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Johannas pappa misshandlar och utnyttjar henne sexuellt. Det obegripliga händer om och om igen.För att
skydda mig flyr jag från verkligheten. Det är som att försvinna in i ett svart hål. Olika delar i mig får bära
smärtan och skräcken. Jag lever i ett inre kaos med sexton olika delpersonligheter. Var och en drar åt sitt
håll.»Trauma betyder skada eller sår.Vad innebär det att leva med djupa psykologiska sår?Hur fungerar

traumatisering? Vad är dissociation?Varför utvecklar en del traumatiserade flera delpersonligheter?Hur kan
svåra trauman läka?Vad behöver överlevare för att skapa sig ett friskt liv?I Leva Nu - om trauma &

dissociation berättar sex personer naket och ärligt sina unika historier. De tar oss med rakt in i en ofta kaotisk
inre värld. Boken visar att läkning är möjlig - med modigt arbete, medkänsla och rätt insatser kan de leva

fullvärdiga liv i nuet.

Our book Live Now On Trauma and Dissociation is now getting translated into english. Leva nu om trauma
dissociation är författarens bok Christina Lejonöga Annica Lilja Ljung och publiceras av Recito. Wiley New

York 1998 Komplex PTSD Treating Complex Traumatic Stress Disorders text .
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Leva nu om trauma dissociation. Publiceringsår 2019. Leva nu om trauma dissociation av Christina Lejonöga
Annica Lilja Ljung 2 röster Läs 1 recension Häftad Svenska. 390 likes 3 talking about this. High quality

photos will ensure your website is always updated. Discover releases reviews credits songs and more about Di
Leva Om Du Vore Här Nu at Discogs. De tar oss med rakt in i en ofta kaotisk inre värld. Trauma Centrum

Nederland 3093 followers on LinkedIn. Av Lejonöga Christina. Skickas inom 25 vardagar.
www.hypnosterapi.nu www.insidan.se . Boken visar att läkning är möjlig med modigt arbete medkänsla och

rätt insatser kan de leva fullvärdiga liv i nuet.
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