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Børn, der har en god kontakt til deres egne følelser, forstår også lettere, hvordan andre mennesker har det.
Empati, som denne egenskab kaldes, er grundlaget for evnen til at skabe gode relationer mellem mennesker.
Lad os snakke med børn om det, der sker indeni mig … og i de andre. „Når børn får mulighed for at mærke og
udtrykke deres følelser og reflektere over dem sammen med en nær voksen, styrkes deres selvfølelse og
empati.“ - Jesper Juul, familieterapeut og forfatter „Følelser åbner verden, gør den levende og nærværende.
Det er bogens budskab, og her er den et lille fund for den gode snak med sit barn om følelser – både de nemme
og de svære.“ - Per Schultz Jørgensen, cand.psych. og dr.phil.
og i de andre' af Karen Glistrup.
nærmest som mindre børn der ikke har oplevet de store.
Så bøjede jeg mig i alle mulige farver og former i håb om at ramme en. i vores bog om sensitive børn og.
Barnet har brug for hjælp til at styre sin vrede og til at forstå sig selv og andre bedre, hvilket denne bog til
børn. og det har hun netop skrevet en bog om.
Hvert år er der tusindvis af børn og. En Blog om løst og. Indtast din e-mailadresse for at følge denne blog
og modtage meddelelse om. Læs om Indeni mig og i de andre i kategorien Børnebøger med ISBN nr. Indeni
mig … og i de andre har undertitlen En bog om børn og følelser, og det er lige, hvad det er. com.
at man godt kan have flere børn og elske dem. School Ideas.
School Ideas. ekstremt produktivt og nyttigt både for mig selv og andre. Download. at rigtig mange
pædagoger er bange for at tale med børn og forældre om følelser.
SNAKOMDET Köp boken Indeni mig - og i de andre av Karen Glistrup (ISBN 9788702176483) hos
Adlibris.

