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Løsning frem for drama, så trives dit barn Nan Rostock Hent PDF Forlaget skriver: Skilsmisse er en realitet
for flere og flere familier i dag, men hvordan håndterer man det egentlig på en voksen og ansvarsfuld måde?
Lader man følelserne styre, er det desværre tit sådan, at børnene betaler prisen for, at vi, som forældre, ikke

kan håndtere skilsmissen voksent.
Løsning frem for drama - så trives dit barn er skrevet i dyb respekt for den forælder, der går uden om dramaet
og vælger den gode løsning. Ikke nødvendigvis for sig selv, men for sit barn.  Som ansvarlig forælder med
fokus på løsning, vil man meget hurtigt være i stand til at se muligheder frem for forhindringer. Bogen

henvender sig til voksne som ønsker en fredfyldt skilsmisse og er villige til at gøre det, der skal til. Den vil
hjælpe læseren med at fokusere på det, der kan komme til at fungere, frem for det, der ikke kan. Med en

blanding af praktiske oplysninger, gode råd, motiverende citater, øvelser og masser af plads til selvrefleksion
er Løsning frem for drama en praktisk guide og håndbog til den famlende skilsmisseforælder, der søger et nyt

udgangspunkt for at skabe den gode dialog med en tidligere partner.

Ann-Louise Kjær Mathiesen har skrevet bogen ud fra erfaringer fra sit arbejdsliv, hvor hun som coach i over
20 år har arbejdet med problematikker inden for skilsmisse, personlig udvikling og kommunikation. Bogen er

fyldt med cases og eksempler både fra klienters og hendes eget skilsmisseforløb.
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