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»Denne bog handler om et stort sundhedsproblem: traumer i tilknytningsrelationer - i yderste instans overgreb
på og vanrøgt af børn. (.) Den voksende forståelse af den afgørende betydning af mentalisering - det at være
opmærksom på mentale tilstande som tanker og følelser hos en selv og andre - sætter os mere specifikt i stand
til at finde frem til det, som efter min opfattelse er nøglen til traumet og vejen til at komme sig: mentalisering
i forbindelse med tilknytningsrelationer. Med inddragelsen af mentalisering vil tilknytningsteori og forskning
give os et solidt grundlag for traumebehandling, som tilbyder terapeuter og patienter en klarere forestilling

om, hvad vi foretager os.«
 - Jon G. Allen i bogens prolog

»Allen styrer os behændigt gennem minefeltet af evidensbaserede terapier og når frem til ´traditionel terapi´,
en ny kombination af mindfulness, mentalisering og tilknytningsbaseret terapi, der leverer den diagnostiske

forståelse, som både terapeut og patient - implicit eller eksplicit - søger.«
 - Peter Fonagy, leder af Anna Freud Centre, i bogens forord

 
»Jon G. Allen opfordrer på en yderst engagerende og nyttig måde terapeuter til grundige overvejelser, før de
undervurderer værdien af ´traditionel terapi´, når de arbejder med klienter, som har været udsat for relationelle

psykiske traumer. Men det, han beskriver, er meget mere end traditionel terapi; det er en kompleks (men
særdeles praktisk) destillation af de centrale principper og praksisser, der gør alle de nyere ´evidensbaserede´

terapier effektive.«
 - Julian D. Ford, University of Connecticut Health Center

Jon G. Allen, ph.d, er ledende psykolog ved Menninger-klinikken og Helen Malsin Palley-professor i psykisk
sundhedsforskning og professor i psykiatri ved Menninger-instituttet for psykiatri og adfærdsvidenskaber ved
Baylor College of Medicine. Jon G. Allen har specialiseret sig i behandling af traumerelaterede lidelser og
depression. Han er en produktiv forfatter og udgiver, der har skrevet bøger om traumer, depression og

mentalisering.
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