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Tal sammen! Poula Helth Hent PDF Grundlæggende vil bogens to forfattere vise eksempler på, hvordan
forskellige typer af par og familier kan tale sammen, så de oplever, at de får et bedre og gladere familieliv og

parforhold.
Samtalen kan - udover at berige og give ny energi i parforhold og familie - også anvendes til at hjælpe
hinanden gennem livsfaser eller akutte problemer, der opstår i livet; det kan være i forhold til arbejdet,

sygdomme, familie, venner eller andet.

Bogen vil som noget væsentligt indeholde nyttige værktøjer, som man kan bruge i samtalen. Forfatterne viser,
hvordan man kan lære at tale sammen i forhold til metoden "den nødvendige samtale", som de har udviklet
og arbejdet med i mange år. Basismetoden og de forskellige tilknyttede metoder vil blive beskrevet konkret i
forhold til de par- og familietyper, som gennemgås i bogen, således at man som læser kan finde eksempler på

brug af samtalen i forhold til egne behov.

Desuden vil der være et teoriafsnit for den særligt interesserede læser.
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