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Gecse Dóra 18 randi : ha sikerül, abból párkapcsolat lesz, ha nem, akkor novella 

George, Evan Megoldásközpontú terápia - a de Shazer-modell 

Glei, Jocelyn K. (szerk. ) Tartsuk kézben hétköznapjainkat! : napi rutin, fókusz és ötleteink megvalósítása 

Gottman, John Mordechai (1942-) Nőkalauz férfiaknak : mit akarnak valójában a nők a tudomány mai állása szerint 
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