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Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske
og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende
spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling. Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge
og psykoanalytiker Francoise Dolto, og hendes elev Caroline Eliacheff. Metoden, som den praktiseres i
Danmark, er udviklet af bogens forfattere. De væsentligste budskaber er: Lad aldrig barnets smerte blive
glemt, og Alt usagt binder energi. Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var
svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en
identificeret del af dets liv. I første del af bogen beskrives den grundlæggende teori på området, og teorien
kobles til praksis ved hjælp af talrige eksempler. Anden del, beskriver, hvordan spædbarnsterapiens metode
også kan anvendes i forhold til større børn, unge og voksne, der bærer på uforløste traumer. Spædbarnsterapi
er først og fremmest en terapeutisk behandling målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan
også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre. Ved
at rette sin opmærksomhed på barnet og dets behov for at vide, hvad der sker lige nu, og italesætte dette,
forøges barnets tryghed. Dette gælder i hverdagens rutine, men får en særlig dimension i situationer præget af
kaos, som for eksempel ved alvorlig sygdom og død, hospitalsindlæggelse, skilsmisse og anbringelse uden for
hjemmet. Barnet har brug for, med ord, at få del i den sande virkelighed.

Her kan du få et samlet overblik over, hvilke projekter Lauritzen Fonden har valgt at støtte i 2017 og inden
for hvilke områder. Terapi til børn - spædbarnsterapi . læs mere her . Find den rette behandler for dig. Her
kan du få et samlet overblik over, hvilke projekter Lauritzen Fonden har valgt at støtte i 2017 og inden for
hvilke områder. Man skal til enhver tid være sikre på, at man kan stole på os. Faglige kvalifikationer: 9 års
efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse. Søg på sygdom eller symptom og find den
rette healer. læs mere her . 1 årig voksenunderviseruddannelse. Margit Holmgaard, Autoriseret psykolog,
cand. dk. Om børn og unge og hvordan vi bedst forstår dem og støtter deres udvikling.
Susanne Wich Palleshavevej 16 5750 Ringe Tlf. 1 årig voksenunderviseruddannelse Velkommen til Dansk
Sandplay Institut. Supervision / rådgivning & vejledning til Mail: amd@linkon. psych. Socialt Ordentlighed
og ærlighed. Antallet af for tidligt.

