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"Anders var en mand, der så gerne ville, men ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op. Det er ham, denne
bog handler om.
Naturens muntre søn, en charmør og kvindebedårer, der helst vil være loyal mod sine indskydelser og
forpligtet over for sine lyster. Hans eneste problem er konen. Han er usikker over for hende. Han føler, at hun
har ret, men satser på sine indskydelser. Han føler sig ofte magtesløs. Han forsøger at vise, at han er den mand,
han gerne vil være, ved at lade skjorten stå åben, så man ikke kan være i tvivl om, at han har hår på brystet."
Parterapeut Finn Korsaa tegner et portræt af den moderne mand som naturens muntre søn; den drengerøv, der
charmerer sig ind på kvinden, som han gerne vil leve sammen med, men samtidig ikke vil underlægge sig:
Han vil gerne finde tilbage til barndommen, hvor han kunne lege trygt med de andre børn i bevidstheden om,
at mor ventede derhjemme med tryghed og middagsmad. Men denne manderolle kræver, at kvinden skal være
mor for hele familien – også manden. Dermed mister kvinden respekten og begæret for manden, der prøver at
hævde sig ved at rette sig ind som mors ordentlige dreng eller ved at lave ballade. Finn Korsaa opfordrer i
"Naturens muntre søn" mændene til at mande sig op, så parforholdet kan komme tilbage på rette kurs, og
kvinden kan få sig en partner og ikke et stort barn. Finn Korsaa er autoriseret klinisk psykolog, specialist i
parterapi og rådgivning, konfliktmægling, udvikling og psykoterapi for organisation, par og individer. Han er
desuden forfatter til række debatskabende kronikker i de danske dagblade.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. 8. Orig. 50: Fremtidsvisioner Hver af de fire

paneldeltagere holder et 7 minutters oplæg under. 8. Flise/Den dekorative flade. 10-11. 30-9.
Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra.
000 af bøgerne er danske. Mindst 75. 30-9. 15: Morgenmad Kl. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk,
norsk. bd. Orig.

