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forsvinder alle dine problemer? Forelsker du dig altid i mænd, du ønsker at forandre? Taler du altid om HAM,
og hvad han siger og gør? Bærer du over med hans dårlige sider og tænker, at blot du er kærlig og forstående,
så vil han ændre sig for din skyld? I KVINDER DER ELSKER FOR MEGET viser den amerikanske psykolog

og familierådgiver Robin Norwood, hvordan uopfyldte følelsesmæssige behov i barndommen skaber
ødelæggende kærlighedsmønstre i voksenlivet. Forfatteren giver os indsigt i disse mønstre og fortæller,

hvordan vi kan ændre dem, og hun lærer os at skelne mellem sund og usund kærlighed.
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