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Svaret er JA Ole Aagaard Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Dit parforhold afhænger af følelsesmæssig
livredning. Når den ene af jer går under vandoverfladen, må den anden holde jer begge to oppe, hvis ikke det

skal resultere i følelsesmæssig skilsmisse mellem jer. Det forstår de fleste par egentligt godt i forvejen.
Alligevel går det galt for mange. Årsagen til det er hundesvømning. Det vil sige følelsesmæssig livredning,

der er så udmattende, at parforholdet ender med at gå under.       
Bogen her fortæller dig, hvordan du erstatter hundesvømning med rigtig svømning. Det vil sige med givende

svømning, der holder dit parforhold oppe, idet den bygger på nutidig viden om hjertets sociale biologi.
Samtidig med, at den stemmer overens med årtusinders erfaringer om kærligheden, som vi finder det

beskrevet hos filosoffen Søren Kierkegaard.   
Bogen giver dermed svaret på, hvordan du holder kærlighed, sex og venskab i live. De tre ting, der gør jer til

kærester, og uden hvilke dit parforhold derfor nemt ender med druknedøden.    
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