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Bogens centrale tema er den løsningsfokuserede metode i coaching samtalen. Hvordan skabes en samtale, som
over kort tid er udviklende for fokuspersonen i bestræbelsen på at skabe og opstille klare proaktive mål?
Gennem hele bogen arbejdes i dybden med teknikker og metoder på en brugbar måde. Forfatternes position i
bogen bygger på et rationale om, at fokuspersonerne selv har evnen til at reflektere over, hvilke mål der er
bedst for dem selv og hvordan de opnår disse mål.
Bogen indeholder 5 kapitler, hvor samtalen udvikler sig og læseren inviteres ind i en anerkendende
humanistisk tilgang, der først og fremmest tager udgangspunkt i fokuspersonens værdier. Bogen henvender sig
til praktiserende coaches, som vil læse mere om det praktiske og erfaringsbaserede perspektiv på coaching,
hvor klientens ressourcer og værdier er det centrale udgangspunkt. Bogen er også velegnet til kurser og
efteruddannelse i den løsningsfokuserede metode. Bogen er den anden i serien om løsningsfokusering. Den
første bog LØSNINGSFOKUSEREDE SAMTALER er skrevet af INSOO KIM BERG og PETER DE JONG.
INSOO KIM BERG var en af grundlæggerne af den løsningsfokuserede metode. Hun underviste i metoden
ved Brief Family Therapy Center. PETER SZABÓ, Dr.
jur. og certificeret coach. Han er grundlægger og leder af Weiterbildungsforum, Bassel, som er den største
coaching skole i Schweiz. Oversat fra efter Brief Coaching for Lasting Solutions af Stig W. Jørgensen.

DISPUK 2-årig Systemisk. Teenage coaching. malling@mail. Svaneke Kurser og rådgivning. Autoriseret
psykolog. Denne type coaching hjælper klienten med at få redt trådene ud og komme. Køkkenhygiejne,
madhold og madværksted Løsningsfokuseret coaching og samtale er kendetegnet ved at være kortvarig og
effektiv. Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision,
coaching samt samtaler og terapi. Svaneke Kurser og rådgivning. Løsningsfokuseret coaching og samtale er
kendetegnet ved at være kortvarig og effektiv. Teenage coaching. SOLUTION Løsningsfokuseret tænkning
2003 – 2004. Erfaren coach. Få hjælp til at komme tilbage på sporet - Psykolog, coach og familierådgiver
Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv er vi et team af psykologer, som behandler angst, depression, stress,
lavt selvværd, kriser, spiseforstyrrelser, sorg, PTSD. Parsamtaler, kriser og traumer.
Mere glæde, ro og overskud.
Vores supervisorer samler de bedste kompetencer under ét tag — Vi dækker et bredt spektrum af
supervisionsopgaver fra monofaglig/tværfaglig supervision.
Parsamtaler, kriser og traumer. Ben Furman, Brief Therapy SolutionFocused Thinking in Organisations
2004 – 2004. Individuel coaching og kurser for teenager, unge og voksne. Mere glæde, ro og overskud. dk
Cand. Erfaren coach.

