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Elsk din eks Anna Prip Hent PDF Forlaget skriver: Der var over 17.000 skilsmisser i 2016. Det er forholdsvist
nemt at regne ud, hvor mange mennesker som hvert år bliver berørt af en skilsmisse på den ene eller anden
måde. Familierelationer splittes, mennesker forsvinder ud af hinandens liv og skænderier bliver en del af
hverdagen. Nogen kan måske håndtere situationen på en god måde, mens det for andre bliver et helvede at

komme igennem. 

Elsk din eks er en ny bog, som guider læseren til at finde en kærlig måde at være skilt på, selv om samlivet er
ophørt. En venlig tilgang, eller en venlig uenighed kommer man langt med, men det kan være svært at se,
hvordan man kommer dertil, når følelserne buldrer og skænderierne har overtaget den gode dialog. Læseren
får indblik i de sværeste udfordringer ved at være skilt og får råd til, hvordan hele familien bedst kommer i
gennem skilsmissen. I bogen er der eksempler på familier, der er kommet igennem en skilsmisse og som kan

inspirere andre til at gøre det samme. 

Elsk din eks giver konkret rådgivning til, hvordan sorg, savn og svigt håndteres og hvad man kan gøre, hvis
det er svært at samarbejde om børnene. Forfatter Anna Prip har 10 års erfaring med skilte familier, og hendes
erfaring er, at hvis man kan fokusere sin opmærksomhed fra et kærligt sted, så er der stor sandsynlighed for at

den forvandler omstændighederne for alle i familien, så der opstår glæde, ro og samhørighed på trods af
skilsmissen.
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