
Sig av når du bliver ramt
Hent bøger PDF

Birgit Weber
Sig av når du bliver ramt Birgit Weber Hent PDF Bogen handler om projektion, altså om hvordan vi giver
andre skylden for problemer inde i os selv. Årsagerne til projektion skal søges tilbage i barndommen. Det
beskriver bogen. Som voksne forventer vi ubevidst, at vores partner tilpasser sig vores mønster. Når vi
skuffes, begynder vi at give vores partner skylden for vores problemer. Det, vi siger om partneren i et
skænderi, handler ofte om os selv. Vi reagerer mod noget, vi selv er bange for at blive udsat for, ved at

udsætte den anden for det samme, eller vi bekæmper noget hos den anden, vi selv har fortrængt. Bogen har
mange eksempler på de projektioner, vi benytter os af, og viser, hvordan man får øje på dem, og hvordan man
trækker dem tilbage til sig selv igen. Birgit Weber har tidligere skrevet: Find en partner for livet og bliv en

partner for livet og Kærlighed er ikke for kujoner. Hendes bøger er udkommet i Norge og Australien. Hun har
sin egen psykoterapeutiske praksis.
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skylden for problemer inde i os selv. Årsagerne til projektion skal
søges tilbage i barndommen. Det beskriver bogen. Som voksne
forventer vi ubevidst, at vores partner tilpasser sig vores mønster.
Når vi skuffes, begynder vi at give vores partner skylden for vores
problemer. Det, vi siger om partneren i et skænderi, handler ofte om
os selv. Vi reagerer mod noget, vi selv er bange for at blive udsat for,
ved at udsætte den anden for det samme, eller vi bekæmper noget

hos den anden, vi selv har fortrængt. Bogen har mange eksempler på
de projektioner, vi benytter os af, og viser, hvordan man får øje på
dem, og hvordan man trækker dem tilbage til sig selv igen. Birgit
Weber har tidligere skrevet: Find en partner for livet og bliv en

partner for livet og Kærlighed er ikke for kujoner. Hendes bøger er
udkommet i Norge og Australien. Hun har sin egen
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