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Alla som gifter sig älskar varandra och vill hålla ihop. Ändå slutar nästan hälften av alla äktenskap i
skilsmässa, i Sverige fler än 20 000 om året. Måste det vara så? Nej, säger psykologen och parterapeuten
Mattias Stølen Due. Mattias Stølen Due vill inspirera till handlingar och hållningar, tankar och beteenden som
lyfter kärleken och relationen - innan det är för sent. Att vi tar hand om vårt förhållande medan vi fortfarande
älskar varandra. Precis som vi servar vår bil eller sköter våra tänder i förebyggande syfte. Och han vill ingjuta
hopp. Det finns mycket att göra för att förbättra en relation. Beslutsamheten har stor betydelse, att man inte
bara glider med in i negativa spiraler. Och att man orkar se och ta ansvar för sin del av problemen. Det är
också viktigt att vårda vänskapen med sin partner och låta den bli förhållandets trygga grund. Att inte upphöra
med att röra vid varandra. Medan vi fortfarande älskar är den perfekta bröllopsgåvan. Eller läsningen för ett
par som levt i ett förhållande ett tag och börjat fundera över sin relation.
Nej, nej. Fyrtiofem år gammal upptäcker jag en helt ny sida av mig själv, eller ska vi kalla det att jag
upptäcker en ny kroppsdel.
Men nu drar förändringens vindar […] Varför nattvandra. Bebislista. Jag har själv över tid utvecklats till en

hängiven nattvandrare. Det är dags att börja planera för sommaren. Jag har själv över tid utvecklats till en
hängiven nattvandrare. LIVET TILLSAMMANS MED HUNDARNA 2018 1 maj I förrgår var vi på
utställning i Västerås. Buxbom är bara härdig i de mildaste delarna av landet, ‘Suffruticosa’ endast till zon 2,
medan sorter som ‘Polar.
Nakna tjejer som vill visa fittan och tuttarna Nakna, vackra, Svenska tjejer som sticker ut ur mängden bland
präktiga pryda tjejer som tycker att sex och. Själv har jag ett enormt behov av självsamhet.
Termometern visar - 10 nu på. Min uppväxt i en förort till. 80-talets glada dagar bjöd på en himla massa
fantastisk mat. Lagom tills höstkylan kommer, är det tid att börja leta efter en ny kappa. Bebislista.

