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I vår barndoms möte med vuxenvärlden skapar vi tidigt vår egen bild av vad kärlek är, och vilken strategi
som är nödvändig för att uppnå den. Som vuxna söker vi ofta efter en partner som kan tillgodose våra

otillfredsställda behov från barndomen, men paradoxalt nog attraheras vi gärna av en person som har just de
otillräckligheter som vi känner igen. Trots den smärtsamma repetitionen finns i djupet av vårt medvetande en
önskan att återskapa uppväxtens villkor - för att sedan rätta till dem och läka såren. Imagoterapin erbjuder ett
effektivt verktyg för detta. Samtal i trygghet och öppenhet, där självkännedom och tolerans inför varandras

behov råder, leder oss in i den helandeprocess som äntligen kan göra oss fria. Boken är lämplig för
psykologer, terapeuter och alla som intresserar sig för psykologi och personlig utveckling. Första kapitlet av

Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt.

Beskrivning av Imago kärlekens terapi Genom Imagoterapi lär man sig tänka ?Jag älskar dig och därför
behöver jag dig? istället för ?jag behöver dig därför älskar jag dig?. Sendes innen 13 virkedager. Sendes

innen 13 virkedager. Imagoparterapiens historie.
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Beskrivning av Imago kärlekens terapi Genom Imagoterapi lär man sig tänka ?Jag älskar dig och därför
behöver jag dig? istället för ?jag behöver dig därför älskar jag dig?. BUTIKPRIS.SE. musikskolan. Imago
Kärlekens terapi av Sinkjær Simon Jette List Price 199 kr Sale 129 kr. Natur och Kultur 2009 . Vi söker ofta
en partner som kan tillgodose våra. Hos oss finns en önskan att återskapa uppväxtens villkor för att sedan.
Redan barn utvecklar vi olika strategier för att hantera livets utmaningar. 111 31 STOCKHOLM. I imago lär
sig paret att spegla varandra som ett effektivt sätt att förstå. Imagoparterapi er udviklet af ægteparret Harville

Hendrix og Helen LaKelly Hunt i USA op igennem 80erne med udgangspunkt i deres egne og andres
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erfaringer fra mere end 20 års terapi med tusindvis af par og studier af parforhold. Vi människor har tre
grundläggande psykologiska behov och det är att bli sedda att bli hörda och att bli fysiskt berörda.
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