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IN DLEDNIN G

Affective Inquiry er en kommunikationsmetode, der bruger informationer fra vores autonome affektive responssystem til at finde
løsninger på de udfordringer, konflikter og problemer, vi mennesker møder i livet. Ved at lære hvordan man opdager og forstår de
affektive responser i den verbale og non-verbale kommunikation,
kan vi støtte andre til selv at finde løsningen på de udfordringer,
de har. Affective Inquiry er en effektiv og empatisk kommunikationsteknik, der involverer hele mennesket. En teknik, der hjælper
os med at gå fra konflikt og polaritet til klarhed og flow.
Metoden kan bruges i alle situationer, hvor der er brug for at finde
nye muligheder og veje i livet. Fra helt almindelige problemer,
som for eksempel hvorvidt vi skal sige ”ja” til et tilbud om et nyt
arbejde til at forstå og løse de konflikter eller personlige kriser,
vi er i. Affective Inquiry er en professionel problemløsende samtalemetode, der kan bruges ved kortere samtaler eller i længere
terapeutiske forløb. Samtidig er den et effektivt værktøj, der kan
hjælpe os med vores egen personlige udvikling og til bedre at
forstå os selv og vores relationer med andre.
Affective Inquiry er en videreudvikling af kommunikationsteknikken Process Inquiry, udviklet af den amerikanske psykolog
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AFFECTIVE INQUIRY

Stèphano Sabetti1, som bruger viden fra neurovidenskaben og
emotionsforskningen i forståelsen af menneskets indre og relationelle dynamik. Den teoretiske baggrund er grundigt beskrevet i bogen ”Emotioner af liv - følelsens funktion, dynamik og
helende kraft”, og vi vil til at starte med give et kort resumé af
dens konklusioner.2

1. Sabetti, S. (1991)

2. Tidén, M. (2019)
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