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Forord 
Denne bog er skrevet til dig, fordi du har valgt at dele dit liv med den person, 
du har valgt OG vil leve lykkeligt med i fremtiden (til døden jer skiller). 

I mange eventyr er slutningen magisk: De gifter sig og lever lykkeligt til deres 
dages ende eventyret er forbi, men historien er først ved at 
begynde…Hvordan klarer de at forblive lykkelige? Hvad er deres 
hemmelighed? 

I eventyrene kommer parterne ofte fra to forskellige lande eller steder. Det 
betyder, at prinsen og prinsessen har to forskellige kulturer, men de lever 
lykkeligt…Drøm eller en løgn? 

I denne bog vil jeg beskrive en lignende, men virkelig situation, nemlig den 
om to mennesker fra to forskellige dele af verden. De forelsker sig og bliver 
gift. De ønsker at blive lykkelige og at blive en familie - en lykkelig familie. De 
ved imidlertid ikke HVORDAN. Denne bog er skrevet for at hjælpe dig til at 
forstå vejen til lykke for to mennesker i et blivende forhold. Denne bog 
beskæftiger sig med videnskaben og kunsten at få et lykkeligt familieliv og 
nære relationer. Videnskab betyder en eksakt viden. Kunst betyder følelser 
og inspiration. De har brug for begge dele for at skabe en lykkelig familie. Det 
handler om både læring og praksis. Den låser skjulte hemmeligheder op, som 
du kan bruge til at skabe din succesfulde fremtid. 

Vedrører denne bog også par med samme nationalitet? Ja, det gør den, fordi 
nogle af aspekterne i familielivet er så fundmentale, at parterne kunne være 
naboer, men samtidig være så forskellige, at de kunne komme fra to 
forskellige planeter. 

Hvorfor er denne bog skrevet? 

Den er skrevet, fordi der er et stort behov for at hjælpe mennesker til at skabe 
et blivende forhold. Hvert tredje ægteskab - i Danmark er det hvert andet - 
ender med separation el. skilsmisse efter få år. Et russisk ordsprog siger, at 
man skal spise et ”pud” (et gammelt russisk mål for 16 kg) salt, før man kan 
sige, at man virkelig kender sin ægtefælle godt. Mennesker spiser i 
gennemsnit 5 gram salt om dagen. To mennesker spiser ca. 10 gram. Det 
tager således mindst 4 år at spise 16 kilo salt tilsammen. Statistikken viser, at 
skilsmisseraten topper mellem det 3. og 5. år af ægteskabet. Konklusion: Du 
kender ikke den person, du giftede dig med. Er det så ikke en god ide at vide, 
hvordan man opbygger et langvarigt og blivende forhold? Jeg mener, det er 
klogt at bruge tid på at lære og dermed blive en ekspert i dette emne.  




