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Det er stressende for jer begge og handler ofte om lavt selvværd.

Der er i denne lille ebog en hel del praktisk hands-on tips til at slippe jalousi, både i sig selv og i forholdet.

Der er også information om utroskab og råd til den der er utro og endelig er der et stykke om hvordan man
kommer over utroskab.

E-hæftet behandler også 6 myter om utroskab, så tanker omkring utroskab kan blive mere realistiske.

Indholdsfortegnelse:
1. redskab – Indrøm, at du har et problem med jalousi

2. redskab - Arbejd med dit selvværd
3. redskab - Bliv I nuet

4. redskab - Lad være med at spionere
5. redskab - Lav forventningsafklaring i forholdet

Hvis du er den anden part
Der kan være forskellige årsager til utroskab:

Utroskab i påvirket tilstand
Myter om utroskab

Sådan kommer du over utroskab
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