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Reflektion 
Hvis du står tilbage, som den person der blev forladt, har du 
sikkert i dag en følelse af uretfærdighed inden i dig. 
Alt hvad du gjorde, var jo med fællesskabets mål for øje, og du 
gjorde det jo ikke af egoistiske hensyn.!

Målet er ikke afstemt!
Hvis du ærligt, over for dig selv, reflekterer lidt over hele 
forløbet, kan du så genkende nogle tidspunkter i forløbet, 
hvor du lod sin sandhed være den fælles sandhed?!

Var dine mål afstemt i forhold til din partner, havde I sat disse 
mål i fællesskab, havde I afstemt processen frem til målet. 
Havde I gjort plads til korrigerende handlinger når noget ikke  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At vælge 

Du kan ikke vælge forkert, når 
du vælger dig selv til 

Du kan kun vælge forkert, når 
du vælger dig selv fra 

I et forhold er det en balance, 
der kræver afstemte mål 

Tanker styret af 
følelser 

Jeg er sgu bare et skaffedyr 

Forstå dog, at jeg er træt og 
bare vil sove. 
Hvis du deltog mere i 
dagligdagen, ville jeg måske 
have mere overskud til sex. 

Dejlig gave, men ville faktisk 
hellere have haft nærvær. 

Typisk! børn børn børn, hvad 
med mine behov? 

Menneskelige 
Behov 

Tryghed 
Variation 
Betydningsfuldhed 
Kærlighed og samhørighed 
Udvikling 
Trangen til at bidrage  
Frihed 
Fred 

DET ER ALDRIG FOR SENT 
MED KÆRLIGHED 
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virkede efter hensigten, og havde I sat plads af til evaluering af 
de enkelte trin i hele processen.!

Det er ikke for sent, men det kræver forandring!
Selvom du kan genkende bare lidt af det som er beskrevet 
ovenfor, skal du ikke give op. Der er stadig masser af gode 
muligheder for at komme tilbage på sporet i fællesskab.!

Nogle par klarer det alene, andre par søger fælles parterapi, 
andre igen søger individuel støtte hos en Life Coach.  
Uanset hvilken man vælger, skal man vælge den der passer 
bedst til ens eget behov og overbevisning.!

Tanker!
Er parforholdet slut, du står og kigger nervøs på fremtiden, og 
tænker hvordan skal det blive anderledes, er det måske lige 
her du skal søge støtte hos en professionel, som kan hjælpe 
dig med at finde energi, skabe motivation, synliggøre dine 
værdier og behov, og ikke mindst give dig værktøjer til at 
håndtere fremtidens udfordringer.!

Jeg tror det er vigtigt, at alle følelser lægges frem, og hver 
enkel følelse behandles med respekt for den sandhed, følelsen 
indeholder. Jeg har altid lært mine børn, at det er ok at have 
en følelse, og det bedste de kan gøre med den, er at fortælle 
om den, til den person der har frembragt følelsen.
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Ægte kærlighed 

Intet overtrumfer ægte kærlighed 
imellem to mennesker. 

Det er ikke let, men det er det 
hele værd. 

• Venskab 
Den sammenhæng imellem 2 
mennesker, hvor alt usagt også 
er forstået, og det sagte bliver 
modtaget med forståelse. 

• Lidenskab  
At vide, at det vi har sammen, 
har ingen anden adgang til, 
eller viden om.  
Altid lyst til at berøre og holde 
om 

• Forpligtelse 
Vore værdier og samhørighed, 
er ubrydelig, vi vil kun den 
ægte kærlighed sammen. 

!
Forløb hos MyCoach; 

Du får en forståelse og indsigt i 
vedholdenhed af egne værdier, 
samt en mangfoldig forståelse af 
begge køns værdier og behov, 
samt en god indsigt i de mønstre 
det enkelte køn ofte benytter sig 
af, i situationer hvor personen er i 
lav energi. 

!
Kontakt: mycoach@aundrup.dk  
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