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BESKRIVNING

Vad är det som får kvinnan att stanna kvar? "Susan" handlar om en kvinna som levde med en man som är
sjukligt svartsjuk, våldsam och med ett enormt kontrollbehov. Hon har fortfarande idag, flera år efter det
att hon äntligen kommit ifrån mannen, svåra fysiska men efter mycket grav misshandel. Mannen som
misshandlar och trakasserar är ingen man som det går att se på hur sjuk han är. I början är han väldigt
uppmärksam på "Susans" välbefinnande. Uppvaktar henne kraftigt, har ett "fint" yrke och ser bra ut. Det är
inte förrän man kommer honom riktigt nära som man riskerar att få se de svarta hål som han gömmer. Idag
lever "Susan" under skyddad identitet. Men hon kan aldrig vara säker på att mannen inte kommer att söka
upp henne. Hon skriver boken för att visa att detta kan drabba egentligen vem som helst. Det är inte
kvinnan i förhållandet som det är fel på. Utan mannen. Boken vill visa andra drabbade kvinnor att det går
att ta sig ur ett destruktivt förhållande, och att man kan vända det negativa till något positivt och som
stärker kvinnans självkänsla. Men vad är det egentligen som får kvinnan att stanna kvar och då hon till slut
går vad är det som får henne att göra det? Boken vill visa anhöriga, grannar, vänner och andra närstående
den problematik som kan uppstå kring kvinnan och hennes situation. Kanske framför allt att det inte bara
är att gå ifrån ett sådant förhållande utan att det behövs mycket hjälp och stöd utifrån för att kvinnan skall
orka med och klara av det som kommer efteråt. Hur långt vågar jag "släppa in någon" i beskrivningen av
mig själv? Ta det för vad det är, för det är så här jag ser mig själv... en ensamstående mamma till två
underbara barn. I övrigt är jag yngsta barnet i en familj på fem personer, mamma, pappa, och två äldre
bröder. Yngst och minst på alla sätt... i en familj där alla andra medlemmar ligger på längder om 175 och
uppåt, får man ständigt se upp på folk om man som i mitt fall inte är mer än 159..." Ps. Skriv gärna en rad
till "Susan". Med uppmuntran eller berätta om din värld. Hon vill gärna höra från andra kvinnor eller män
som kan behöva en röst att prata med. Mail vidarebefordras. Vidarebefordras till Susan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Varför skall vi stanna kvar i Svenska kyrkan? Var går gränsen?

Undrar du också varför vissa kvinnor stannar kvar, istället för att bryta upp och börja om? Det finns
många olika orsaker och det är en ganska så komplex fråga.

VARFÖR GÅ UR? - kyrkoskatten.se

Köp Varför stanna kvar?. Vad är det som får kvinnan att stanna kvar? "Susan" handlar om en kvinna som
levde med en man som ...

PDF Vad påverkar viljan att stanna kvar eller att sluta på arbetet för ...

Så varför stannar vi i dåliga relationer? ... Enligt studien kan det både få oss att vårda en god relation och
att stanna kvar i en dålig.
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Varför stanna kvar?

https://www.bo-fi.club/?p=VARF%C3%96R%20STANNA%20KVAR?&ln=se
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