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Psyke og soma. Om sundhedspsykologi Bente Schwartz Hent PDF ""Psyke og soma" giver læseren
psykologiske tilgange til det moderne liv og til den sundhed og sygdom, der følger det. Bogen fokuserer på
de komplekse samspil, der foregår imellem menneskets indre og ydre verden. Læseren får dermed redskaber

til at se på sig selv og sin tid. Det er første skridt på vejen for den, der vil lære at styre sin tilværelse."

I mange år har lægerne taget sig af de fysiske lidelser og psykologerne af de psykiske problemer. Krop og
sind er blevet skilt fra hinanden, som om de to ikke hang sammen. Bente Schwartz‘ bog "Psyke og soma"
opfordrer til et helhedsorienteret syn på mennesket, hvor der tages højde for, at psyke og legeme påvirker

hinanden positivt såvel som negativt.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling,
familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan

bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 

""Psyke og soma" giver læseren psykologiske tilgange til det
moderne liv og til den sundhed og sygdom, der følger det. Bogen

fokuserer på de komplekse samspil, der foregår imellem menneskets
indre og ydre verden. Læseren får dermed redskaber til at se på sig
selv og sin tid. Det er første skridt på vejen for den, der vil lære at

styre sin tilværelse."

I mange år har lægerne taget sig af de fysiske lidelser og
psykologerne af de psykiske problemer. Krop og sind er blevet skilt
fra hinanden, som om de to ikke hang sammen. Bente Schwartz‘ bog
"Psyke og soma" opfordrer til et helhedsorienteret syn på mennesket,

hvor der tages højde for, at psyke og legeme påvirker hinanden
positivt såvel som negativt.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række
bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente
Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes

bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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