Access Free Fra Barn Til Voksen Psykologi I Billeder

Fra Barn Til Voksen Psykologi I Billeder
Som ungt menneske kan man ofte stå med nogle store spørgsmål til livet om f.eks. identitet,
psykologi og bevidsthed. Man kan hente inspiration og hjælp til nogle af svarene hos
eksperter, kunstnere og i psykologien som videnskab, men i den sidste ende er det kun én
selv, der kan finde svarene i ens eget liv. Denne bog kan være en inspiration til at begynde at
arbejde med dig selv og dit indre liv, så du kan lære dig selv bedre at kende – og gå din egen
vej.
Mariologi er læren om Jomfru Maria og denne bog er en indføring i mariologi. Der findes to
former for mariologi, den teologiske og den psykologiske. Den teologiske mariologi handler om
metafysik og den psykologiske mariologi handler om Maria som personligt forbillede for
mennesker og om de værdier, som kan afledes af hendes eksempel og af hendes tankegang.
Den mariologiske psykologi står i skarp kontrast til den biologiske determinisme og
robotpsykologien, som hævder at mennesket ikke har en fri vilje. For mariologien er den frie
vilje en konstituerende egenskab ved mennesket, derfor handler den mariologiske psykologi
ikke så meget om at kunne forudsige mennesker fremtid, men i langt højere grad om at forme
den.
"Kærlighedslivets psykologi. En illusions fremtid" er oversættelser af to af Freuds værker.
Kærlighedslivets psykologi, der behandler tematikker såsom problematiske forelskelser og
seksuelle forstyrrelser, og En illusions fremtid, der diskutere religion i forhold til kultur og
personlig udvikling. Sigmund Freud (1856-1939) var en verdensberømt østrigsk nervelæge og
forfader til psykoanalysen. Han åbnede i 1886 sin private praksis som nervelæge og giftede sig
Page 1/10

Access Free Fra Barn Til Voksen Psykologi I Billeder
samme år med Martha Barnays (1861-1951). Han har skrevet adskillige værker om psykologi,
og er kendt for sine arbejde inden for dette fag; arbejde, der blandt andet omfatter
ødipuskomplekset, den infantiles seksualitet og psykoser og neuroser. I 1938 drog Freud
sammen med sin familie til England, hvor han levede sit sidste år.
Hvor viktig er familien og stedet du kommer fra for dine framtidsutsikter? Og hvordan kan god
barnehage og skole gi alle like muligheter? De siste 40 år har teknologiske fremskritt og
utdanningsrevolusjonen gjort at mange har fått det bedre, men samtidig har de økonomiske
forskjellene i befolkningen økt. Hvilken utdanning man tar og hva man kommer til å tjene som
voksen – avhenger i økende grad av foreldres utdanning og inntekt. Med utgangspunkt i sin
egen oppvekst og et helt nytt tallmateriale for økonomisk og sosial mobilitet mellom
generasjoner i hele Norge, undersøker forfatter Sigrun Aasland hvilken betydning barns
oppvekst har for å lykkes senere i livet. Sigrun Gjerløw Aasland (f. 1978) er fagsjef i
Tankesmien Agenda og utdannet innen økonomi og statsvitenskap. Hun skriver jevnlig i
norske medier om økonomi, oppvekst og velferd. Aasland har bakgrunn fra Econ Pöyry og
Damvad som konsulent og leder, og har tidligere arbeidet med internasjonal utvikling i
Verdensbanken og Norfund.

Der er efterhånden en udbredt forståelse for, at årsagerne til anoreksi og bulimi
er af psykologisk art eller i det mindste indeholder væsentlige psykologiske
elementer. Men hvordan skal man forstå, at folk bliver overvægtige? Hvorfor
lader de ikke bare være med at spise for meget? I OVERVÆGTENS
PSYKOLOGI lader Tove Hvid de overvægtige selv komme til orde, og hun bruger
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deres ord sammen med sin egen omfattende psykologiske viden og erfaring til at
finde frem til forståelser og forklaringer. Bogen henvender sig både til
overvægtige, som måske kan genkende noget af sig selv i historierne og
analyserne, og til behandlere og undervisere, som har brug for et indblik i,
hvordan nogle overvægtige tænker, føler og kæmper.
Inspireret af C.G. Jungs psykoterapi og drømmetolkning beskrives den
"moderne" mands psykologi, hans problemer med manderollen og muligheder for
udvikling i en kultur på vej væk fra patriarkatet. Bogen tager således
udgangspunkt i den moderne mands position i et samfund, hvor traditionelle
kønsrollemønstre og forholdet mellem mænd og kvinder har ændret sig markant
på få årtier. Gennem Jungs psykoanalytiske teorier, analyserer og diskuterer Ole
Vedfelt de forskellige perspektiver af manderollen og giver sit bud på, hvad der
sker med denne i vores kultur. "Det kvindelige i manden" er en spændende bog
for alle, der interesserer sig for manderollens udvikling og kønnenes relation til
hinanden. Bogen blev oprindeligt udgivet i 1985, men må siges at have fået en
fornyet aktualitet i dag. "Ud over at give et billede af en bestemt mandstype og
hans forvandling – der ikke blot er et hamskifte – er Det Kvindelige i Manden en
glimrende beskrivelse af den jungianske analyse, der her næsten beskrives som
en indre rejse til det ubevidste tur/retur." – Politiken, 1985 "Vedfelt gør en masse
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spændende og originale iagttagelser, bl.a. at der hos mange moderne mænd
hersker ’for megen påstået accept af kvindens frigørelse’, og det skyldes den
fortrængte og undertrykte ’anima’. At livet beror på det harmoniske samspil
mellem kvindelige og mandlige kræfter redegør bogen glimrende for, og Vedfelt
bruger Jungs psykologi på bedste vis." – Kristeligt Dagblad, 1985 "At bogen ud
over at være interessant i sit tema også kan anbefales til anskaffelse er imidlertid
ikke noget, der følger af sig selv. Dét følger af, at Ole Vedfelt dels har de faglige
kvalifikationer i orden, dels er forfatter og magter at formulere sit interessante
materiale i et klart og flydende dansk, der gør læsningen fængslende." – Fyens
Stiftstidende, 1985 Ole Vedfelt (f. 1941) er dansk psykoterapeut og forfatter. Han
er oprindeligt uddannet tandlæge, men i 1968 uddannede han sig som jungiansk
analytiker og har siden 1977 haft privat praksis som psykoterapeut med fokus på
psykoanalytiske principper. Vedfelt er medlem af Dansk Psykoterapeutforening,
og i 1980 var han en af hovedkræfterne bag stiftelsen af Jung Instituttet i
København. I 1996 stiftede han sammen med sin kone, Lene Vedfelt, "Vedfelt
Instituttet", der tilbyder professionelle kurser og uddannelser inden for
psykoterapi. Vedfelt har desuden udgivet en lang række bøger og artikler om
psykologiske og psykoterapeutiske emner, som af fagfolk er blevet anerkendt for
deres omfattende viden, originale tænkning og høje faglige niveau.
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Da vikingerne hærgede i England, fandtes der allerede en enestående poesi i
landet, unik i verdenslitteraturen og en central kilde til forståelse af vores historie
og bevidsthedsverden. Med hovedvægt på heltekvadet ”Beowulf”, der til dels
udspiller sig i Danmark, beskriver Keld Zeruneith for første gang på dansk hele
denne digtning, der skabtes fra sidste halvdel af 600-tallet, og som skildrer det
paradigmeskifte, der indtræder i Nordeuropa ved overgangen fra hedenskab til
kristendom. Suzanne Brøgger har gendigtet et udvalg af de væsentligste digte,
som bringes bagest i bogen.
Fra barn til voksenpsykologi i billederPedagogisk psykologiSprog, kommunikation
og psykologiPædagogisk assistentMunksgaard DanmarkPædagogiskpsykologisk opslagsbogHans Reitzels Forlag
Børns psyke former sig efter deres forældres og de værdier og tendenser, de
observerer i det miljø, de begår sig i. Det moderne menneske er selvcentreret, har lavt
selvværd og lever et stresset og præstationsbaseret liv. De voksnes dårlige vaner og
uhensigtsmæssige opførsel smitter af på barnet, som i værste fald kan blive egoistisk,
opmærksomhedskrævende og destruktivt. Psykiater Henrik Day Poulsen beskriver det
samspil af komplicerede følelser, der kan medføre, at et barn bliver
opmærksomhedskrævende. Opnår barnet ikke den nødvendige tryghed, nærvær og
konsistens hos forældrene, kan det medføre store problemer med at indgå i nære,
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stabile relationer. Bogen følger to børn, som begge har udviklet destruktiv adfærd, og
leder efter grundene hertil i børnenes vidt forskellige miljøer. Bogen er letlæselig og
henvender sig både til pædagogisk personale, lærere, sundhedsplejersker,
socialrådgiver og ikke mindst børnenes forældre.
"At forstå sig selv og de andre" griber fat i nogle af de mest grundlæggende
psykologiske begreber, der sikrer, at brugeren får en fyldestgørende introduktion til den
del af psykologiens verden, der primært beskæftiger sig med opvækst, dannelse og
opdragelse; i det hele taget: de sociale aspekter. Bogen egner sig til uddannelsesbrug
på gymnasieniveau og giver et indblik i, hvilke påvirkninger, der er med til at skabe
mennesket under opvæksten og senere i livet. Jørgen Beck (f. 1927) er en dansk
forfatter, der er uddannet i psykologi og har udgivet en lang række bøger om netop
dette emne. Bøgerne er særligt målrettet undervisning og omfatter blandt andet titlerne
"Pædagogik – opdragelse og selvværd" (1986) og "Socialpsykologi – hvorfor er det så
svært at omgås hinanden?" (1987).
Hvorfor opfører folk sig på en bestemt måde på arbejdet? Hvad er deres motivationer?
Findes der en metodologisk tilgang, der kan bruges til at indramme de forskellige
holdninger og handlinger, som enkeltpersoner i virksomheder udviser, med henblik på
at styre dem på en sådan måde, at der opstår situationer med gensidig fordel og
synergi? Den teoretiske model for transaktionsanalyse blev skabt for at besvare
spørgsmål som disse, dvs. for at tilbyde operationel anvendelse af nogle af de vigtigste
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opdagelser inden for dynamisk psykologi og de dermed forbundne mekanismer, der
fungerer i vores psyke. Denne operationelle manual forklarer, hvordan man bedre kan
forstå, hvilke motiver der driver folk til at træffe beslutninger på arbejdspladsen, hvilke
relative eksistentielle positioner der er, og hvordan de konstruktive eller destruktive spil,
der uundgåeligt finder sted i virksomhederne, udvikler sig. Det endelige mål er ikke blot
at give praktiske redskaber til at løse problematiske og ubehagelige situationer, men
også at give en reel mulighed for at styrke ens karriere og mere generelt for
personaleledelse.
Erindringens poetik tegner et litteratur- og idehistorisk portrAet af erindringen hos tre af
den engelske romantiks storste forfattere; William Wordsworth, S.T. Coleridge og
Thomas De Quincey.I receptionen af de tre digtere, og af romantikken generelt, har
erindringsmotivet staet i skyggen af begrebet om den skabende indbildningskraft.Bogen
viser imidlertid, at erindringsmotivet giver mulighed for dybtgaende og anderledes
lAesninger af temaer og litterAere strategier i de tre forfatterskaber, ligesom det udgor
en fAellesnAevner for sammenligninger mellem dem. Samtidig bygger
erindringsmotivet bro mellem litteratur, litteraturteori, filosofi og psykologi - og mellem
den engelske og den tyske romantik.I et bredere perspektiv argumenterer Erindringens
poetik for, at de romantiske digtere udkrystalliserer et erindringsbegreb, der er markant
forskelligt fra 1700-tallets, og som peger frem mod erindringsteorier i slutningen af det
19. arhundrede og begyndelsen af det 20.
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Hvorfor pavirker negative oplevelser - stort set uden undtagelser - os stAerkere end positive,
nar alle foretrAekker de positive? Hvorfor oplever mange at miste indflydelse, nar de udsAettes
for ledelse, selvom ledelse, der disengagerer medarbejdere, er domt til at mislykkes? Hvorfor
irriteres vi sa ofte over andres svagheder, nar intelligent organisering forudsAetter, at svaghed
gores irrelevant? Hvorfor oplever mange danskere en blagra og halvtrist hverdag, nar vi
objektivt set lever historisk privilegeret - og fra storstedelen af verdens befolknings perspektiv
under intet mindre end paradisiske omstAendigheder? Hvorfor accepterer vi at blive forstyrret
dognet rundt, nar stort set alle livets bedste oplevelser er fordybelse? Hvorfor disciplinerer vi
os ofte uden at fa en ordentlig begrundelse, nar meningslos selvdisciplin utvetydigt nedbryder
vor selvfolelse og karakter? Hvorfor er mange bange for at tage chancer, nar det er svAert
overhovedet at mAerke noget, hvis ikke man improviserer? Hvorfor skal man som regel stadig
fejle noget, for man kan fa hjAelp til en samtale med en psykolog, nar alle er enige om, at det
er bade billigere og bedre at forebygge end at behandle?Der findes i dag rigtig gode, og ikke
sjAeldent provokerende, svar pa disse sporgsmal - og mange af dem kommer fra den
revolutionerende nye gren af psykologien, der kaldes positiv psykologi, og som fokuserer pa,
hvad der dybest set gor livet vAerd at leve. Og som indirekte viser, hvordan vi med stor
dygtighed odelAegger en masse for os selv. Der er tale om avanceret videnskab med et meget
stort potentiale for menneskelig udvikling, som nAermest tvinger os til at revurdere og Aendre
meget af det, vi udsAetter hinanden for, hvis vi tager den alvorligt. Hvad denne TAenkepause
bor kunne give rig anledning til.
HELBREDELSENS PSYKOLOGI giver os et fascinerende og videnskabeligt velfunderet indblik
i, hvorfor alternativ behandling får folk til at få det bedre. I sin øjenåbner af en bog dykker den
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anerkendte britiske videnskabsjournalist Jo Marchant dybt ned i den nyeste forskning og stiller
spørgsmålene: Er tilhængere af alternativ behandling på vildspor eller har de fat i noget? Kan
vores tanker, tro og følelser påvirke vores fysiske helbred? Kan vi træne hjernen til at helbrede
kroppen? Jo Marchant rejser verden rundt og taler med læger, patienter og forskere. Vi lærer,
hvordan meditation kan afhjælpe depression og demens; hvordan sociale relationer øger
levealderen; og hvordan patienter som oplever omsorg fra andre kommer sig hurtigere efter en
operation. Vi er med, når en transplanteret patient beroliger sit fjendtlige immunforsvar med
duften af lavendel og vi møder børn, hvis ADHD kan holdes i skak med den halve dosis
medicin, hjulpet af placebo-effekten. HELBREDELSENS PSYKOLOGI er Jo Marchants første
bog på dansk.
Heinz Kohut (1913-81) er inden for den nyere psykoanalyse en af de helt centrale skikkelser;
uddannet i Wien, men virksom i Chicago. Grundlægger af den såkaldte selvpsykologi, som i
modsætning til egopsykologien tænker krop, drifter og følelser med i sin forståelse af sindet og
personligheden. Heinz Kohuts arbejde med selvpsykologien ligger bag den narcissismeteori,
der grundlæggende handler om selvets dannelse og etablering i 1-2-årsalderen – og om de
mulige skader i selvfølelse og identitet. I den forbindelse peges der på det grandiose selv og
på behovet for såvel empatisk bekræftelse som forbilleder at idealisere og gøre til en del af
selvet. I Selvets psykologi, Kohuts sidste store værk fra 1977, diskuteres selvpsykologiens
grundbegreber i forhold til dels teoretiske problemstillinger, dels en række terapeutiske
opgaver. Centralt står teorien om det bipolære selv og det analytiske arbejde med
narcissistiske personlighedsforstyrrelser. Selvets psykologi udkom første gang på dansk i 1990
og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.
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Børshandlens psykologi fortæller om de psykologiske fænomener, der driver børshandlen,
hvordan de opstår og hvordan man lærer at identificere og bruge aktuelle bevægelser positivt.
Includes Det Kongelige norske Frederiks universitets aarsberetning Samt Universitets matrikul
Jørgen Becks grundbog i psykologi giver en generel indføring i psykologiens verden. Den
præsenterer de vigtigste begreber og fænomener, og er derfor særligt relevant for begyndere
inden for psykologien, eksempelvis til undervisningsbrug på HF-niveau. Indholdet omfatter
blandt andet emner såsom psykoanalyse, sorg, socialpsykologi, opdragelse og
kommunikation. Jørgen Beck (f. 1927) er en dansk forfatter, der er uddannet i psykologi og har
udgivet en lang række bøger om netop dette emne. Bøgerne er særligt målrettet undervisning
og omfatter blandt andet titlerne "Pædagogik – opdragelse og selvværd" (1986) og
"Socialpsykologi – hvorfor er det så svært at omgås hinanden?" (1987).
Ordbog med hovedvægten lagt på psykologiske og pædagogiske begreber men med
inddragelse af begreber fra de tilstødende områder, især sociologi, psykiatri, medicin, etnologi
og filosofi.
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