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Vi vet mye om de forlattes situasjon, om deres sjokk og fortvilelse, men vi vet mindre om hva som leder opp
til en beslutning om å gå ut av et forhold.
Denne boken er et svar på en lesers oppfordring om å gi utbryteren en stemme. «Folk gir opp for lett i dag,»
sier mange. Noen gjør det, men denne boken handler om lange farvel der utbrytere har verket innvendig i
årevis, og der beslutningen om å gå har vokst seg frem over tid.
Her forteller de med sine egne ord om hvorfor de gikk, og sammen med dem viser forfatteren de virkelige
grunnene til mange helt vanlige samlivsbrudd: Følelsen av langsom tilintetgjørelse. Sorgen over
tilknytningsbåndet som langsomt trevles opp.
Mennesker går ikke fra hverandre på grunn av krangler, kommunikasjonssvikt eller ulikheter i personlighet, de
går fordi de føler seg ensomme, utraderte og forlatte i parforholdet. De går for å redde sitt døende selv.
Forfatterens ønske er at partene i et parforhold skal forstå løsrivelsesprosesser bedre, kjenne igjen trinnene i

ødeleggende grunnscener og kunne lese varselsignaler i eget parforhold.
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om vennskap og mer enn 1150 andre
emner. Etter åtte år og to generasjoner er det slutt for en av Volkswagens lekreste modeller. Bilen som startet
som Passat CC og i andre generasjon bare het CC. Vi har fått tillatelse fra den amerikanske Cairn terrier
klubben (CTCA) til å oversette heftet Cairn Terrier grooming - start to finish. Det er lagt ned mye arbeid. Etter
nesten 10 år og 20.600 solgte eksemplarer bare i Norge, er det slutt. I Uke 21 stoppes samlebåndet for godt for
første generasjon VW Tiguan. Det er vanlig praksis å levere en skriftlig oppsigelse.
Men de fleste vil råde deg til å fortelle arbeidsgiveren om det først. - Er du i en fast jobb. Oppskrifter med
hvalkjøtt. Hvalkjøtt en delikatesse Det er slutt på den tiden da hvalkjøtt smakte tran, og måtte vannes ut i
eddikvann for i det hele tatt å. Vi pleier ikke å telle hvor mange sider som blir lest på Tjensvoll skole på
Verdens bokdag. Men det er mange! Bøkene strømmer inn til skolebiblioteket etterpå. Velkommen til Alt om
fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og
internasjonale turneringer. Fra.
Her er Salto. Smart vurdering ; Smart tavle Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy for bruk av
læreboka på interaktiv tavle eller lerret SEOGHØR.NO: Høsten 2012 var farget av lykke for Odd Arild
Svaland (58) og Gerda Sivertsen (56).
Gjennom TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten» fant de to.

