
Få et godt parforhold
Hent bøger PDF

Kirsten Ahlburg

Få et godt parforhold Kirsten Ahlburg Hent PDF De fleste mennesker vil gerne finde én at leve sammen med.
Èn, de kan elske til deres dages ende. Men det er ikke altid så let.
Det kan være svært at finde den rette, og det kan være svært at leve

sammen, når man har travlt, skændes, er jaloux eller utro.
Parforholdet kan give mange glæder, men også mange problemer.

Denne bog handler om de mest almindelige problemer, vi kommer ud
for, når vi lever i et længerevarende parforhold. Og den handler om,

hvordan vi kan løse problemerne og dermed få et velfungerende parforhold
til gavn og glæde for begge parter.

Alle essays har tidligere været trykt i diverse aviser og blade, og de er skrevet
af tidligere privatpraktiserende psykoterapeut Kirsten Ahlburg, som i sin

klinik specialiserede sig i parforhold og seksualitet. Forfatteren har gennem
mange år været psykologi- og samlivsskribent, ligesom hun har været brevkasserådgiver.
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