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Coach din cancer Iben Seneca Hent PDF Coach din cancer er ikke en facitliste eller et quick fix. Den er til
dig, som har fået stillet en kræftdiagnose, og til dig, som er pårørende. Målet er ikke, at du gør det rigtigt,

men derimod at gøre det rigtige for dig. Iben Seneca er uddannet coach og har arbejdet som
kræftsygeplejerske i over 10 år. Denne bog er et sammendrag af en stor erfaring og kærligt engagement i at
hjælpe, når livet er sværest. Den er skrevet som afsæt til inspiration og selvrefleksion og som en klog og

autentisk støtte til det lange, seje træk, et sygdomsforløb er. Bogen guider kærligt og med stor indsigt gennem
sygdomsforløbets faser: diagnose, behandling og færdigbehandlet. Emnet er tungt, men bogen er ligetil. Du
bliver præsenteret for masser af konkrete øvelser og indsigt fra coachingens verden, som kan hjælpe dig her

og nu, men som også kan få stor betydning videre i livet.
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