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Kunsten at sige nej handler om at tage ansvar for sig selv - også af hensyn til andre.

 Bogen er skrevet i dyb respekt for en forældregeneration, der skal skabe deres forældrerolle indefra - fra
deres egne tanker, følelser og værdier, fordi de hverken har en kulturel eller en saglig konsensus uden for sig
selv, som de kan støtte sig til eller kopiere. Samtidig skal de forsøge at skabe parforhold, som er ligeværdige
og på en og samme tid båret af respekten for det enkelte menneske og fællesskabets krav om forpligtelse og

samarbejde. Hvis det skal lykkes, må man lære sig kunsten at sige nej.

Jesper Juul er internationalt anerkendt som forfatter, foredragsholder, familieterapeut og supervisor. Han er
forfatter til en række bøger, bl.a. Dit kompetente barn, Her er jeg - hvem er du? og Aggression. En naturlig

del af livet (2013).
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