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På sin vanlige jordnære og ligefremme facon endevender Hanne Hostrup parforholdet og dets faldgruber. I
modsætning til megen anden terapeutisk litteratur forsøger hun at inddrage de, efter hendes mening, meget

vanskelige samfundsmæssige og kulturelle vilkår, det moderne parforhold er underlagt.

Hanne Hostrup har gennem hele sit professionelle virke haft par i terapi og beskæftiger sig i bogen med de
egenskaber, som er forudsætningen for et godt og velfungerende parforhold samfundsmæssige vilkår par er
underlagt i dagens samfund. Bogens helt centrale emne er beskrivelsen af selve den terapeutiske proces, der

fører frem til, at et par får større klarhed over deres vanskeligheder og dermed selv bliver i stand til at
forholde sig konstruktivt til deres parforhold.

Tæft, trit og retning henvender sig til terapeuter, der arbejder med parterapi på gestaltterapeutisk grundlag, og
den henvender sig til par, der overvejer eller er i parterapi.

Hanne Hostrup arbejder på et gestaltterapeutisk grundlag, som har afgørende betydning for, hvordan
parforholdet, dets problemstillinger og terapeutens arbejde beskrives og forstås. Hanne Hostrup har i mange

år arbejdet som supervisor for psykologer, der arbejder som psykoterapeuter.
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