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Han kom hem och sa att han hade träffat en annan! Jag som trodde
att han var mannen jag skulle leva med i resten av mitt liv.

Känslan av total overklighet som om jag har hamnat i ett
undantagstillstånd medan hela världen fortsätter runt omkring. Hur

kan hon göra såhär mot mig?

Att oväntat och plötsligt bli lämnad är en chockartad kris, där hela
livet vänds upp och ner. Hur kan jag förstå det som har hänt? Vem är
den här personen som jag trodde att jag kände? Hur blir min framtid

nu?

Den här boken vänder sig till dig som går igenom den smärtsamma
processen att oväntat ha blivit lämnad efter en längre relation. Den
fokuserar särskilt på åldern runt 30, där ens jämnåriga ofta lever i
förhållanden och börjar bilda familj. Krisen blir ofta extra svår om
man själv vill ha barn. Boken är dock även aktuell i andra åldrar och
livsfaser, eftersom många av krisens ingredienser är gemensamma.



Lämnad är skriven av psykologen Åsa Kruse och bygger på hennes
intervjuer med personer som har blivit lämnade i 30-årsåldern. De
berättar hur det gick till, hur de reagerade, vilka situationer som var
svåra och vilka frågor som väcktes i olika faser. Här finns även
intervjuer med några som har valt att lämna, som beskriver deras
grubblerier, dilemman och svåra känslor. Åsa Kruse ger kunskap
kring hur och varför man reagerar som man gör, samt stöd och råd
kring hur man kan ta sig vidare och komma ut på andra sidan. För

det gör man.

Sagt om boken:

Psykologen och psykoterapeuten Åsa Kruse vänder sig till den som
genomlever separation, framförallt i åldern runt 30, men även i andra
åldrar. Hon skriver utifrån sin erfarenhet och kunskap samt intervjuer
hon gjort med personer som blivit lämnade ofrivilligt. Boken präglas

av insikt och förståelse och förmedlar hopp till den som blivit
lämnad.
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