Du går måske og har det dårligt
og tænker, at dit problem ikke er
stort nok til at søge hjælp - at du
bare skal tage dig sammen.

“Intet problem er
for lille, hvis det er
stort nok til at du
ikke har det godt”
Du tager aldrig fejl af dine egne
følelser. Du er den eneste der kan
mærke, hvor stort et problem det
er for dig.

Samtaleterapi
forøger din
livskvalitet
Psykoterapi:
Egenterapi
Parterapi
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Grib
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Få en bedre
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gennem
samtaleterapi

Alle mennesker oplever at have det
svært i livet, og mange vælger at søge
hjælp til at løse deres problemer. De vil
ikke acceptere et liv for dem selv eller
deres børn, der ikke er et godt liv.
Et godt liv har høj livskvalitet, men livskvalitet er forskellig fra person til person. Hvad der har stor betydning for den ene, synes
ikke vigtig for en anden - og sådan skal det være.

Mange føler sig magtesløse overfor
problemer af ydre/indre karakter i
relation til deres partner, børn,
familie, venner, skole eller arbejde

Her er der nogle eksempler på
problematikker, der bringer mange mennesker i terapi.
Det er almene problematikker,
der er svære at tackle for alle
mennesker. For at komme videre
med livet, er det vigtigt for mange mennesker at få bearbejdet
problemerne.
Ringe selvværd:
Mangel på omsorg og kærlighed får
mennesker til at føle sig værdiløse:
Hvordan lærer jeg at se min egen
værdi?
Hvordan lærer jeg at sige min mening?
Hvordan lærer jeg at sige fra overfor
ting, jeg inderst inde ikke vil?
Hvordan får jeg ret til et bedre liv?

Personlige problemer stresser kroppen og kan nogle
gange sætte sig til fysisk ubehag. Det kan eksempelvis
vise sig ved:
Spændinger, hovedpine, mavebesvær, allergi, ondt i ryggen m.v. Sammen med andre symptomer på stress som
irritation, søvnbesvær, træthed, koncentrations- og
hukommelsesproblemer, øger dette følelsen af magtesløshed overfor problemerne.
Har du det svært, og føler du dig magtesløs overfor problemer i dit liv, kan samtaleterapi hjælpe dig til at finde
ud af, hvad der er vigtigt for dig at ændre på, for at du
kan få en bedre livskvalitet.

Ved samtaleterapi, også kaldet egenterapi, giver du dig selv omsorg
Her arbejder du med at lære dig selv at kende, og finde
andre og bedre løsninger for dig selv.
Magtesløshed overfor de problemer du kan have i samspillet mellem andre mennesker
kan komme af, at du ikke ved
hvor det går galt og derfor ikke
ved hvad det er du skal ændre på.
Ved at få en større forståelse af
hvorfor du handler som du gør,
sætter du dig selv i stand til at
ændre de ting i livet, som volder
dig problemer.

Du giver dig selv lov
til at få et bedre liv

Overgreb, vold, incest:
Hvordan
Hvordan
Hvordan
Hvordan

kommer jeg af med min skam og skyldfølelse?
lærer jeg at sætte grænser for mig selv?
lærer jeg at se og opfylde mine egne behov?
hjælper jeg mit barn ud af mobning?

Parforholdet:
Hvorfor et det gået galt?
Hvor blev kærligheden og
lidenskaben af?
Hvad ønsker jeg af mit parforhold?
Hvad ønsker min partner af sit
parforhold?
Hvordan finder vi hinanden igen?

Skilsmisser:
Hvordan skilles vi på værdig vis?
Hvordan sikrer vi børnenes ret til både at have en mor
og en far også efter skilmissen?
Hvordan undgår vi, at børnene bliver kastebold?
Hvad med jul og ferier?

Enlig forældre:
Hvordan får jeg mit voksne liv til at
fungere?
Hvordan undgår jeg skyldfølelse
overfor børnene?
Hvordan lærer jeg, at jeg ikke skal
være både mor og far?
Hvordan får jeg en god kontakt til min eksmand/kone?
Hvordan laver vi gode samkvemsrammer for børnene?

Spiseforstyrelser:
Hvordan får jeg styr på mit kaos?
Hvordan får jeg et større selvværd?
Hvordan kommer jeg ud af min ensomhed?

Fødselsdepression:
Hvad sker der med mig?
Hvorfor er jeg ikke lykkelig med mit barn?
Hvad sker der med mit parforhold?

Angst:
Hvorfor er jeg angst?
Hvad sker der med min krop?
Hvordan får jeg kontrol over angsten?

Sorg:

Forældreskabet:

Hvordan lærer jeg at leve igen efter
at have mistet?
Hvordan bryder jeg min ensomhed?
Hvad gør jeg ved min angst for at
miste igen?

Hvordan skaber vi kærlige rammer for vores børn?
Hvad gør man når børnene styrer alt?
Hvordan får vi tid til os selv?
Hvordan får vi tid til at være kærester igen?
Hvad gør man ved uenighed om opdragelsen?

Hvis du stiller dig selv disse eller lignende
spørgsmål, vil du sansynligvis have stor nytte
af samtaleterapi.
Dine problemer behandles naturligvis med
diskretion og alle samtaler er dybt fortrolige.

