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Tankens kraft Irene Henriette Oestrich Hent PDF Bogen er en omfattende og spændende indføring i kognitive
metoder. Den integrerer på en forførende simpel måde de oprindelige kognitive og adfærdsterapeutiske teorier
og den kognitive behandlingsform, der har en høj videnskabelig validitet. Den kognitive behandlingsform er

samtidig den bedst dokumenterede psykoterapeutiske metode samt den mest lovende for fremtiden.
Beskrivelsen af den psykoterapeutiske proces i en kognitiv ramme afspejler også forfatterens solide

fundament i mange års klinisk erfaring. Bogen er skrevet til professionelle inden for det psykologiske,
psykiatriske og medicinske fagområde, men kan varmt anbefales til alle, som interesserer sig for effektiv

behandling af psykiske problemer. Enhver, der er interesseret i kognitiv terapi, vil finde emnet betænksomt og
psykologisk fascinerende behandlet. Forfatteren mestrer kunsten at formidle sin omfattende faglige viden på
en lettilgængelig måde, og bogen kan give inspiration til at blive klog på livsprocesser og forbedre sin trivsel.

Irene Henriette Oestrich, ph.d., er chefpsykolog på Roskilde Amtssygehus Fjorden og specialiseret i
psykoterapi og supervision af psykoterapi med udgangspunkt i kognitiv terapi. Hun har mange års erfaring

med klinisk psykologisk arbejde, organisationsarbejde samt som underviser og supervisor.
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Forfatteren mestrer kunsten at formidle sin omfattende faglige viden
på en lettilgængelig måde, og bogen kan give inspiration til at blive

klog på livsprocesser og forbedre sin trivsel. Irene Henriette
Oestrich, ph.d., er chefpsykolog på Roskilde Amtssygehus Fjorden
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