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Opracowane przez Marshę M. Linehan poznawczo-behawioralne ujęcie leczenia zaburzenia osobowości z pogranicza jest rzadko
pojawiającą się w naszej dziedzinie innowacją kliniczną, która przyczynia się do zasadniczej poprawy opieki nad pacjentem. Jej techniki
są zrozumiałe, łatwe w uczeniu się i nauczaniu oraz aprobowane zarówno przez terapeutę, jak i pacjenta. Metody dr Linehan wywarły
duży wpływ na moje podejście do leczenia jednostek z osobowością z pogranicza oraz wskazywania innym, jak najlepiej zajmować się
tymi pacjentami.
Z przedmowy dra med. Allena Francesa

Autorka przedstawia praktyczne sposoby prowadzenia psychoterapii, które mają szczególne zastosowanie w przypadku zachowania
psychopatologicznego, niezwykle opornego na zmianę.
American Journal of Psychotherapy

Niezwykle głęboka i pouczająca książka Marshy Linehan dają wskazówki potrzebne do przeprowadzenia terapii poznawczo-
behawioralnej zaburzenia osobowości z pogranicza (…). Jej metoda tak się upowszechniła wśród klinicystów, że eksperci w dziedzinie
terapii psychospołecznych uważają ją za jedną z najlepszych (…). Metody Marshy Linehan są w wysokim stopniu eklektyczne, ponieważ
opierają się na badaniach empirycznych; zostały one dobrane ze względu na swą skuteczność w przypadku pacjentek z zaburzeniami
osobowości z pogranicza.
Dr Lester Luborsky
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Zdumiewająco wszechstronne, niewątpliwie dające się nauczać i nauczyć podejście terapeutyczne do trudnych pacjentów (…). Książka,
która powinna znaleźć się na półce każdego terapeuty.
Voracious Reader

Marsha M. Linehan jest profesorem psychologii i adiunktem na Wydziale Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Uniwersytetu
Waszyngtońskiego. Zajmuje także stanowisko kierownika badań i dyrektora Suicidal Behaviors Research Clinic – programu badawczego
związanego z oceną metod leczenia zachowań samobójczych. Ma stałą praktykę kliniczną, a jednocześnie prowadzi superwizje i
szkolenia dla specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie.
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