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kærlighedsafhængighed bliver en mere og mere udbredt afhængighed. Måske er du selv afhængig? Måske har
du allerede erkendt det? Måske benægter du stadig, mens en lille tvivl indimellem sniger sig ind på dig, og
giver dig en uforklarlig følelse af, at du på mange måder føler dig fanget i noget, du ikke selv er i stand til at
kontrollere og forklare. Måske lever du sammen med en sex- og kærlighedsafhængig og mærker, hvordan det

langsomt ødelægger både dig og dit parforhold. Måske kender du én i din omgangskreds, som har en
promiskuøs og destruktiv adfærd, og du ønsker at hjælpe. Måske er du terapeut eller lignende, og har brug for
en bredere og dybere indsigt i, hvad det vil sige at være sex- og kærlighedsafhængig.  Det er målet, at denne

lille bog kan være med til at afklare spørgsmål, og hjælpe de af jer, der lider af sex- og
kærlighedsafhængighed til at komme ud på den ”anden side”, hvor det ikke er din lyst, men DIG, der styrer

dit liv.
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