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Psykologisk Set 97: Krise Pernille Str\u00f8b\u00e6k Hent PDF Psykologisk Set er et tidsskrift om

psykologiske problemstillinger, som vi møder dem i vores hverdag. Nr. 97 har temaet: Krise. Temanummeret
består af artiklerne: Mindfulness og accept som redskab til at håndtere krise Håbet i krise Troen i krise

Bogomtale: Livshistoriefortællinger – nøglen til livet De fleste mennesker vil på et givent tidspunkt opleve
en livskrise eller en krise udløst af svære livsomstændigheder. Men hvad vil det egentlig sige, at alle disse
aspekter af menneskelivet kan gennemgå eller forårsage en krise? Hvad betyder krise overhovedet? Hvad
definerer en krise? Og hvordan tackles kriser individuelt og på samfundsniveau? Disse og flere spørgsmål
ønsker vi at belyse i dette nummer af Psykologisk Set. Bidragyderne er Søren la Cour, Dorte Toudal Viftrup,

Signe Wolsgård Krøyer og Bodil Burian. Målsætningen med Psykologisk Set er at fortælle om aktuel
forskning, de nyeste resultater og strømninger inden for feltet psykologi og om de emner og problemer,

psykologer beskæftiger sig med i deres hverdag.
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