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Forbindelsen Nanja Kreutz Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er resultatet af en omfattende undersøgelse
af den særlige forbindelse mellem forældre og børn samt dyr og deres ejer. Udover forfatternes egne

oplevelser med forbindelsen indeholder bogen interviews af en række behandlere fra ind- og
udland. Behandlerne er: Inna Segal (Australien), Tedd Koren (USA), Terry og Tanja Murphy (New Zealand),
Silvia Marti Korff (Spanien), Ignasi Planavila (Spanien), Maria Kramer (USA), Gitte Sperling (Danmark), Nils

Rosted (Danmark), Deb Snyder (USA), Tami Lynn Kent (USA), Gerry Bostock (Australien). Gennem de
medvirkendes fortællinger forsøges der her at forklare noget uforklarligt, og ved at læse denne bog vil du få

et indblik i forbindelsen og dermed forhåbentlig en indsigt i dit eget, dine børn og/eller dine dyrs liv.
Samtidig vil du måske få en større forståelse for livets udfordringer, og hvordan du kommer igennem

dem. Forfatternes håb er, at denne bog vil gøre dig mere bevidst som menneske og om den måde, vi påvirker
hinanden på.
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