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Denne bog handler om det, der med et gammeldags udtryk hedder "at sætte grænser for børn". Den beskriver,
hvordan vi som mennesker kan afgrænse os i forhold til andre mennesker – også små og store børn – på
måder, hvor ingen kommer til skade, og hvor kontakten får så høj kvalitet som muligt. Den kærlighed, vi

føler for vores børn og de voksne, der står os nærmest, opleves på én måde af os selv og på en anden måde af
dem. Deres oplevelse afhænger af, hvordan vi omsætter vores kærlige følelser til kærlige handlinger. På

mange måder er både børns og voksnes oplevelse af at blive elsket helt individuel, men det er et fællestræk
ved os, at vi ikke oplever os elsket, når vores personlige grænser bliver krænket eller ikke respekteret. Når
krænkelserne er grove og hyppige, falder vores selvværd og dermed vores evne til at handle konstruktivt. Vi
kan hverken passe ordentligt på os selv eller forbedre kontakten med den, der krænker os. Det gælder for
både børn og voksne. Jesper Juul er familieterapeut og leder af The Kempler Institute of Scandinavia.
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