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Sorg Lise Trap Hent PDF Som præst har Lise Trap mødt mennesker, der stod i dyb sorg efter et dødsfald. Selv
mistede hun for to år siden ganske uventet en voksen søn. Disse faglige og personlige erfaringer har Lise Trap

formået at sætte ord på i en bog, der usentimentalt og ærligt fortæller, hvordan et menneske i sorg bedst
mødes og rummes af sine omgivelser. Bogen vil være en kærkommen og konkret hjælp for pårørende til
mennesker i sorg, og samtidig vil den sørgende selv kunne spejle sig i de erfaringer af sorgens verden, som
Lise Trap beskriver. »Bogen anbefales varmt til den, som tabet har ramt, og som gerne vil genkende sig selv i
andres tilsvarende oplevelser. Og den anbefales varmt til de venner og pårørende, som så gerne vil hjælpe,
men ikke aner deres levende råd om, hvordan det kan lade sig gøre eller i det mindste ikke gøre ondt værre.«

Bent Falk, cand. theol., psykoterapeut MPF

 

Som præst har Lise Trap mødt mennesker, der stod i dyb sorg efter et
dødsfald. Selv mistede hun for to år siden ganske uventet en voksen
søn. Disse faglige og personlige erfaringer har Lise Trap formået at
sætte ord på i en bog, der usentimentalt og ærligt fortæller, hvordan
et menneske i sorg bedst mødes og rummes af sine omgivelser.

Bogen vil være en kærkommen og konkret hjælp for pårørende til
mennesker i sorg, og samtidig vil den sørgende selv kunne spejle sig
i de erfaringer af sorgens verden, som Lise Trap beskriver. »Bogen

anbefales varmt til den, som tabet har ramt, og som gerne vil
genkende sig selv i andres tilsvarende oplevelser. Og den anbefales
varmt til de venner og pårørende, som så gerne vil hjælpe, men ikke
aner deres levende råd om, hvordan det kan lade sig gøre eller i det

mindste ikke gøre ondt værre.« Bent Falk, cand. theol.,
psykoterapeut MPF

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://myfario.men/blog.php?b=Sorg&s=euro1


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


