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FamilieFred med dine forældre Katrine Krebs Hent PDF Familiefred med dine forældre er en bog til dig, der
har brudt med dine forældre eller "bare" føler dig fastlåst i en uløselig konflikt og skuffede forventninger. Her

får du hjælp til at skabe fred - først og fremmest for dig selv men forhåbentlig også med dine forældre.

Familieforståelse er hovedtema i bogens første del af psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard, der i
lettilgængelig form giver indsigt ind familiedynamikker. Hovedfokus er de på overfladen helt almindelige
familier, der er fyldt med uhensigtsmæssige mønstre. Som læser får du praktiske redskaber til at forstå og
tackle egne udfordringer og relationer og bud på handlemuligheder, der kan hjælpe dig til at rumme dine

forældre samtidig med, at du holder fast i dig selv.

Familiefortællinger i bogens anden del er autentiske beretninger, hvor cases gengiver konkrete oplevelser.
Journalist Katrine Krebs har interviewet fire personer fra – på overfladen – helt almindelige familier, der

fortæller ærligt og åbent om deres udfordringer i forholdet til deres forældre op gennem barndommen og som
voksne i dag. Det gør de i håb om, at andre kan genkende følelser og opnå større selvforståelse.

Barndommens sår kan ikke heles uden tilbageblik, men fremtiden bliver forhåbentlig præget af familiefred.
Bogen er bevidst ment som et modspil til tidens tendens til 'quick-fix' af livets kriser og udfordringer.

Forståelse kan skabe forandring - det gør det forhåbentlig for dig.

Peter Ingemann, journalist og tv-vært fra DR serien 'Hammerslag' og forfatter til bogen 'Ingemanns Land' har
skrevet det barske forord til FamilieFred med dine forældre.

Se mere om bogen og forfatterne bag på FamilieFred.dk.
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