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Hvor står vi lige nu? 

Et parforhold uden autentisk kommunikation kan muligvis godt overleve, men ikke leve.  

Følgende spørgsmål er egnet til at udføre sammen med din partner, da de giver anledning til en refleksion, 
kommunikation og stof til eftertanke. Tag et par stykker af gangen, eller hvad I føler for.  

Husk på, at meget af det som fylder i jeres parforhold er ”gammelt materiale” fra barndommen. Hver part har 
ansvar for egne mønstre, egen adfærd og egen udvikling. Det kan aldrig blive partnerens ansvar. Tøm derfor 
din egen rygsæk. Det fortjener du, din partner og jeres parforhold. 

 

1. Hvilke kvaliteter har vi, som er værd at bygge videre på? 

2. Hvilke dårlige vaner har vi, som vi bør give slip på? 

3. På hvilke områder har jeg brug for at få hjælp af min partner? 

4. Hvad vil jeg gerne hjælpe min partner med at blive bedre til, eller holde op med? 

5. På hvilke områder har jeg brug for at slippe kontrollen med mig selv? med min partner? eller med 

forholdet? 

6. På hvilke områder, og i hvilke situationer føler jeg mig kontrolleret af min partner? 

7. På hvilke områder mangler jeg at træde i karakter, og vise hvem jeg er? 

8. På hvilke områder synes jeg, at min partner mangler at træde i karakter, og vise hvem han/hun er? 

9. På hvilke områder har jeg behov for mere frihed, og hvordan får jeg det? 

10. Hvordan giver jeg min partner den frihed, som han/hun har behov for? 

11. Hvornår føler jeg mig set af min partner? 

12. Hvordan kan min partner give mig den støtte jeg har brug for? 

13. Hvornår føler jeg mig elsket af min partner? 

14. På hvilke måde kan jeg blive endnu bedre til at udvise taknemmelighed, for alt det som allerede 

findes i vort parforhold?  

15. Hvad signalerer jeg på det seksuelle område? Og er der noget jeg ikke får sat ord på? 

16. Hvis der er noget jeg længes efter, rent seksuelt, hvordan kan jeg så tage ansvar for det? 

17. Hvordan tager jeg ansvar for min egen udvikling?  
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