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Familiefred med dine voksne børn Katrine Krebs Hent PDF Denne bog er til dig, der har et kompliceret
forhold til dine voksne børn. Måske har I mistet kontakten? Måske føler du dig låst fast i en konflikt, i

skuffede forventninger eller i følelsen af, at respekten er forsvundet? Der er hjælp at hente.

Familiefred med dine voksne børn tager fat på et tabubelagt emne, som mange går alene med i årevis. Bogen
sætter fokus på de problemer, der kan ligge til grund for konflikter og brud mellem forældre og deres voksne

børn. Det kan være uforløst vrede, den svære løsrivelse, håndtering af skilsmisse og stedforældre samt
psykisk sygdom og misbrug.

I bogen fortæller en række forældre deres gribende personlige historier om, hvordan det er at miste kontakten
til sit voksne barn – og måske også til børnebørnene.

Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard forklarer mekanismerne bag de forskellige typer konflikter mellem
forældre og deres voksne børn og giver gode råd til, hvordan man kan arbejde med at løse konflikterne og

finde fred med situationen. Både når der er håb om forsoning, og når der ikke er.

Bogen indeholder også en række samtaler, hvor Katrine Krebs taler med biskop Tine Lindhardt, sociolog
Henrik Dahl og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø om familiens rolle for den enkelte, i samfundet – nu og i

fremtiden.

Af samme forfattere er tidligere udkommet FamilieFred med dine forældre. Se mere om bøgerne og
forfatterne bag på FamilieFred.dk.
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