02-05-2012

Hvorfor bliver vi forelskede
Når forelskelsen brænder ud
Når kærligheden tager over

Forelsket – hvad er det?
 Gud skabt ordning
 Alle har brug for at elske og blive elsket – værdifuld.
 Uden den tilstand, bliver livet vanskelig og oftest
uudholdelig.
 Derfor går vi på jagt efter den oplevelse – og bliver ved
hele livet.
 Psykologisk tilstand der gør et andet menneske til
noget helt unikt – fejlfri på alle måder.
 Følelsen sætter sig i hele kroppen – både fysisk, og
psykisk.
 Nu skinner solen 26 timer i døgnet.
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Motiver for forelskelsen
 1. Kærlighedslængsel
 Behov for at blive elsket af denne ene




- begyndelsen - mor, far.
Senere er det en ham/hende
Se ind i øjnene på et andet menneske og der
se, at jeg er den vigtigste for det menneske i
hele verden

 Behov for at elske tilbage
 Lade den anden se i øjnene på mig, at du er
den vigtigste for mig i hele verden

Begyndte så godt
 Forelskelse er en psykologisk proces, hvor vi
overbebyrder hinanden med hinandens følelser
 Vi lever følelser ud for hinanden – det bliver tungt på
sigt
 Derfor brænder forelskelsen ud.
 Vi chokeres lidt – tog vi fejl – skulle vi aldrig have
været gift.
 Vi er jo SÅ forskellige
 Vi forstår ikke hinanden
 Konflikter udvikler sig – eller tavshed
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Kærligheden
 Men bare rolig – det er begyndelsen til kærlighed

 Forelskelsen er psykologi uden for vores rækkevidde
 Vi er i følelsernes vold
 Varer kun for en stund – og efterlader os skuffede.
 Men det er begyndelsen på noget bedre.
 Kærlighed
 Er en handling – et valg – der kan vare hele livet
 Kan styrkes gennem hele livet
 Giver os et solidt grundlag for selve livet
 Kan bære os gennem alvorlige kriser.
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Kærlighedens behov:
Den anerkendende relation
 Tryghed/tillid
 Tid
 Empati
 At forstå den anden indefra
 Koble sig på den andens historie
 Hvad der interesserer dig
 Anerkendelse
 Også når jeg er uenig
 Anerkendelse er ikke det samme som enighed
 Ingen kritik
 Måske udtrykke uenighed – afhængig af tryghed
 Se behov – og spørg
 Ikke det samme som at blive ansvarlig for den anden
 Anerkende sig selv
 Begge parter har samme værdi

Samarbejde - og fællesskab
 Fællesskab.
 Er kendskab
 Er et ”Vi”

Jeg går
lige ud i
haven

Hvad vil
du se i tv
i aften

Det
smager
rigtig
dejligt

Dejligt
du har
ryddet
op

Skønt du
har taget
opvasken
Dejligt
du har
ryddet
op

Kan godt
forstå du
er træt

Hvordan
har du
det

Har du
sovet
godt?

Du er
dejlig

Det er
synd for
dig
Hækken
ser så fin
ud

Forstår
godt det
er svært
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Samarbejde - og fællesskab
 Samarbejde.
 Er manglende kendskab
Jeg synes
 Er et ”Jeg”
du er
utilfreds
med alt

Har du nu
hovedpige
igen

Du ser
børnene
for lidt

Du er vist
lidt
hysterisk

Du er da
altid træt

Hvornår
får du det
lavet

Behøver
jeg fortælle
dig alt?

Jeg ved
bedst selv

Have
arbejdet
et er træls

Vil ikke stå
til
regnskab

Alle tager
det hele
som en
selvfølge

Falder i
søvn på
sofaen

Kom en
halv time
senere end
aftalt

Hjemmeopgave for par
- at øve sig i de tre første trin.
Hilsen

Informationer
Tanker og meninger

Følelser
Åbenhed og ærlighed
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