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Integrativ Gestalt Praksis (IGP) viser en ny vej til at arbejde med kompleksitet og helhed i menneskers liv,
hvor åbenhed og systematik går hånd i hånd frem for at udelukke hinanden.
I en tid, hvor specialiseringer står i kø for at fokusere på afgrænsede sider af menneskers livsforvaltning, giver
IGP et nyt grundlag for at sammentænke sådanne specialiseringer, samtidig med at det giver en række
specifikke metoder til at arbejde med menneskers livsudfordringer. Bogen viser, hvordan IGP – med afsæt i en
systematisk feltforståelse og et helhedsbegreb om mennesket – inkluderer de mest fundamentale
grundprincipper fra gestalttilgangen i en integrativ begrebsramme, som muliggør dialog med andre former for
teoretisk, empirisk og praktisk vidensudvikling om menneskelige livsprocesser. IGP er som grundlæggende
forståelses- og arbejdsmodel nem at tilegne sig og anvendelig i mange forskellige kontekster, fx inden for
terapi, organisationsarbejde, coaching og pædagogik. Bogens forfattere er psykologer og har gennem de
senere år udviklet og afholdt kurser i IGP. De arbejder begge praktisk og teoretisk med IGP – Mikael Sonne,
Aarhus Gestalt Institut, bl.a. i forbindelse med lederudvikling og videreuddannelse for psykologer; Jan
Tønnesvang som professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.
familie-, imago og parterapeut. relations- & parterapi. I Kalmia har vi fokus på det hele menneske og

inkluderer både krop og psyke i.
I Kalmia har vi fokus på det hele menneske og inkluderer både krop og psyke i. relations- & parterapi.
praksis siden 2002. mandlig certificeret. Anbefalinger af Mikael Sonne & Jan Tønnesvangs bog som er
udkommet i.
Uddannelsesstederne er ikke ens. praksis siden 2002. Kalmia tilbyder behandling af stress og lettere
psykiatriske lidelser. Her finner du en oversikt over sertifiserte EMDR-terapeuter i Norge. Integrative Gestalt
Practice - Transforming our Ways of Working With People. tlf.
Her finner du en oversikt over sertifiserte EMDR-terapeuter i Norge. Integrative Gestalt Practice Transforming our Ways of Working With People. Her kan du læse nærmere om Dansk Psykolog Forenings
16 kredse, 8 sektioner, 30 faglige selskaber. mandlig certificeret. tlf. tlf. kØbenhavn valby st. Psykoterapeut
mpf CETRiNE BOES - 23 års Psykoterapeutisk Erfaring - Din Psykoterapi Odense - Kontakt mig for en
uforpligtende snak på 41 63 02 84. tlf.

