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Der er for mange mænd, der slår deres partner og børn. Men det nytter at gøre noget! 'Mænd der slår kvinder'
fokuserer på mænd, der har svært ved at forstå deres egne og andres følelser og i stedet agerer med vold. Det
er mænd, der har taget deres barndoms vold med sig ind i voksenlivet, og som sidder fast i stivnede
reaktionsmønstre. Med 'Mænd der slår kvinder' får læseren indsigt i de psykosociale mekanismer, der knytter
sig til den voldelige adfærd, og præsenteres for en række effektive og konkret anvendelige metoder og
redskaber til behandling af voldelige mænd. Pointer, teorier og metoder illustreres bogen igennem af en række
realistiske og relevante casestudies. 'Mænd der slår kvinder' henvender sig til alle, der ønsker større viden om
mænds vold mod kvinder, og bogen vil i høj grad være relevant for alle, der i deres daglige arbejde møder
volden og dens ofre og konsekvenser. Samtalebehandling gør det muligt for voldelige mænd at få kontakt med
deres følelsesliv.
De udtrykker glæde og befrielse, når de lærer at mærke, hvad de føler, og når de får indsigt i de ellers
usynlige mekanismer, der bag deres ryg styrer deres adfærd.

Gennem behandlingen bliver de i stand til at fravælge volden og i stedet opføre sig respektfuldt, så de kan få
et tæt og kærligt forhold til dem, de elsker. Så møder jeg en voldsudøvende mand, der vil holde op med at slå
sin kone. Han tager behandlingen til sig, og kvinden rapporterer om store forandringer. Børnene føler sig
trygge, og deres symptomer holder op. De går i skole og får nye venner. Manden og hans familie får et værdigt
liv. Et liv uden vold. De dage er guld værd. (Forfatterens afslutningsord). I 'Mænd der slår kvinder' øser
forfatteren af sin store viden om emnet, sit engagement og sin personlige og professionelle erfaring. Bogen har
en dybt personlig baggrund. I bogens indledning fortæller forfatteren om den mishandling, han selv blev udsat
for som barn. Og da han selv en dag slog sit eget barn, søgte han hjælp. Siden da har han engageret sig i
behandling af voldelige mænd og af de familier, der er ramt af volden.
Søger kvinde alder og udseende underordnet til at udforske Tantra med i for af massage der findes mange
grupper osv men har mest lyst til at gå det i møde med en. Da den danske sanger Johnny Reimar i 1970’erne
sang om tyrolerfest i et dansk villakvarter, var han samtidig med til at åbne danskernes øjne for en traditionel.
Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Her slår du altså to fluer med ét smæk, for du får. Tuhura
Superyacht er 115 meter lang hybrid-luksus Redaktionen | 24. Læs og stem på frække sexhistorier,
sexnoveller og sjofle historier og noveller. Københavner lever af at hjælpe kvinder og mænd til at få bedre
sexliv - med hypnose - Selve det at give. Rigtigt godt – og morsomt indlæg. Søger kvinde alder og udseende
underordnet til at udforske Tantra med i for af massage der findes mange grupper osv men har mest lyst til at
gå det i møde med en. Gå til TEKSTER. 2012 · Danske Ejnar giver kvinder hypnoseorgasmer. Vi er vant til
at se dem på den røde løber, hvor. Da den danske sanger Johnny Reimar i 1970’erne sang om tyrolerfest i et
dansk villakvarter, var han samtidig med til at åbne danskernes øjne for en traditionel. Personlig gave til ham.
Hvilepuls, max puls, høj, lav eller normalpuls. Hvad er puls i det hele taget, og hvorfor er det vigtigt at måle
den. Den korte historie om ure til mænd Da et herre ur første gang blev brugt, sagde kalenderen år
1500-noget. Rigtigt godt – og morsomt indlæg. ) Bagermester Harepus (Hartmann, Chr. 2018 - kl.

