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En bog om håndteringen af konflikter i et parforhold. Parret har været i terapi hos Birgit Weber i et par år, og
bogen er bygget op af den e-mailkorrespondance, der har været mellem de to indbyrdes og også mellem hver
af dem og terapeuten. Man følger dem og oplever, hvordan de hver især aktiverer hinandens sårbare punkter,

hvordan de reagerer, og hvilke følelser de bliver grebet af.

Indimellem kommer så Birgit Webers kommentarer til og forklaringer på det, der foregår, så man hele tiden
bliver vejledt i, hvordan barndommen griber ind og skaber dårlige reaktionsmønstre i voksenlivet, og hvad
man kan gøre ved det, og samtidig ser, hvor svært det alligevel er at reagere med indsigt, når man er styret af
følelser og indgroede reaktionsmønstre, og også hvor hurtigt man hele tiden ryger over i at give den anden

skylden.

Parret bliver klar over, at hver gang de får givet ærligt udtryk for, hvordan de selv bliver ramt i den enkelte
situation i stedet for at gøre den anden forkert og give den anden skylden for konflikten, får de det godt og

kan igen mærke kærligheden til den anden.

Birgit Weber har tidligere udgivet Find en partner for livet og Bliv en partner for livet, Sig av når du bliver
ramt og Kærlighed er ikke for kujoner.
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