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Din teenager skal coaches, ikke opdrages Arne Nielsson Hent PDF Forældrerollen ændres totalt, når et barn
går i puberteten. Mange forældre bliver bange og begræder tabet. Hvor blev mit lille søde barn af? Hvad skal
jeg stille op med dette uopdragne monster? Opfordringen fra denne bogs forfatterteam lyder: Sig farvel til
opdragerrollen og bliv i stedet sparringspartner for dine store børn; bliv deres teenagecoach. Det skaber et
langt bedre og mere holdbart forhold til teenageren, og giver dig muligheden for et langt sjovere og mere
udviklende liv, også når teenageren for længst er flyttet hjemmefra og livet skal defineres på ny. En af de

vigtigste konklusioner er: Dit barn er stadig i støbeskeen. Du må ikke behandle det som en voksen.
Teenageren kan ikke håndtere sine følelser rationelt, det er hjernen simpelthen ikke færdigudviklet til. Derfor:
Elsk din teenager, men slip ham/hende løs. Stol på, at du har gjort det godt nok. Og lær dig selv at bruge den
udfordrende tid til at blive et klogere, friere og gladere menneske. Denne bogs forfattere er teenageeksperter

på hver deres måde. Arne Nielsson, der har skrevet bestselleren Viljen til sejr, er en af landets førende
professionelle coaches for sports- og erhvervsfolk; Anni Kirk og Tania Wolf er begge skolelærere og

kognitive coaches med speciale i teenagere. Nina Vedel-Petersen er forfatter og journalist og har bl.a. skrevet
bøgerne Magtkamp på chefgangen – om at være kvinde på en toppost og Man skal ikke stå og fedte med det,

en interviewbog om kendte kvinders kamp for friheden.

 

Forældrerollen ændres totalt, når et barn går i puberteten. Mange
forældre bliver bange og begræder tabet. Hvor blev mit lille søde
barn af? Hvad skal jeg stille op med dette uopdragne monster?
Opfordringen fra denne bogs forfatterteam lyder: Sig farvel til

opdragerrollen og bliv i stedet sparringspartner for dine store børn;
bliv deres teenagecoach. Det skaber et langt bedre og mere holdbart
forhold til teenageren, og giver dig muligheden for et langt sjovere
og mere udviklende liv, også når teenageren for længst er flyttet

hjemmefra og livet skal defineres på ny. En af de vigtigste
konklusioner er: Dit barn er stadig i støbeskeen. Du må ikke

behandle det som en voksen. Teenageren kan ikke håndtere sine



følelser rationelt, det er hjernen simpelthen ikke færdigudviklet til.
Derfor: Elsk din teenager, men slip ham/hende løs. Stol på, at du har
gjort det godt nok. Og lær dig selv at bruge den udfordrende tid til at
blive et klogere, friere og gladere menneske. Denne bogs forfattere
er teenageeksperter på hver deres måde. Arne Nielsson, der har
skrevet bestselleren Viljen til sejr, er en af landets førende

professionelle coaches for sports- og erhvervsfolk; Anni Kirk og
Tania Wolf er begge skolelærere og kognitive coaches med speciale i
teenagere. Nina Vedel-Petersen er forfatter og journalist og har bl.a.
skrevet bøgerne Magtkamp på chefgangen – om at være kvinde på en
toppost og Man skal ikke stå og fedte med det, en interviewbog om

kendte kvinders kamp for friheden.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Din teenager skal coaches, ikke opdrages&s=dkbooks

