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Torget 2, Kungälv. www.farshatt.se   

Fars Hatt:  
Morsdagsmiddag

3 rätter 355:-
Söndagen den 26 maj. 
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Två sittningar. Egen buffé  
och lekrum för barnen. 

Boka bord: 0303-109 70.

Jag och mina, kvinnliga bör tilläggas, kol-
legor har ibland skojat om att vi borde ha 
en relationsspalt i lokaltidningen. Om den 

här refl ektionen kan läggas till ämnet låter 
jag vara osagt, men något som är säkert är att 
kärleksrelationer berör de allra fl esta av oss på 
något sätt. 

Det är därför ingen slump att en text med 
rubriken ”Är du med rätt partner?”, under 
några dagar, spred sig som en löpeld över hela 
världen på internet och sociala medier. 

Texten har översatts från engelska och 
personen som skrivit den återberättar vad en 
seminarieledare svarade på frågan: Hur vet jag 
om jag är med rätt person?

Han svarade då att alla förhållanden följer 
samma mönster. I början är man förälskad och 
längtar efter telefonsamtalen, beröringen och 
man gillar den andres små egenheter. 

Att falla för någon, fall in love, menar han 
är precis som det låter. Det är något som bara 
händer utan att man kan påverka det. 

”Att bli förälskad är en passiv och spontan upp-
levelse, men efter ett par månader eller år tillsam-
mans falnar glöden. Det är ett naturligt mönster i 
ALLA förhållanden.” 

”Det är nu som du och/eller din partner kan 
börja fråga er: Är jag med rätt person? När du 
tänker tillbaka på den glödande kärlek ni en gång 
hade kanske du börjar längta efter att få uppleva 
det med någon annan. Det är här förhållanden 
rasar samman.”

Nu kommer seminarieledaren till sin 
poäng: ”Hemligheten med att lyckas i ett förhål-
lande är inte att finna rätt person, det är att lära 
sig att älska den person man har hittat.”

Han menar att människor gärna skyller sin 
olycka på sin partner och börjar söka efter 
bekräftelse utanför förhållandet. 

”Resultatet av sökandet kan se ut på många 
sätt och otrohet är det vanligaste. Men ibland 
gräver människor istället ner sig i arbete, en 
hobby, vänskap, överdrivet tevetittande eller 
missbruk av olika slag. Men lösningen ligger inte 
utanför förhållandet. Den ligger inom det.
Jag säger inte att du inte kan förälska dig i 
någon annan. Självklart kan du det och tillfälligt 
skulle det kännas bättre. Men några år senare 
skulle du vara tillbaka i samma situation. Skälet 
till det är, och lyssna nu noga:
Hemligheten för att lyckas i ett förhållande är 
inte att hitta rätt person, det är att lära sig älska 
den person du har hittat.”

Självklart kan två människor vara fel för 
varandra och utan grunden som gör att man 
kan växa och utvecklas tillsammans är det 
svårt att bygga något hållbart.

Att bibehålla kärleken är, till skillnad från för-
älskelsen, ingen passiv eller spontan upplevelse 
utan något som kräver att man vet hur man ska 
göra för att få det att fungera. 

De flesta är nog överens om att långvarig 
kärlek kräver tid, ansträngning och energi, 
men det tål att upprepas. Det verkar ibland 
som att man ser kärleksrelationen som något 
som bara finns där, något bestående medan allt 
annat är i ständig rörelse. Som klyschan säger: 
Man vet inte vad man har förrän man förlorat 
det.

”Kärleken är INTE ett oförutsägbart myste-
rium som varken du eller din partner kan påverka 
utgången av. Precis som att fysikens lagar styr uni-
versum, finns det på samma sätt lagar för förhål-
landen. Om du vet hur du ska tillämpa dessa lagar 
är resultatet förutsägbart.”

Att den här texten spridit sig som en löpeld 
på nätet med hjälp av tusentals 
och åter tusentals delningar 
säger ändå mycket om män-
niskors vilja att värna om 
sin relation. Hemligheten 
bakom att hålla ihop, även i 
de stunder man faller isär, 
är uppenbarligen något 
som väcker intresse över 
hela världen.
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Vem har Ales

Haj på magplask?

Alekuriren behöver Din hjälp med att fylla årets 

sommarnummer med spännande artiklar.

Känner du någon med

Tipsa redaktionen redan idag!

Hemligheten bakom
bestående kärlek

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
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