
Kærlighedens bøddel og andre
psykoterapeutiske fortællinger

Hent bøger PDF

Irvin D. Yalom

Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger Irvin D. Yalom Hent PDF Forlaget skriver:
Yaloms bøger har vundet stor international udbredelse og anerkendelse, således også i Danmark, hvor han har

en trofast og stadigt voksende læserskare. Sammen med Rollo May er han den vigtigste amerikanske
eksponent for den såkaldte eksistentielle psykoterapi.

Ifølge Yalom har mennesket fire eksistentielle grundvilkår: At vi skal dø, at vi i afgørende stunder er alene, at
vi har frihed til at vælge vores liv, og at vi kæmper med at skabe mening i en verden, hvor vores livsmening
ikke er givet på forhånd. Disse fire grundbetingelser sætter dagsordenen for den enkeltes liv. De fleste vil

helst undgå at tænke på eller tage stilling til grundvilkårene, fx døden, men det bliver deres indflydelse ikke
mindre af, snarere større.

Irvin D. Yalom (f. 1931) er professor emeritus ved Stanford University, Californien, og har skrevet en række
væsentlige lærebøger, blandt andet The Theory and Practice of Group Psychotherapy.
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