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Storytelling i terapi og supervision Grethe Bruun Hent PDF Bogen indfører læseren i, hvordan historier kan
bruges som „det fælles tredje“ mellem klient og terapeut og mellem supervisand og supervisor.

Historier i den mundtlige fortælletradition bevæger sig hele tiden og bevæger både fortælleren og tilhøreren,
gør os klogere på livet og giver mulighed for spejling og refleksion. Historier taler til vores endnu ikke

udfoldede resurser og forstærker det menneskelige fællesskab.

Historiemetoden præsenteres som et håndværk, der bygges
trinvist op, så alle kan lære det uden at have særlige fortælleforudsætninger, og bogens historier rækker ud

over terapi og supervision og er blevet brugt i mange andre sammenhænge: til personalekurser, i grundskolen,
til taler i forbindelse med mærkedage og i det hele taget til at finde inspiration i.

Forfatterens inspirationskilder er det levede liv med alle
dets fortællinger fra opvækst, familie og hverdag – og med hypnoterapi, narrativ terapi og psykodrama som

de vigtigste faglige kilder.
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