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Gottman samlivskurs er utviklet av professor John Gottman. Gottman 
regnes som verdens fremste forsker på parforhold og faktorer som 
fremmer livslange ekteskap. 

Kurset er egnet for par i alle aldre der begge partnerne deltar – fordi 
man vil få det bedre som par. Det består av undervisning, oppgaver som 
partnerne gjør hver for seg og samtalepunkter paret jobber sammen om. 

Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: 
«Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. 
Syv nøkler fra verdens fremste samlivsforsker». 
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■ Styrke kjennskap til hverandre
■ Bygge vennskap og tillit
■ Gjenkjenne og møte invitasjoner  

til følelsesmessig kontakt

■ Konfliktløsing
■ Hvordan støtte hverandre
■ Utvikle felles historie,  

verdier og mål
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Hvem er kurset for?Hvem er kurset for?

Kurset passer for par som vil styrke og sikre samlivet sitt. Få det 
bedre sammen. I dette kurset får dere undervisning og mulighet 
for å praktisere metodene. 

Noen par er i en vanskelig situasjon. Kurset vil peke på hva dere 
kan gjøre for å få det bedre sammen.
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