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Barnløshed og parforhold Nina Rikke Cederberg Hent PDF Stadig flere danske par oplever at have alvorlige
problemer med fertiliteten. Hvert 25. barn der fødes i Danmark er reagensglasbarn. Denne udvikling afspejles
i den offentlige debat i medierne, og i fertilitetsbehandlingen, der er i hastig udvikling. Bogen er skrevet i
erkendelse af, at barnløshed oftest er en yderst kompliceret og pinefuld livssituation. Bogen ynker ikke de
barnløse, men er tænkt som en brugsbog, hvor det barnløse par gennem bogens temaer og i de
"arbejdsbokse", der følger efter hvert kapitel, kan få mod og inspiration til at arbejde med deres egen situation
på en konstruktiv og fremadrettet måde. Bogen belyser også barnløsheden som fænomen ved at trække tråde
til andre kulturer, myter, religion og eventyr. Endelig uddybes bogens temaer undervejs via interviews med
mennesker, der selv har eller har haft barnløsheden inde på livet. Nina Rikke Cederberger psykolog og
tilknyttet "Landsforeningen For Ufrivilligt Barnløse".
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