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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 gang på gang ryger ind

i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den
nødvendige indsigt.

"Find nye veje i følelsernes labyrint" anviser strategier, som kan give dig større glæde i dine relationer. Bogen
beskriver blandt andet, hvordan du ved at udtrykke de bløde og sårbare følelser i vreden kan opleve, at andres

lydhørhed vokser.

I et forbilledligt klart og letlæseligt sprog uden terapeutiske klichéer tager Ilse Sand læserne gennem et
rensende bad af følelsesmæssig mentalhygiejne. Bogen anbefales på det varmeste.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk

Bogen er skrevet i en enkel, ligefrem rådgivningsstil, hvor et kompliceret stof gøres letforståeligt. Sproget er
venligt og rummer forståelse for vores forskellighed. Tidsskrift for Psykoterapi

Ilse Sand guider dig med enkle råd og konkrete øvelser gennem følelsernes labyrint, så du lærer at give slip
på gamle uhensigtsmæssige mønstre og får sat handling på følelserne. Og ikke mindst opnår en større accept

og forståelse for dine og andres følelser.
Magasinet Psykologi

Forfatteren er psykoterapeut MPF og tidligere sognepræst.
Læs mere på forfatterens hjemmeside.
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