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Det levende parforhold Kirsten Seidenfaden Hent PDF De fleste par oplever, at parforholdet på et eller andet
tidspunkt går i sejtræk, at man pludselig ikke kan huske, hvorfor man en gang var så fascineret af sin partner.
Irritationen indfinder sig, man begynder at hakke på hinanden og nærværet, intimiteten og lysten til at forstå
hinanden forsvinder langsomt. Psykologerne Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby er her kommet med en
banebrydende bog, som har skabt fantastiske resultater for tusindvis af danske par - både dem, der allerede

var i krise og dem, der bare trængte til at støve parforholdet lidt af. Bogen er en brugsbog fyldt med praktiske
anvsininger og øvelser, men alt er selvfølgelig bakket op af grundig baggrundsinformation. Det handler
grundlæggende om at lære at kommunikere, så begge parter føler sig forstået og trygge - lykkes det, så vil
ethvert parforhold kunne blive den legeplads og det eksperimentarium for nye, sjove og spændende fælles

oplevelser, som alle par drømmer om.
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