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Elsk Daisy Løvendahl Hent PDF Forlaget skriver: Jeg tror faktisk på, at du både kan have en meningsfuld
karriere, et hedt parforhold og en lykkelig familie. Det kræver, at du formår at påtage dig din del af ansvaret i
familien, og at du varetager dig selv. Det kræver sat på spidsen både forvaltning af friheden og fællesskabet.

Når det lykkes, er parforholdet potentielt det dejligste, du kan have i livet.  
   

ELSK er funderet på mine mange samtaler med mennesker, der lever det moderne storbyliv med konstant
tidsmangel, en kæreste, de bor sammen med, børn og en karriere, som er vigtig for dem. I bogen finder du en
gennemgang af parforholdet i dag samt 10 sande historier, der har bevæget mig som menneske og lært mig
om kærligheden. Hver historie er skrevet med udgangspunkt i et livsprincip, der kan have stor betydning for,

hvordan du lever med kærligheden i dit liv. Du får også de værktøjer, som har gjort en forskel for mine
klienter, samt 45 mærkbare råd, du kan lade dig inspirere af.     

Spørgsmålet for nutidens par er ikke længere, om de kan gå fra hinanden, men hvorfor de skal vælge at
blive. Her er en refleksionbog, der styrker dig i at vælge kærligheden til.   

OM DAISY
Daisys første bog LEV handler om, hvordan man kan have det hele uden stress. Hun blev kaldt ekspert i det
moderne liv i Politiken og bogen fik meget omtale i medierne og har vækket megen positiv feedback. LEV er
en hyldest til det travle liv, hvor man ved at kende sig selv, udleve sine værdier og have modet til at vælge til
og fra, sagtens kan have både en kærlig familie og en pulserende karriere.  Med opfølgeren ELSK stiller hun

på parforholdet i det moderne liv med to karrierer, knap tid og høj skilsmisseprocent.   

Daisy er personlig rådgiver. Gennem samtaler assisterer hun dedikerede mennesker med at mestre kærlighed,
familie og karriere. Hendes baggrund er en kandidatgrad i filosofi og kommunikation samt certificering i
coaching og styrkebaseret udvikling. Hun er også efterudannet inden for EFT, emotionsfokuseret terapi for
par, og har lavet 14 kunstudstillinger som fotograf. Hun bor i København med sin mand og deres to børn. 

ELSK er anden del af trilogien: LEV - ELSK - DØ.  

 

Forlaget skriver: Jeg tror faktisk på, at du både kan have en
meningsfuld karriere, et hedt parforhold og en lykkelig familie. Det
kræver, at du formår at påtage dig din del af ansvaret i familien, og
at du varetager dig selv. Det kræver sat på spidsen både forvaltning
af friheden og fællesskabet. Når det lykkes, er parforholdet potentielt

det dejligste, du kan have i livet.  
   

ELSK er funderet på mine mange samtaler med mennesker, der lever
det moderne storbyliv med konstant tidsmangel, en kæreste, de bor
sammen med, børn og en karriere, som er vigtig for dem. I bogen
finder du en gennemgang af parforholdet i dag samt 10 sande
historier, der har bevæget mig som menneske og lært mig om
kærligheden. Hver historie er skrevet med udgangspunkt i et

livsprincip, der kan have stor betydning for, hvordan du lever med
kærligheden i dit liv. Du får også de værktøjer, som har gjort en
forskel for mine klienter, samt 45 mærkbare råd, du kan lade dig

inspirere af.     



Spørgsmålet for nutidens par er ikke længere, om de kan gå fra
hinanden, men hvorfor de skal vælge at blive. Her er en
refleksionbog, der styrker dig i at vælge kærligheden til.   

OM DAISY
Daisys første bog LEV handler om, hvordan man kan have det hele
uden stress. Hun blev kaldt ekspert i det moderne liv i Politiken og
bogen fik meget omtale i medierne og har vækket megen positiv

feedback. LEV er en hyldest til det travle liv, hvor man ved at kende
sig selv, udleve sine værdier og have modet til at vælge til og fra,
sagtens kan have både en kærlig familie og en pulserende karriere.
 Med opfølgeren ELSK stiller hun på parforholdet i det moderne liv

med to karrierer, knap tid og høj skilsmisseprocent.   

Daisy er personlig rådgiver. Gennem samtaler assisterer hun
dedikerede mennesker med at mestre kærlighed, familie og karriere.
Hendes baggrund er en kandidatgrad i filosofi og kommunikation

samt certificering i coaching og styrkebaseret udvikling. Hun er også
efterudannet inden for EFT, emotionsfokuseret terapi for par, og har
lavet 14 kunstudstillinger som fotograf. Hun bor i København med

sin mand og deres to børn. 

ELSK er anden del af trilogien: LEV - ELSK - DØ.  
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