
ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY OG PARFORHOLD 

Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt. Det vigtigste er altid usynlig for øjet  (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

Myter om parforhold 
Myte 1: Den perfekte partner 
Myte 2: Min partner vil ændre sig 
hvis jeg prøver hårdt nok 
Myte 3: Kærlighed burde ikke kræve 
så meget 
Myte 4: Det er kun kærlighed hvis 
forholdet varer for evigt 

    
 

Uhensigtsmæssige processer der belaster 
parforhold: 

 Manglende nærvær 
 Angreb/forsvar - modreaktioner 
 Undgåelse 
 Spekulationer 
 Værdier forsømmes 

Så hvad kan jeg gøre? 

L-  Letting go: Giv slip på bitterhed, bebrejdelser, kritik, være krævende 

O- Opening up: Giv plads til vanskelige tanker og følelser 

V- Valuing: Tag initiativ baseret på værdier såsom omsorg, bidrag og nærvær 

E- Engaging: Vær psykologisk tilstede og tilgængelig 

 

Vær den bedste udgave af dig selv med 
dem du holder af 

Næste gang du er oprevet over noget som 
din partner har sagt eller gjort overvej 
dette: forestil dig at der er en som du 
virkelig beundrer, der lytter med på 

samtalen. Ville du gå til det på en anden 
måde ? Selv når vi er kede af det, vrede 

eller bange kan vi kontakte vores værdier 
og kommunikere baseret på disse i stedet 
for at være styret af påtrængende tanker 

og følelser. 

Hvor effektiv er du i forhold til at få 
dine behov mødt?!? 

Gør det som virker i modsætning til det, 
som er let og umiddelbart. Hvor mange 
gange har du anvendt den samme strategi 
overfor din partner (eller familiemedlem 
eller ven) i håbet om et andet resultat? 
Måske er tiden inde til at indse, at uanset 
hvor meget du tænker ”at dette burde da 
virke” er det reelt ikke effektivt. Hvis din 
partner f.eks. ofte er forsinket til jeres 
aftaler, og din sædvanlige reaktion er at 
blive sur og fornærmet, vil det måske være 
hjælpsomt at tænke over om det virkeligt 
ændre noget. 

Husk at TRÆKKE VEJRET – et par 
langsomme ”mindfulde” åndedrag kan være 
det der skal til for, at vi kan vælge de 
hurtige modreaktioner fra til fordel for at 
reagere på en mere overvejet måde overfor 
de mennesker, vi holder af. 

Træk vejret ind.. Træk vejret ud og bemærk 
blot de mange tanker dit sind producerer 
før du åbner munden 

 

 

The smallest act of kindness is 
worth more than the grandest 

intention – Oscar Wilde 
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