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hovedformål:

1. at afdække nogle af de ubevidste længsler og behov, som styrer den enkelte i valget af en partner

2. at gøre læseren bedre rustet til at finde den rette

viser forfatteren os de mekanismer inden i os, der gør det svært for os at finde og fastholde kærligheden.

Når vi skal vælge partner og få et parforhold til at fungere, overtager vi grundlæggende de normer for
samvær, som vi har med os hjemmefra. De normer kan også kaldes ´de indre forældre´.

Bogen giver en grundig analyse af, hvordan man skal tackle ´de indre forældre´ for at få et godt parforhold og
guider læseren til selvindsigt og styrkelse af evnen til kærlighed.

Birgit Weber er uddannet psykoterapeut og socialrådgiver og har sin egen psykoterapeutiske praksis. Hun har
også skrevet Kærlighed er ikke for kujoner og Sig av når du bliver ramt. Hendes bøger er også udkommet i

Norge og Australien.
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