
Anne Maxwell
Anne Maxwell, LCSW, RPT-S, 25 yılı aşkın meslek 
yaşamında uyum sağlayamamakla, farklı olmakla, 
"bozukluklarla" etiketlenmekle mücadele eden 
çocuklarla çalışmalar yapmış olan bir 
psikoterapisttir. Bu çocuklar için, aileleri için ve 
aile üyeleri için, onların umutsuzluk, üzüntü ve 
endişe hallerinin tamamının değişimine imkan endişe hallerinin tamamının değişimine imkan 
sağlayacak ve onlar için daha iyi işleyecek farklı 
bir hali yaratacak olan değişime izin vermelerini 
sağlayan emsalsiz bir yaklaşım geliştirmiştir.

• Çocuklar ve aileler, evde, okulda, arkadaşlarıyla 
  ve dışarda toplum içerisinde daha fazla kolaylık 
  ve daha sakin olduklarını bildirmektedirler.
• Okulda zorluk çeken çocukların, daha kolaylıkla• Okulda zorluk çeken çocukların, daha kolaylıkla
   öğrendikleri görülmüştür.
• Aileler ev ödevlerinden yana daha az 
  üzüldüklerini bildirmektedirler. 
• Sosyal açıdan zorluk çeken çocuklar öncesine 
  göre daha iyi  geçinmektedirler.

Anne, iki dil konuşulan bir evde büyümüştür ve 
burada "farklı" kelimesi ne doğru ne de yanlış burada "farklı" kelimesi ne doğru ne de yanlış 
anlamına gelmemektedir. O sadece farklıdır.

O, çocuklar ve ailelerle doğrudan doğruya 
çalışmaya başlamadan önce, Washington DC'de 
ulusal siyasette çalışmıştır. Kendisi, risk atındaki 
anneler ve onların bebeklerinin temel korunmaları 
için erken müdahale amacıyla 25 milyon Amerikan 
Doları kaynak yaratımı izni için başarıyla lobi Doları kaynak yaratımı izni için başarıyla lobi 
faaliyeti yürütmüştür. Aileler ve çocuklarla çalışmak 
arzusuyla artık anneler ve çocuklara vekaleten 
lobicilik yapmak yerine üniversitede lisansüstü 
başvurusu yaparak, onlarla klinik yeterlilikle 
doğrudan doğruya çalışmak üzere yolunu 
değiştirmiştir.

Mezun olduktan sonra, aralarında hastane
dışı tedavi merkezi, hastanede yatarak tedavi 
uygulayan psikiyatri hastaneleri ve ayakta 
tedavi klinikleri ve muayenehaneler de dahil 
olmak üzere çeşitli çevrelerde çalışmıştır.
 
Anne uygulama yaparken, almış olduğu pek Anne uygulama yaparken, almış olduğu pek 
çok eğitimin ve seminerin en iyi olanlarını 
birleştirmektedir. Kalpten bir araştırıcı 
olarak, her yaştan çocukların ve yetişkinlerin 
yaşamlarında daima daha fazla fayda ne 
sağlayabilir diye araştırmaktadır. 
  

Klinik uygulamalarının yanı sıra, Anne şimdi Klinik uygulamalarının yanı sıra, Anne şimdi 
dünyayı dolaşarak ebeveynler ve/veya 
çocuklarla çalışan öğretmenler ve 
psikoterapistlerden oluşan gruplara hitap 
eden sınıflar açmakta ve konuşmalar 
yapmaktadır.
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• Yazı Öğretmenleri
 (The Write Teachers)
• Yazarların Sesi
 (Writer's Voice)
• Annelik Sonra
 (Motherhood Later)

• The Courier-Post, aynı 
zamanda basılı ve online 
• Hakkında.com
 (About.com)
• Anne için 5 dakika
 (5 Minutes for Mum)

Anne'a aşağıdakiler de dahil olmak üzere basılı 
ve online pekçok makalede röportaj yapılmış ve 
yayınlanmıştır:

İNTERNET / BASKI

• Amerika'nın Sesi 
• Çekim Yasası Radyosu 
• MyNDTALK Radyosu
• Ya Aslında Programı
• ESağlık Radyo Networkü

•Esinlenilmiş Seçimler
• Yürekten Öğretmek
• Dana Roc'un Programı
• Laleh Hancock ile 
 Yaşamın Neşesi

Anne aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli 
radyo şovlarında röportaj vermiştir

RADYO

Sihir İçin Anahtarlar:Bir Oyun Terapisti'nin Aile Merkezli Oyun Terapisi 
Elkitabı
Yazan Anne Maxwell, LCSW

"Ben bir çocuk ve aile terapisti olarak mesleğe ilk başladığımda bu Elkitapçığının 
bana verilmiş olmasını dilerdim." Anne'in kendi klinik çalışmalarında izlediği 
yoldan geliştirdiği terapi şekli olan Aile Merkezli Oyun Terapisi adıyla, bu elkitabı 
kendi oyun terapisi prosedürlerine aileleri de katmak isteyen tüm oyun kendi oyun terapisi prosedürlerine aileleri de katmak isteyen tüm oyun 
terapistlerine yol göstermektedir. Anne'in modeli iyileşmeyi kolaylaştırmakta ve 
terapistlere  aileleri de oyun terapi seanslarına dahil etmek -ya da etmemek- için 
daha fazla özgüven ve kolaylık sağlayan bir yol yaratmaktadır.

Bir Balığa Ağaca Çıkmayı Öğretir miydin? DEB, DEHB, OKB ve Otizm'li 
Çocuklara Farklı Bir Yaklaşım, 
Anne Maxwell, LCSW, Gary M. Douglas ve Dr. Dain Heer

Bu kitap, uluslararası en çok satanlar listesinde yer almaktadır ve bu çocuklardan 
birine sahip olup da yaşamlarında farklı bir şey arayan herkesin kullanabileceği ve 
hayat değiştiren sorularla ve pratik araçlarla, hikayelerle, gözlemlerle dopdoludur. 
Ebeveynler ve kardeşler ve akrabalar; öğretmenler ve terapistler ve yöneticiler; Ebeveynler ve kardeşler ve akrabalar; öğretmenler ve terapistler ve yöneticiler; 
yakınlar ve sevdikleri ve arkadaşlar ... hepsi bu çığır açan kitaptan 
yararlanmaktadırlar. Bu kitap, kendi yaşıtlarından fazlasıyla farklı olan bu çocuklar 
hakkında bizlere umut veren ve yeni bir bakış açısı sağlamaktadır.

KİTAPLAR
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