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Grib kærligheden Gitte Sander Hent PDF Grib kærligheden - parforholdets psykologi i praksis er en hjælp og
inspiration til en positiv udvikling i parforholdet. Mange mennesker oplever i dag perioder, hvor parforholdet

ikke arter sig så positivt, som de kunne ønske sig. De fleste ønsker sig et kærligt, varmt og inspirerende
forhold med deres partner, men det kan være svært at vide, hvordan man griber det an. Mange oplever, at det,

de gør for at skabe en positiv forandring, bare ikke lykkes. Gennem bogen får du mulighed for at se
situationen i et nyt lys, genfinde troen på en mulig forandring og opdage nye retninger at gå. Gitte Sander

præsenterer viden om parforholdets psykologi i forhold til emner som kommunikation, kropssprog,
konflikthåndtering, utroskab, jalousi, skilsmisse og seksualitet. Bogen viser, hvordan du i din hverdag kan

integrere Imago-metoden, som forenklet sagt handler om at lytte til hinanden og lære hinanden at kende på et
dybere plan. Metoden belyses af en række genkendelige eksempler. Du finder inspiration til nye måder at
fordybe dit parforhold, og du får en række forslag til procesværktøj, du kan have med dig til at få indsigt i
baggrunden for dine egne reaktionsmønstre og finde fokus. Om forfatteren Gitte Sander er psykoterapeut

MPF og parterapeut. Hun har siden 1990 arbejdet med personlig udvikling for individuelle, i par og i grupper.
I sin private psykoterapeutiske praksis modtager hun klienter fra ind- og udland i individuelle terapeutiske
forløb, parterapi og supervision. Som psykoterapeut har Gitte Sander specialiseret sig i parrelationer og er

certificeret Imago-terapeut samt certificeret Imago Workshop Presenter for par og singler fra Imago
Relationships International. De seneste seks år har hun afholdt Imago Weekend Workshops for par og singler
samt intensive dagsforløb for par. Gitte Sander har desuden som ergoterapeut arbejdet med bl.a. psykiatri,
sanseintegration og neurologi, og taget uddannelse i gestalt- og kropsterapi, psykoanalytisk psykoterapi og
kognitiv terapi. I samarbejde med Imago-terapeut Jette Simon har Gitte Sander bearbejdet mere end 1000

sider Imago-undervisningsmateriale til dansk.

 

Grib kærligheden - parforholdets psykologi i praksis er en hjælp og
inspiration til en positiv udvikling i parforholdet. Mange mennesker
oplever i dag perioder, hvor parforholdet ikke arter sig så positivt,
som de kunne ønske sig. De fleste ønsker sig et kærligt, varmt og
inspirerende forhold med deres partner, men det kan være svært at
vide, hvordan man griber det an. Mange oplever, at det, de gør for at
skabe en positiv forandring, bare ikke lykkes. Gennem bogen får du
mulighed for at se situationen i et nyt lys, genfinde troen på en mulig



forandring og opdage nye retninger at gå. Gitte Sander præsenterer
viden om parforholdets psykologi i forhold til emner som

kommunikation, kropssprog, konflikthåndtering, utroskab, jalousi,
skilsmisse og seksualitet. Bogen viser, hvordan du i din hverdag kan
integrere Imago-metoden, som forenklet sagt handler om at lytte til
hinanden og lære hinanden at kende på et dybere plan. Metoden

belyses af en række genkendelige eksempler. Du finder inspiration til
nye måder at fordybe dit parforhold, og du får en række forslag til
procesværktøj, du kan have med dig til at få indsigt i baggrunden for
dine egne reaktionsmønstre og finde fokus. Om forfatteren Gitte
Sander er psykoterapeut MPF og parterapeut. Hun har siden 1990
arbejdet med personlig udvikling for individuelle, i par og i grupper.
I sin private psykoterapeutiske praksis modtager hun klienter fra ind-
og udland i individuelle terapeutiske forløb, parterapi og supervision.
Som psykoterapeut har Gitte Sander specialiseret sig i parrelationer
og er certificeret Imago-terapeut samt certificeret Imago Workshop
Presenter for par og singler fra Imago Relationships International. De
seneste seks år har hun afholdt Imago Weekend Workshops for par
og singler samt intensive dagsforløb for par. Gitte Sander har

desuden som ergoterapeut arbejdet med bl.a. psykiatri,
sanseintegration og neurologi, og taget uddannelse i gestalt- og
kropsterapi, psykoanalytisk psykoterapi og kognitiv terapi. I
samarbejde med Imago-terapeut Jette Simon har Gitte Sander

bearbejdet mere end 1000 sider Imago-undervisningsmateriale til
dansk.
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