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Kærlighedens manual Kirstina Tranberg Hent PDF Jeg har ønsket at skrive en bog for alle, der ønsker at
arbejde bevidst med deres eksisterende eller kommende parforhold, forbedre det og udvikle sig selv til mere

hele mennesker.
Jeg ønsker at samle den viden og erfaring, jeg efterhånden selv har opnået gennem min egen personlige

udvikling og på baggrund af min faglige viden som psykoterapeut. Disse indsigter har dels hjulpet mig selv,
dels mine kursister og klienter i deres udvikling.

Jeg har ønsket en bog, der kommer hele vejen rundt og giver en helhedsforståelse af alt det, der er i spil i et
parforhold.

Min bog tilbyder:
- større bevidsthed om egne mønstre

- bedre værktøjer til hensigtsmæssig konfliktløsning
- at se sin egen andel i opståede konflikter

- forståelse for, at konflikter og forskellighed er godt og uundværligt
- større indsigt i de mekanismer, der får os til at vælge lige den partner, vi tiltrækker

- at tage ansvar for sit eget liv og for sit parforhold
- inspiration til at pleje kærligheden

- at lære dig om dit eget foretrukne kærlighedssprog og at tale din partners kærlighedssprog, så hun/han
virkelig føler sig elsket
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