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Integrativ Gestalt Praksis Jan Tønnesvang Hent PDF Forlaget skriver: Integrativ Gestalt Praksis (IGP) viser
en ny vej til at arbejde medkompleksitet og helhed i menneskers liv, hvor åbenhed ogsystematik går hånd i
hånd frem for at udelukke hinanden. I en tid,hvor specialiseringer står i kø for at fokusere på afgrænsede
sideraf menneskers livsforvaltning, giver IGP et nyt grundlag for atsammentænke sådanne specialiseringer,

samtidig med at detgiver en række specifikke metoder til at arbejde med menneskerslivsudfordringer.

Bogen viser, hvordan IGP - med afsæt i en systematisk feltforståelseog et helhedsbegreb om mennesket -
inkluderer de mest fundamentale grundprincipper fra gestalttilgangen i en integrativ begrebsramme,som
muliggør dialog med andre former for teoretisk,empirisk og praktisk vidensudvikling om menneskelige

livsprocesser.

IGP er som grundlæggende forståelses- og arbejdsmodel nem at tilegne sig og anvendelig i mange forskellige
kontekster, fx inden for terapi, organisationsarbejde, coaching og pædagogik.

Bogens forfattere er psykologer og har gennem de senere år udviklet og afholdt kurser i IGP. De arbejder
begge praktisk og teoretisk med IGP - Mikael Sonne, Aarhus Gestalt Institut, bl.a. i forbindelse med

lederudvikling og videreuddannelse for psykologer; Jan Tønnesvang som professor på Psykologisk Institut
ved Aarhus Universitet. 
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