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Når børn blomstrer - om at mestre livet Hanne Aalling Risager Hent PDF Noget af det sværeste at være vidne
til er et barn, der har det skidt, eller et barn der har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver som
forældre eller andre voksne frustrerede, kede af det eller vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at kunne
hjælpe, med det resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen med barnet på. Vi har fokus på det,
der er ikke virker, og oplever ofte at vores gode intention om at være anerkendende kommer til kort. Det
betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de iboende styrker, som medfødt ligger i
barnet, alt det der skal til, for at barnet kan forandre. Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” tager
netop fat i det tema. Du får nye vinkler til at forstå og have forståelse for, hvad et barn har brug for i de

aktuelle situationer. Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at opleve savn, eller at et
barn slår. Du får konkrete redskaber præsenteret, hvor du får mulighed for at udvikle de bedste trivselsvilkår i
samspil med barnet og dermed skabe et fundament for et godt barneliv. Du får gennem forfatterens autentiske
historier samt enkle og letforståelige fortællemåde indsigt i, hvad der styrer og påvirker et barns udfordringer,
og ikke mindst hvad der skal til fra dig, for at et barn løfter sig ud af sine problemer og udfordringer ved egen
indre kraft. Det der får barnet til at blomstre og mestre livet. Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det
betyder, at du undervejs gennem Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen møder kommenterer eller
spørgsmål, som åbner op for dit eget indre refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt det, der gør dig i
stand til at forandre. Bogen er en forlængelse af ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse

kommer fra hjertet”, men kan læses som en selvstændig bog.

 

Noget af det sværeste at være vidne til er et barn, der har det skidt,
eller et barn der har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi
bliver som forældre eller andre voksne frustrerede, kede af det eller
vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at kunne hjælpe, med det
resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen med barnet
på. Vi har fokus på det, der er ikke virker, og oplever ofte at vores
gode intention om at være anerkendende kommer til kort. Det

betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de
iboende styrker, som medfødt ligger i barnet, alt det der skal til, for
at barnet kan forandre. Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre
livet” tager netop fat i det tema. Du får nye vinkler til at forstå og

have forståelse for, hvad et barn har brug for i de aktuelle situationer.
Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at
opleve savn, eller at et barn slår. Du får konkrete redskaber



præsenteret, hvor du får mulighed for at udvikle de bedste
trivselsvilkår i samspil med barnet og dermed skabe et fundament for
et godt barneliv. Du får gennem forfatterens autentiske historier samt
enkle og letforståelige fortællemåde indsigt i, hvad der styrer og
påvirker et barns udfordringer, og ikke mindst hvad der skal til fra
dig, for at et barn løfter sig ud af sine problemer og udfordringer ved
egen indre kraft. Det der får barnet til at blomstre og mestre livet.
Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det betyder, at du

undervejs gennem Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen
møder kommenterer eller spørgsmål, som åbner op for dit eget indre
refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt det, der gør dig i stand

til at forandre. Bogen er en forlængelse af ”Fra Fejlfinder til
Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”, men kan

læses som en selvstændig bog.
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