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Eden Alternative Håndbogen William H. Thomas Hent PDF Forlaget skriver: Eden Alternative Håndbogen er
en praktisk orienteret bog i at indføre konceptet Eden Alternative - hvordan man trin for trin bærer sig ad med

at skabe hjem, hvor livet er værd at leve.

Konceptet består af 10 principper, som sætter kulturændringsprocesser i gang hos beboere, personale,
familiemedlemmer og det omgivende samfund. For hvert princip gives der anvisninger i, hvad der skal

afklares, og teorien støttes op af eksempler og historier fra amerikanske plejehjem, der har indført konceptet.

De 10 principper er følgende:
Princip 1: De tre plager.

Princip 2: At skabe menneskelige fællesskaber.
Princip 3: Venskabets lindring.
Princip 4: Omsorgen i balance.
Princip 5: Livets krydderi.

Princip 6: At fylde Calebs kurv.
Princip 7: Behandling som omsorgens tjener.

Princip 8: Beslutningscirkler.
Princip 9: At have forståelse for frost.

Princip 10: Tryllestaven.

Konceptet har mange års succes bag sig i USA og er ved at blive implementeret i mange kommuner i
Danmark.
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