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almindelige, men mest undervurderede job i menneskehedens historie. Mærkeligt. For den tidligste

påvirkning er grundlaget for alt, hvad der kommer senere. I familien lærer barnet at omgås andre mennesker,
hvad livet handler om, og hvordan man mest effektivt får sin vilje. Bogen bygger direkte på de erfaringer, jeg
har gjort som far til tre. Og den rummer de praktiske råd, jeg som far kan give til andre forældre. At jeg også
er ekspert i kommunikation og forsker i manipulation og politisk kommunikation – og har været leder på et
stort universitetsinstitut – træder muligvis frem her og dér, men det er en biting. Og det er aldrig noget, som
har imponeret ungerne. Men uden dem – Nikolaj, Joakim og Troels – var denne bog plus meget andet aldrig
blevet til noget. Og uden min livsfælle siden 1969, cand. psych., klinisk psykolog, specialist i psykoanalytisk

psykoterapi Marianne Thomsen Kjæmpe var det hele aldrig gået. Læs mere på www.KJOELLER.dk.
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