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KærlighedsKlummer Birgitte Gyrd Hent PDF KærlighedsKlummer indeholder 25 kapitler og malerier af

Birgitte Gyrd. I 2014 åbnede hun og hendes mand lågen i deres ægteskab for at forstærke saften, kraften og
erotikken i deres parforhold. I bogen får man et ærligt indblik i den glæde og eufori, udvikling og udfordring,
der er i et polyamorøst liv med flere partnere. Hun sætter samtidig danskernes kærlighedsliv i perspektiv med
klare og kærlige pointer. Den vigtigste er, at når vi lærer at elske og acceptere os selv fuldt og helt som vi er,
bliver vi bedre partnere og får dybere adgang til et rigt kærlighedsliv. Bogen kan derfor læses med stort
udbytte af monogame par. Birgitte Gyrd er bosiddende med sin mand, Hans Erik Rasmussen, i Førslev Gl.

Mølle på Sydsjælland. I 2019 fejrer de sølvbryllup. Sammen har de to voksne børn. Hun har i mere end 20 år
været professionel, udøvende kunstnerinde. I dag arbejder hun og hendes mand som parterapeuter,

kærlighedscoaches og foredragsholdere. De 25 kapitler i bogen har været bragt som klummer i dagbladet BT i
2018-19.
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får man et ærligt indblik i den glæde og eufori, udvikling og
udfordring, der er i et polyamorøst liv med flere partnere. Hun sætter
samtidig danskernes kærlighedsliv i perspektiv med klare og kærlige
pointer. Den vigtigste er, at når vi lærer at elske og acceptere os selv
fuldt og helt som vi er, bliver vi bedre partnere og får dybere adgang
til et rigt kærlighedsliv. Bogen kan derfor læses med stort udbytte af
monogame par. Birgitte Gyrd er bosiddende med sin mand, Hans

Erik Rasmussen, i Førslev Gl. Mølle på Sydsjælland. I 2019 fejrer de
sølvbryllup. Sammen har de to voksne børn. Hun har i mere end 20
år været professionel, udøvende kunstnerinde. I dag arbejder hun og
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