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Empati Helle Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Empati er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man
støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve
sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv.. Empati er med andre ord

det bindemiddel, som binder og holder menneskelige fællesskaber sammen.

Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre
mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og
pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn - og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget

andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og
empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves.

Pressen skriver:

»En klog og læseværdig bog«
– Femina

»Bogen har mange gode budskaber, som enhver kan lade sig inspirere af og selv bygge videre på.«
**** – Per Schultz Jørgensen, Politiken
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