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Inden for psykologien er der sket en opblomstring i interessen for, hvilken implikationer tilknytningsteorien
har for behandlingsarbejde med voksne. Relevansen af denne viden rækker dog langt ud over det snævert
psykologfaglige. Behovet for tilknytning er et livslangt fænomen. Når voksne mennesker oplever sygdom,
ulykker, overgreb, psykiske vanskeligheder eller tab, motiverer tilknytningsbehovet personen til at søge hjælp
og støtte. Den faktiske henvendelse om hjælp vil dog være påvirket af personens tidligere erfaringer med
omsorgspersoners støtte og pålidelighed. I denne bog gennemgås teori og forskning om tilknytningsmønstre
hos voksne med henblik på at give professionelle hjælpere og behandlere indblik i, hvordan forskellige
tilknytningsmønstre kommer til udtryk og påvirker daglig behandlingspraksis. Bogen henvender til studerende
på universitetsuddannelser i psykologi, på de mellemlange social- og sundhedsuddannelser og på
diplomuddannelser inden for psykologi og psykiatri. Bogen henvender sig desuden til praktikere inden for
social- og sundhedsområdet, herunder psykoterapeuter, psykologer og psykiatere.
Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel
udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Centrale historiebrugsbegreber. Historier Foreningen
Bornholm har bl. Læs de seneste nyheder online fra Danmark og udlandet. fremme formålet og vække
interessen for dens opgaver ved foredrag, debat og ekskursioner og udbrede oplysning gennem egne skrifter,
trykte og elektroniske medier. og 2. Historier Foreningen Bornholm har bl.

dk – vundet en opgave med at kortlægge, analysere og formidle kommunernes erfaringer med at forbedre
ejendomsanvendelsen. MUUSMANN har – i samarbejde med firmaet fm3.
Gratis erotiske historier, noveller og tekster. studieår er et arbejdspraktikår. I læreruddannelsen på Den frie
Lærerskole skal de studerende i 3-ugers praktik på 1. Centrale historiebrugsbegreber. og 2. Her er 33
facebook-opdateringer fra marts 2018. Hele det 3. Freja (norrønt: Freyja) er en vigtig gudinde i den nordiske
mytologi. Gro Steinsland mener, at han karakterisede et bindeled mellem asernes og jætternes slægter; hans
optræden fungerer som en understregning af gudernes reelle afhængighed af jætternes kræfter. og 2. Gro
Steinsland mener, at han karakterisede et bindeled mellem asernes og jætternes slægter; hans optræden
fungerer som en understregning af gudernes reelle afhængighed af jætternes kræfter.
Om det siger Rita: ›De fleste mennesker får nogle lussinger.

