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BESKRIVNING

I serien LIVSKUNSKAP,tecknad, från 12 år - obegränsat En stor del av våra handlingar bestäms av
händelser i det förflutna. Starka upplevelser har ristat spår i våra minnen, så djupa att ett mönster har
bildats. De traumatiska upplevelserna med känslor av förtvivlan, rädsla, ångest, hat och missmod m m
återupprepar vi omedvetet och återskapar dem även om scenen nu är en annan. Barndomens alkoholiserade
förälder gestaltas nu av en alkoholiserad partner osv. Skriften är ett utmärkt hjälpmedel i det första steget
att inse och erkänna problemet och motivera och inspirera till bearbetningsprocessen.Pekka Idman, docent
i pedagogik och leg psykolog..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag
verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-
panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man
glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt
in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon
humor, även då hon berör svåra ämnesområden.Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spänningsbehov: Amazon.es: Gullmay Idman: Libros en idiomas extranjeros

mindre par för att uppfylla de specifika ström- och spänningsbehov som krävs för de önskade ändamålen.
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Spänningsbehov av Idman, Gullmay: I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat En stor del
av våra handlingar bestäms av händelser i det förflutna.
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