Sandheden om dit parforhold
ISBN:

9788771143720

Sprog:

Dansk

Forlag:

Books on Demand

Forfatter:

Pia Chartell

Udgivet:

16. marts 2012

Kategori:

Sundhed

Sandheden om dit parforhold.pdf
Sandheden om dit parforhold.epub

"Gift Dig, Du vil fortryde det. Gift Dig ikke, Du vil også fortryde det." Sådan skrev forfatteren Ludvig
Holberg (født 1664). En bastant udmelding, men som i virkeligheden handler om, at uanset, om vi vælger at
leve sammen med en person eller ej, har det nogle konsekvenser for vort liv. Vælger vi ægteskabet, behøver
det dog ikke at ende med en fortrydelse. Heller ikke, hvis det ender med en skilsmisse. For vi kan selv
bestemme, hvordan vort samliv skal være. Både under og efter forholdet. Hemmeligheden er at tage ansvar for
sit eget liv og bryde mønstre. "Sandheden om dit parforhold" er skrevet af Pia Chartell, der som alle andre har
oplevet ægteskabet på godt og ondt. At hun også har prøvet en skilsmisse er kun en styrkelse af bogens
indhold. Du får ikke bare hendes private erfaringer, men også professionelle råd og vejledning.
Med hendes kloge indsigt vil du opdage, at selv et dårligt forhold kan forvandles til et dejligt samvær, men
også, at en skilsmisse ikke behøver at betyde farvel til et nyt, fremtidigt forhold. Betragt indholdet som en
guide til et bedre liv, der i kombination med de indlagte checklister og øvelser gør denne bog til et effektivt
parværktøj, som kan bruges - og repeteres igen og igen.
Se på hvordan du tog dig af babyen.
Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. Se på hvordan du tog dig af babyen. Dygtig og erfaren
parterapeut. Tillykke til LA for den nye Profet de har bragt til verden; Ole Birk Olesen, med sine 7 bud om

kvinder. Tag Tilføj kommentar. Baby Tilføj kommentar.
Kan han være 15 år ældre. 1. Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. Alkohol, utroskab, krise og
sorg. Hensynskuren – styrk dit selvværd og kurer din hensynsbetændelse. Så et hullet tag er en advarsel. Et
tag er noget som beskytter. Skal manden være to år ældre end kvinden. Hensynskuren – styrk dit selvværd og
kurer din hensynsbetændelse. Kort ventetid. Brugerne på hjemmesiden Reddit har samlet en lang række råd
for, hvad mænd ville ønske, alle kvinder vidste om parforhold. Så et hullet tag er en advarsel.
Kort ventetid.

