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Kærlighed & samliv Harville Hendrix Hent PDF De fleste mennesker ønsker et velfungerende parforhold,

men det er ikke alle, der ved, hvad det kræver, eller er villige til at yde det, der skal til. Harville Hendrix er en
af USA´s førende parterapeuter, og hans teori er, at vi vælger vores partner ud fra en række ”gamle”

følelsesmønstre og -behov. Det giver både muligheden for at finde lykken og for at få traumer og problemer
op til overfladen og er dermed en enestående chance for udvikling og vejen til et levende og harmonisk

samliv. Hendrix kommer ikke med nemme løsninger, men fremstiller varmt og nøgternt kærligheden mellem
mand og kvinde og giver en række konstruktive forslag til at få det bedre med hinanden. »Denne bog er en
perle, der ikke forfalder til enfaktorforklaringer, men betragter problemerne ud fra deres kompleksitet... man

fornemmer at forfatteren har stor indsigt i parforholdets dynamik.« - Vendsyssel Tidende

 

De fleste mennesker ønsker et velfungerende parforhold, men det er
ikke alle, der ved, hvad det kræver, eller er villige til at yde det, der
skal til. Harville Hendrix er en af USA´s førende parterapeuter, og
hans teori er, at vi vælger vores partner ud fra en række ”gamle”
følelsesmønstre og -behov. Det giver både muligheden for at finde
lykken og for at få traumer og problemer op til overfladen og er

dermed en enestående chance for udvikling og vejen til et levende og
harmonisk samliv. Hendrix kommer ikke med nemme løsninger, men
fremstiller varmt og nøgternt kærligheden mellem mand og kvinde
og giver en række konstruktive forslag til at få det bedre med

hinanden. »Denne bog er en perle, der ikke forfalder til
enfaktorforklaringer, men betragter problemerne ud fra deres
kompleksitet... man fornemmer at forfatteren har stor indsigt i

parforholdets dynamik.« - Vendsyssel Tidende
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