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Författarna ger exempel och förmedlar med en enkel förklaringsmodell konkreta tips om hur ni kan agera på
att sätt så att ni båda får det ni bill ha och behöver i relationen. Förstår ni hur ni kan komplettera varandra kan
ni lättare acceptera olikheter.
Hej Frida och Madeleine, mutor, liksom hot, straff och skuld/skam tror jag kan skapa ett lydigt barn. Det blev
lite debatt om detta också på twitter. Jag vill tillägga att jag kan se framför mig en person som söker hjälp för
sin barndom som skriver in på Google ”barn till borderline” och då vill jag att den här informationen ska
kunna komma upp, och särskilt nästa artikel, som vänder sig tydligare till barn till psykiskt sjuka.
Om man vill ha barn som samarbetar, snarare än lyder, tror jag inte att det finns någon ”quick fix” att ta till,
utan då handlar det om ett ständigt relationsutvecklande och ett ständigt relationsbyggande. Jag vill tillägga
att jag kan se framför mig en person som söker hjälp för sin barndom som skriver in på Google ”barn till
borderline” och då vill jag att den här informationen ska kunna komma upp, och särskilt nästa artikel, som
vänder sig tydligare till barn till psykiskt sjuka. Det blev lite debatt om detta också på twitter.
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utan då handlar det om ett ständigt relationsutvecklande och ett ständigt relationsbyggande. Tarotkortleken är
något som man behöver lära känna och det gör man bäst genom att praktisera konsten, att använda den helt
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