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"Mor er den bedste i verden" ... eller er hun nu også det? Parterapeut og journalist Martin Østergaard tager i
denne bog et vigtigt og modigt opgør med forestillingen om den selvopofrende og evigt kærlige mor og vælter
den piedestal, hun er blevet sat op på. Inspireret af personlig erfaring viser Martin Østergaard, hvordan der
opstår en negativ binding mellem forælder og barn, når forælderen forsøger at tilfredsstille egne
følelsesmæssige behov gennem barnet, og hvilke konsekvenser en sådan binding kan få for barnet, når det
vokser op og skal danne sine egne kærlighedsrelationer.
Martin Østergaard (f. 1962) er en dansk forfatter, journalist og parterapeut. Martin Østergaard arbejdede i 15
år som journalist, før han som 35-årig begyndte at interessere sig for psykologi og terapi. Han har sidenhen
åbnet egen praksis og specialiseret sig inden for parterapi, og i den forbindelse udgivet flere bøger om mænd,
kvinder, parforhold og selvudvikling - ofte inspireret af personlig erfaring.
Dansk mad når det er bedst. Melodi: Sven Gyldmark - Tekst: Victor Skaarup Hver dag, der går, klar' det mig
står: mor er min bedste ven.
Det kan både være til stuen, kontoret eller børneværelset. … Jeg kombinerer en høj jordemoderfaglighed
med min instruktøruddannelse i Smertefri Fødsel, så du får redskaberne til den bedste fødsel for dig og dit.
Opskrifter på dansk mad. Helle Mad. Er du til piger med. 'Det her må absolut være den bedste yoghurt i

hele verden, Mor. Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og Paris.
Sidebredde. De her saltmandler er verdens bedste saltmandler, intet mindre. Baljen er i samme serie som
vores super pæne gulvspand. Klik på 'Start' knappen, og siden vil automatisk. Hvad så med far. Her er en
kæmpe villa. Mens resten af familien sidder og er usunde fredag aften og jeg. Klik på 'Start' knappen, og
siden vil automatisk.
Dette er nok en af verdens bedste brownies.

