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Bare vi ikke skal have tøjet af Katrine Axholm Hent PDF Hun er parterapeut, og hun tror på, at vi mennesker
inderst inde ønsker os at elske og blive elsket. En at dele livets op- og nedture med. At lykkes med familien
og sidde sammen på en bænk, når vi bliver gamle og se tilbage på vores fælles liv. Hun ved også, at mange
synes, kærligheden er svær. Kompliceret og smertefuld. Derfor opgiver over 50 procent og lader sig skille.
Hun synes, de ofte går af de forkerte årsager. Fordi de ikke ved bedre. Fordi de tror, at kærlighed handler om
at få noget af en anden. At et andet menneske skal give dem alt det, de har brug for og gøre dem lykkelige.
Og når ikke det lykkes, så er det bedre at leve uden eller at prøve lykken med en anden. Men sådan behøver
det ikke at være. Her i bogen inviteres du direkte ind i en række kærlighedshistorier, der beskriver de typiske
udfordringer i parforholdet: midtvejskriser, utroskab, kulde, manglende kærlighed, tillid, kedsomhed og

meget mere. Hovedpersonerne er både mænd og kvinder, der er nået til et punkt, hvor de ikke kan mere. De
står ved en skillevej og skal træffe en beslutning. Du kan læse om deres dilemmaer, hvorfor de vælger at gå i
parterapi, deres og partnerens indsigter og erkendelser i løbet af terapien, Katrine Axholms overvejelser
undervejs og de perspektiver, som garanteret vil få dig til at se på dit eget parforhold med nye øjne. Du vil
også få nogle direkte råd til, hvad du selv skal holde øje med i dit eget parforhold. Bogens formål er at

inspirere dig til at se på dig selv og forstå din egen adfærd, så du og din partner kan lære at gøre noget andet
og bedre og sammen (gen)finde kærligheden.

 

Hun er parterapeut, og hun tror på, at vi mennesker inderst inde
ønsker os at elske og blive elsket. En at dele livets op- og nedture
med. At lykkes med familien og sidde sammen på en bænk, når vi
bliver gamle og se tilbage på vores fælles liv. Hun ved også, at
mange synes, kærligheden er svær. Kompliceret og smertefuld.
Derfor opgiver over 50 procent og lader sig skille. Hun synes, de

ofte går af de forkerte årsager. Fordi de ikke ved bedre. Fordi de tror,
at kærlighed handler om at få noget af en anden. At et andet
menneske skal give dem alt det, de har brug for og gøre dem

lykkelige. Og når ikke det lykkes, så er det bedre at leve uden eller at
prøve lykken med en anden. Men sådan behøver det ikke at være.



Her i bogen inviteres du direkte ind i en række kærlighedshistorier,
der beskriver de typiske udfordringer i parforholdet: midtvejskriser,
utroskab, kulde, manglende kærlighed, tillid, kedsomhed og meget
mere. Hovedpersonerne er både mænd og kvinder, der er nået til et
punkt, hvor de ikke kan mere. De står ved en skillevej og skal træffe
en beslutning. Du kan læse om deres dilemmaer, hvorfor de vælger
at gå i parterapi, deres og partnerens indsigter og erkendelser i løbet

af terapien, Katrine Axholms overvejelser undervejs og de
perspektiver, som garanteret vil få dig til at se på dit eget parforhold
med nye øjne. Du vil også få nogle direkte råd til, hvad du selv skal
holde øje med i dit eget parforhold. Bogens formål er at inspirere dig
til at se på dig selv og forstå din egen adfærd, så du og din partner
kan lære at gøre noget andet og bedre og sammen (gen)finde

kærligheden.
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