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Om Stresscoaching
Det kinesiske tegn for krise er skabt af to tegn; fare og muligheder. Denne forståelse rammer med et pletskud
ind i denne bogs skarpe optik, hvor stress forstås som nutidens største årsag til krise og dermed også som en

kraftfuld potentiel udviklingsmulighed. Forfatteren sætter stress ind i både en samfundsmæssig og en
psykologisk sammenhæng og sætter her fokus på dilemmaerne ved brug af coaching i behandling af

stressramte. Forfatterens parole er, at udsigt afhænger af indsigt, og at problemer skal forløses, førend de kan
løses. Læseren føres på en eventyrlig rejse gennem livets labyrinter og stresscoachingens mange muligheder
og begrænsninger. Bogen tilbyder viden, indsigt og metoder samt en proces for stresscoaching. Processen
spænder over tre faser: rådgivning, opbygning og coaching, og coachens rolle og metoder i hver fase

beskrives og eksemplificeres med cases fra forfatterens virke som erhvervspsykolog. Bogen er skrevet med
baggrund i forfatterens holistiske livssyn og henvender sig til ledere og hr-konsulenter såvel som til de mange
leverandører af stresscoaching. Bogen henvender sig dog i høj grad også til læsere, der selv har, eller har haft,

stress inde på livet, og som ønsker at forstå og forløse stress på et dybere plan.
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