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Hvorfor denne bog? Jeg har skrevet bogen på baggrund af mine erfaringer som par- og psyko terapeut siden
1983. Bogen er ment som opslagsværk, der skal hjælpe mennesker med at forstå sig selv og andre bedre. Det
kræver en stor viden at forstå sig selv og andre, så kærligheden kan blomstre.
Kærligheden har altid været meget gådefuld, og den har optaget mennesker i årtusinder. Jeg prøver med
denne bog at give min viden fra mig, som kan bidrage til en større forståelse af kærlighedens gåder.Par,
Sexolog og Psykoterapeut Skolen:Carl-Mar Møller har uddannet flere end 400 psykoterapeuter, sexologer og
parterapeuter siden 1985.Solgt flere end 40.000 bøger:Tidligere udgivelser: Parterapi (DVD), 2015 Kroppsyke
terapi, 2014 Samtalespillet, 2010 Parterapi Metoder, 2008 Kvinder, 2007 Mænd, 2006 Energiens
Hemmeligheder, 2005 Selvværdets gåder, 2004 Aben og Rotten, 2003 Bliv en gladere kollega, 2001 Hvordan
skaber du stærke børn?, 2000 Seksualitet og følelser, 1998 Bliv en bedre kæreste, 1997 Hvad kvinder ikke ved
om mænd, 1996 www.carl-mar.dk 77@carl-mar.dk
Julestjerner af alle slags stråler omkap med himlens blinkende diamanter. SAERENS Edouard. SAABY
Ella. Jeg læser rigtigt sundt, synes jeg selv. Citater- Jokes - ordsprog - gåder - scorereplikker samlet på et
sted. Mindst 75. Bogklubbens redaktør præsenterer dig for kvalitetsbøger - både de smalle, skæve og
litterære. Vis din kærlighed til familien og især barnet med en digt til barnedåben. Jeg læser meget engelsk,

er underviser i engelsk. SAABYE Erhard Johannes. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og
… Fænomonal psykisk thriller fra Torkil Damhaug. 0 Narren - EN SØGENDE SJÆL - Narren går vejen på
sin egen måde - ikke som normer påbyder eller andre forventer. Forventningsfulde øjne lyser op i december
mørket. 000 af bøgerne er danske. SAGILD Uffe.
Forventningsfulde øjne lyser op i december mørket.
0 The Fool - Position 2. Jeg læser meget engelsk, er underviser i engelsk. Også vi … Jette Nygaard
04-01-2009 kl.

