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SÆRLIGT SENSITIVE - VOKSNE. Der er udgivet mange gode bøger om det særligt sensitive karaktertræk.
Bogen her adskiller sig ved at være enkel, kort og lettilgængelig for alle - og kan læses på en aften. Bogen
giver en enkel og lettilgængelig beskrivelse af det særligt sensitive karaktertræk hos voksne samt konkrete råd
og redskaber til, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for at leve med glæden ved at være særligt
sensitiv, og hvordan mennesker omkring bedst kan møde den sensitive med forståelse og respekt. Bogen
henvender sig til særligt sensitive mennesker og til deres partner, familie, venner, kollegaer samt til ledere og
fagfolk. I samme serie: Særligt sensitive - Børn.
Den generelle forskning på autismeområdet tager. Og dig selv. Sensitive Børn og Voksne: Bog og
Videokursus; Sensitive Børn – Fra Sårbarhed til Styrke. ER DIT BARN SÆRLIGT SENSITIV. Klinik for
Særligt Sensitive v/ Stine Klarskov Sundhedscenter, Bækkeskovvej 4, 2665 Vallensbæk Strand
stineklarskov@mail. Klinik for Særligt Sensitive v/ Stine Klarskov Sundhedscenter, Bækkeskovvej 4, 2665
Vallensbæk Strand stineklarskov@mail. Bog; Særligt Sensitives Trivsel: DVD; Indre Ro – en.
ER DIT BARN SÆRLIGT SENSITIV. At være særligt sensitiv betyder, at man har et særligt fintfølende
nervesystem.

Jeg har en bred erfaring med at behandle både voksne og børn, som har symptomer inden for stress samt
ubalancer i. ER DIT BARN SÆRLIGT SENSITIV. Styrk dit barns selvværd og selvtillid på Kidz Academy.
Børn og trådløs teknologi. dk Mobil nr. : 24 82 38 75 Særligt sensitive Krop og sjæl hører sammen. dk Mobil
nr. Vores vision er God service, God rådgivning samt Gode produkter. i fransk og retorik fra Københavns
Universitet og.
Jeg holder foredrag om særligt sensitive børn og voksne og om skyggesider. Er du spirituel.
Kæmpe udvalg af Eukanuba til billige priser. psykoterapeut, parterapeut og specialist i højt begavede samt
særligt sensitive børn, unge og voksne.

