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Kærlighed - alt du bør vide om den, og hvordan du opnår den Wilhelm Schmid Hent PDF Lille,
underholdende og forstandig bog om kærligheden.

Hvad er kærlighed? Hvordan opstår den? og hvorfor kan den gå i stykker? Den filosofiske sjælesørger
Wilhelm Schmid giver svarene.

Wilhelm Schmid, tysk filosof, underviser i filosofi i Erfurt. Har i mange år været gæstedocent i Riga, Letland
og Tiflis, Georgien samt ´filosofisk sjælesørger´ ved Spital Affoltern am Albis i Schweiz. På dansk er også

udkommet "Kunsten at blive gammel" og "Lykke".

ANMELDERNE SKREV
"Schmid giver kærligheden mange dimensioner og låser den hverken fast til kroppen eller sjælen, den høje

intensitet eller den uundgåelige hverdag (...) Schmids lille bog er fuld af verdensklog charme"
- Weekendavisen

"I en personlig, munter og letlæst stil øser forfatteren af sine egne erfaringer og erkendelser af
kærlighedens væsen og runder samtidig de store spørgsmål om magt, sex og ligeværdighed i et forhold."

- Dagbladet Holsterbro
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