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Find nye veje i følelsernes labyrint Ilse Sand Hent PDF Gennem mange år først som præst og siden som
psykoterapeut har jeg lyttet til mange mennesker. Ofte har jeg fulgt deres glæder og besværligheder i livet på

nært hold over længere tid.

Her har det tit slået mig, hvor mange problemer der skyldes manglende viden om følelser. Nogle mennesker
sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder

over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen ryger ind i unødvendige konflikter på
grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt.

Jeg har set, hvordan mennesker kan finde vej, når de får den nødvendige indsigt. Hvordan de i en øget viden
om følelsernes psykologi kan finde hjælp til at ændre, hvad der kan ændres og til at give slip på at ville

bestemme der, hvor de alligevel ikke har nogen indflydelse.

Det er min hensigt med denne bog at formidle psykologiske sammenhænge i et letforståeligt og erfaringsnært
sprog. Ved at læse den vil du få bedre forudsætninger for at forstå dine egne og andres følelser. Når du ved,

hvad du dybest set føler og hvorfor, bliver det lettere at finde vej i livet.
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