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"Bogen er et værdigt monument over et meget væsentligt bidrag til udvidelsen af den horisont, hvori vi tænker
det andet menneske og os selv, og dermed af det farvand, som terapeuter, coaches og HR-folk - og ikke mindst
filosoffer - arbejder i [...] Whites tænkning er filosofi, når den er bedst, nemlig på én gang praktisk - den er
fundamentalt etisk - og praktiseret, den bringer virkeligheden et stykke nærmere til os [...] Det er altid
livsnødvendigt at læse Michael White." Ole Fogh Kirkeby, Psykolog Nyt I denne bog giver Michael White en
række eksempler fra sine mere end 20 års erfaring som narrativ terapeut. Whites udgangspunkt er, at den
narrative terapi ikke tilbyder et fastlagt arsenal af samtaleformer, der kan bruges i enhver situation. Tværtimod
må den narrative terapeut forholde sig åbent i mødet med klienten og lade den konkrete situation diktere
terapien. Whites eksempler skal dermed først og fremmest inspirere til videre selvstændigt arbejde.
B Bogen opregner seks centrale teknikker, som går igen i Whites praksis som narrativ terapeut: (1)
eksternaliserende samtaler, (2) genforfattende samtaler, (3) genmedlemsgørende samtaler, (4) definerende
ceremonier, (5) samtaler der fokuserer på unikke hændelser og (6) stilladserende samtaler. Gennemgående
viser White, hvordan de historier, klienterne fortæller om sig selv, ofte låser dem fast i bestemte uheldige
handlingsmønstre. Han giver konstruktive forslag til, hvordan man som terapeut kan ændre på disse
fortællinger og dermed bidrage til at skabe en bedre tilværelse. Michael White (1948-2008) var grundlægger
af den narrative metode inden for terapi og socialt arbejde. Han grundlagde i sin tid The Dulwich Centre i
Adelaide, Australien, hvor han gennem en lang årrække afholdt kurser og workshops i narrativ terapi. Siden

brød han med The Dulwich Centre og grundlagde et nyt center, Adelaide Narrative Therapy Centre, hvor han
fortsatte sit arbejde.
Kort over narrative landskaber er kulminationen på Whites arbejde.
Både fordi den giver et enestående overblik over hans narrative metoder, og fordi den blev hans sidste bog.
White døde tragisk umiddelbart inden udgivelsen af denne danske oversættelse.
Oversat fra engelsk efter Maps of Narrative Practice af Ole Thornye.
Det fejrer de i samarbejde med. VELKOMMEN TIL DISPUKS FORLAG Det er gennem fortællinger der
skabes mening og identitet.
Den 1.
Denne side indeholder en beskrivelse af den 1-årige efteruddannelse til børne- og. DISPUKs Forlag udgiver
bøger, der ønsker at gøre verden til et bedre sted. juni på Egeskov Slot.
Heartland er stolte over at kunne præsentere det endelige program til årets festival d. I Epplers prisbelønnede
grænselandssang fra 1990 hilser vi. I Epplers prisbelønnede grænselandssang fra 1990 hilser vi. Den globale
verden Hvis man kun måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være: globalisering. 31. Det fejrer de i
samarbejde med. Den globale verden Hvis man kun måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være:
globalisering. Heartland er stolte over at kunne præsentere det endelige program til årets festival d. Den 1.
Den globale verden Hvis man kun måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være: globalisering. DISPUKs
Forlag udgiver bøger, der ønsker at gøre verden til et bedre sted. Denne side indeholder en beskrivelse af den
1-årige efteruddannelse til børne- og. Heartland er stolte over at kunne præsentere det endelige program til
årets festival d.

