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Parforhold Flemming Jensen Hent PDF Det er en udfordring for de fleste mennesker at gå fra at være sig selv
til at være en del af et parforhold. Man oplever det ikke sådan i starten, hvor forelskelsen er dominerende,

men når hverdagen melder sig, kan der opstå udfordringer.

Afstemning af forventninger bør ligge højt på prioriteringslisten, når man tænker på at indgå i et seriøst
forhold. Forventningerne bygger på de erfaringer og drømme, som parterne har. For at forstå, hvor for det er
vigtigt, introducerer Flemming Jensen Dominans-velværeteorien, som tilbyder en måde at forstå en del af den

menneskelige adfærd på.

Her er der også en mulighed for at forstå, hvorfor det går galt, når det gør det. Det giver læseren mulighed for
at være opmærksom på, at der er noget galt, inden katastrofen opstår, og det giver mulighed for se måder at

komme videre på, når det er sket.

Bogen søger at forsyne læseren med nogle af de grundlæggende byggesten, man kan bygge et solidt
parforhold på.
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