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Gestaltterapiens metode Frederick S. Perls Hent PDF Forlaget skriver: Gestaltterapiens metode er Frederick
S. Perls´ opsummering af et helt livs erfaringer som terapeut og forfatter. Han skrev det meste af værket i

løbet af 1950´erne, men arbejdede på det helt frem til sin død i 1970.

»Verden tilbyder mennesket uhyre muligheder for berigelse og glæde, men alligevel vandrer det formålsløst
omkring, uden virkelig at vide, hvad det ønsker, og derfor fuldstændig ude af stand til at finde ud af, hvordan
det skal opnå det,« skriver Perls i sin introduktion om et paradoks som ikke er blevet mindre aktuelt i et nyt

årtusinde.

Frederick S. Perls´ første bog, Ego, Hunger and Agression, som han udgav i Sydafrika i 1942 efter at være
flygtet fra Tyskland i 1934, er et opgør med den psykoanalyse, han i sine unge år som læge og psykiater
praktiserede. I 1946 flyttede Pers til USA og udviklede her sammen med sin kone gestaltterapien som et
holistisk modtræk mod psykoanalysen, og med et håb om at støtte sine klienters arbejde for en sund og

autentisk tilværelse.

Frederick Perls blev født i 1893 i Berling og døde i USA i 1970. 
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