Erfaren aut.
Kaosteori: En sommerfugls vingeslag i Hong Kong kan fremkalde en tornado i Texas (Edward Lorenz) Hvem
har ikke undret sig over, at. Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk retning, der startede blandt psykiatere og
psykologer i USA. Kort Ventetid. Psykolog med speciale i Kognitiv Adfærdsterapi. Sanne og Martin Bergen
er førende eksperter i angst-, OCD- og depressionsbehandling.

Struktur og metoder som læger og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Erfaren aut.
Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang. Rosenberg
Chefpsykolog, Psykiatrisk hospital i Aarhus. Kort Ventetid. 20 140 142 (hvis ikke jeg besvarer dit.
Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen tilbyder forskningsbaseret undersøgelse og kognitiv
adfærdsterapi på Østerbro Kognitiv Psykologbehandling af bl. Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv
adfærdsterapi – er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron
Beck. Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på
voksenområdet. Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang.
generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit.

