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BESKRIVNING

Konsten att skapa lösningsfokuserade samtalLösningssnack är den term författarna använder för att
beskriva sitt jordnära och postiva lösningsinriktade sätt att hjälpa männsikor med problem. Tyngdpunkten
ligger inte på problem och deras orsaker, utan på lösningar; dvs på frågor som handlar om hur människor
vill att deras liv ska se ut i framtiden, vilka framsteg de redan har gjort och vad för resurser de själva och
deras medmännsikor har. Syftet är att skapa diskussioner och samtal som ökar hoppfullheten, förbättrar
samarbetet och inspirerar människor till att hitta användbara sätt att lösa problem.Boken riktar sig inte
enbart till terapeuter och andra professionella hjälpare, utan till alla som vill öka sin förmåga att bemöta
mänskliga problem såväl i sitt arbete som i sitt privata liv. Den är skriven på ett lättläst sätt med ett
minimum av facktermer.BEN FURMAN är psykiater och TAPANI AHOLA socialpsykolog. De arbetar
som utbildare och konsulter inom socialvård, psykiatri och näringslivet.Deras arbete är internationellt
uppskattat och de har skrivit ett flertal böcker varav många finns översatta till svenska.Boken är en
klassiker inom lösningsfokuserad psykologi.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Samarbete värt att satsa på - webbutiken.spsm.se

Biblioteksida för utlåning av e-böcker och ljudböcker

DOC Familjeterapeutisk referenslitteratur - sfft.se

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Lösningssnack - Inbjudningar till terapetiska samtal- Ben Furman, en ...

Helsingfors kortidsterapi-institut - Ben Furman . 1. LÖSNINGSFOKUSERADE LEDTRÅDAR TILL
MOTIVATIONENS MYSTERIUM . Tre F: Framtid. Framsteg. Framgång



3

Lösningssnack

https://www.bo-fi.club/?p=L%C3%96SNINGSSNACK&ln=se
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