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Vi er vores relationer Tor Wennerberg Hent PDF Menneskelivet begynder med tilknytningen, det livslange
bånd af kærlighed eller svigtet kærlighed, som et barn knytter til den eller de personer, som findes i dets

nærhed. Tilknytningen følger os derefter gennem hele livet i alle vores nære følelsesmæssige relationer "fra
vuggen til graven". Vores tidlige relationelle erfaringer former i vidt omfang, hvordan vi forholder os til os

selv og andre, om vi bliver trygge og selvstændige og tør komme andre mennesker nær, eller om vi tværtimod
oplever en fundamental utryghed i tilværelsen.

Vores relationer former på den måde vores dybeste oplevelser af os selv, om vi oplever os selv som værd at
elske og som mennesker, der evner at gengælde andres kærlighed. I den forstand er vi vores relationer, som

bogens titel angiver.

Vi er vores relationer giver en grundig og lettilgængelig beskrivelse af, hvordan tilknytning - det vil sige de
tidlige og stærke følelsesmæssige bånd, som børn knytter til nærtstående voksne - påvirker personlighedens

udvikling, og hvordan tidlige traumatiserende erfaringer i nære relationer kan sætte sig spor i den
menneskelige psyke.

Bogen præsenterer vigtige hovedtræk i dagens tilknytningsforskning, med særlig vægt på den
desorganiserede tilknytning. Forfatteren kobler teori om desorganiseret tilknytning med psykoanalytiske og

kognitive perspektiver og præsenterer aktuel forskning om effekterne af traumatiske oplevelser.

Vi er vores relationer henvender sig til professionelle og studerende inden for psykologi og omsorgserhverv.

Oversat fra svensk af Søren Søgaard.
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