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Kærlighedens 5 sprog for singler Gary Chapman Hent PDF Forlaget skriver: Vi har alle behov for at elske og
selv blive elsket. Derfor bruger vi store dele af livet på at lede efter den helt rigtige kærlighed. Denne bog er

for dig, som er single og har lyst til at vide mere om det at give og modtage kærlighed.

Ifølge forfatter og terapeut Gary Chapman forstår vi grund-læggende kærlighed gennem fem
kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. I bogen beskriver
han de fem kærlighedssprog, og hvordan vi kan bruge dem i forhold til venner, kolleger, familie og mulige

partnere.

En udfordrende bog, der inspirerer til handling.

Singler, den store gruppe med de skjulte behov, længsler og drømme. Tabubelagt, lidt fallitagtigt for mange
og ved siden af mange menneskers idealer om familieliv. Chapmans bog kaster på en dejlig og frygtløs måde
lys over et tabu: at singler, ligesom ægtefolk, har behov for at vide sig elskede og helst på deres primære

kærlighedssprog. Chapman tager tråden op fra sine tidligere bøger, men her med afsæt i singlers hverdagsliv.
Han viser, hvilken betydning bevidsthed om de fem kærlighedssprog har - både i forhold til mulige partnere
og til familie, venner og kolleger. Konkret, udfordrende, øjenåbnende og med en god portion amerikansk tro

på, at alt er muligt for den, der vil.
Maria, lærer og single.

 

Forlaget skriver: Vi har alle behov for at elske og selv blive elsket.
Derfor bruger vi store dele af livet på at lede efter den helt rigtige
kærlighed. Denne bog er for dig, som er single og har lyst til at vide

mere om det at give og modtage kærlighed.

Ifølge forfatter og terapeut Gary Chapman forstår vi grund-
læggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring,
anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. I bogen

beskriver han de fem kærlighedssprog, og hvordan vi kan bruge dem
i forhold til venner, kolleger, familie og mulige partnere.

En udfordrende bog, der inspirerer til handling.

Singler, den store gruppe med de skjulte behov, længsler og drømme.
Tabubelagt, lidt fallitagtigt for mange og ved siden af mange

menneskers idealer om familieliv. Chapmans bog kaster på en dejlig
og frygtløs måde lys over et tabu: at singler, ligesom ægtefolk, har

behov for at vide sig elskede og helst på deres primære
kærlighedssprog. Chapman tager tråden op fra sine tidligere bøger,

men her med afsæt i singlers hverdagsliv. Han viser, hvilken
betydning bevidsthed om de fem kærlighedssprog har - både i
forhold til mulige partnere og til familie, venner og kolleger.
Konkret, udfordrende, øjenåbnende og med en god portion

amerikansk tro på, at alt er muligt for den, der vil.



Maria, lærer og single.
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