Omtaler af Mønstre i interpersonelle interaktioner
„I en tid, hvor flere og flere familieterapeuter stiltiende må acceptere den tilsyneladende uundgåelige
brug af individualistiske diagnoser (DSM) og individualistiske modeller for empirisk validerede
terapier, tilbyder dr. Tomm og hans talentfulde og raffinerede kolleger et klart og overbevisende
alternativt (eller komplementært) perspektiv. Jeg bliver opmuntret af forfatternes invitation til at
skabe mening med klient-, supervisions- og samfundsmæssige gåder inden for en forståelsesramme af
interaktion imellem mennesker. Når nyskabende forskere som her fremlægger frisk og udfordrende
arbejde, fornyes og oplives vores fag, og vi får adgang til en skabelon for, hvordan vores relationer kan
udvikle sig i retning af velgørende mønstre.“
- Douglas Femons, ph.d., LMFT, medforfatter til Relational Suicide Assessment, professor
i familieterapi og klinisk professor i familiemedicin, Nova Southeastern University, USA.
„Endelig! En socialkonstruktionistisk tilgang, som fokuserer direkte på de interpersonelle mønstre,
aldrig mister de mere omfattende samfundsmæssige processer af syne og kan bruges til at måle og
følge forandring! I en verden, der kræver ansvarlighed og regnskabsaflæggelse, vil den kunne hjælpe
mine studerende til at integrere familieterapiens grundlag med den postmoderne praksis’ relationelle
idealer.“
- Carmen Knudson-Martin, ph.d., professor og direktør for ph.d.-programmet i par- og
familieterapi, Loma Linda University, USA.
„Denne bog er en af de mest magtfulde demonstrationer af relationelle mønstre og deres betydning i
vores personlige liv, jeg nogensinde er stødt på. Med passion, fokus, logik og fantasi demonstrerer
Karl Tomm og hans kolleger, hvorfor det er så vigtigt at komme ud over individet, både i vores
dagligdags forståelse og i vores terapeutiske praksis. Denne bog overskrider de diagnostiske
kategoriers begrænsninger ved at benytte dem som grundlag for dialog. Bogen flyder over af gode
ideer, både inspirerende og gennemførlige.“
- Kenneth Gergen, formand for Taos Institute, USA.
„Denne bog yder et afgørende bidrag til de indbyrdes relaterede områder terapi, rådgivning og
psykologisk hjælp. Vi har ventet i spænding på det næste store gennembrud, og IP-skopet kan udfylde
tomrummet. Det vil uden tvivl blive en meget benyttet praktisk tilgang, som hviler solidt på teoretiske
fundamenter og tilbyder en tydelig ramme omkring spørgsmål, forståelse, dekonstruktion,
intervention og refleksion over interaktionsmønstre.“
- Barbara McKay, direktør for Institute of Family Therapy, London, UK.
„Denne bog er en velkommen stemme i en stadig voksende verden af patologiserende diskurser.
Vores definition af en person som destruktiv, sindssyg eller ’ond’ bliver ofte opløst af den helt
håndgribelige magt, som ligger i IPskopet (det vil sige et ’skop’ eller betragterredskab for
interpersonelle mønstre). Når denne tilgang udstrækkes til undersøgelse af mere omfattende
spørgsmål om konflikter og menneskelige udfordringer, mindes vi om, hvor betydningsfulde vores

Læs mere på http://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/de-psykologiske-udgivelser/moenstre-iinterpersonelle-interaktioner

relationelle forhold til andre mennesker er – på alle niveauer – fra parforholdet til de globale
relationer. Det er en magtfuld påmindelse om, hvor vigtige vores relationelle liv er for vores
velbefindende – og for klodens.“
- Sheila Mcnamee, ph.d., professor i kommunikation, University of New Hampshire,
medgrundlægger og næstformand for Taos Institute, USA.
„Her i Europa har jeg hørt rygter om HIPs and PIPs igennem flere år. Og nu ligger bogen her så – den
bog, der forklarer IP-skopet som model og hjælper mig til at forstå, hvorfor disse rygter lød så utrolig
entusiastiske. IP-skopet er et fascinerende relationelt diagnosesystem til at kategorisere forskellige
interpersonelle mønstre. De forskellige kapitler i bogen fortæller historien om IP-skopet og om,
hvordan det kan anvendes inden for terapi, uddannelse, supervision og mange andre sider af livet. Jeg
anbefaler varmt denne bog.“
- Peter Rober, ph.d., professor i par- og familieterapi, universitetet i Leuwen, Belgien.
„Karl Tomm og hans kolleger ved Calgary Family Therapy Centre har støt og roligt bygget videre på
Tomms indflydelsesrige begrebsapparat om interpersonelle mønstre. Denne bog komprimerer 25 års
udviklingsarbejde i en spændende og tilgængelig form. Den er illustreret med klinisk materiale og
undervisningsmaterialer og integreret med den aktuelle tænkning gennem mange år, og derfor vil den
være af enorm værdi for undervisere, forskere og terapeuter.“
- Peter Stratton, professor emeritus i familieterapi, Leeds Family Therapy and
Research Centre, UK.
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