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Jeg elsker dig - altid Mathilde Hannemann Hent PDF Forlaget skriver: Bogen om angst er skrevet af en mor
til et barn med angst. Stemmen i bogen tilhører sønnen Marcus, som i løbet af årene har lært at kontrollere sin

angst. Bogen er skrevet med humor og et barneglimt i øjet – selv om emnet er alvorligt.
 

Sammen har de søgt hjælp hos psykologer og andre professionelle. De har prøvet alle de gode råd af
derhjemme og passet dem til i familien. Det er mundet ud i 12 tricks og 5 gode råd til forældre.

 
Denne lille bog kan medvirke til at skabe overblik over konkrete værktøjer til at kontrollere angst. Bogen

kommer ikke med færdige løsninger, men beskriver et forløb, som har virket i forfatterens familie.
 

Serien med de små fagpjecer om vigtige emner er skrevet i et let sprog til forældre og fagpersoner.
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angst. Stemmen i bogen tilhører sønnen Marcus, som i løbet af årene
har lært at kontrollere sin angst. Bogen er skrevet med humor og et

barneglimt i øjet – selv om emnet er alvorligt.
 

Sammen har de søgt hjælp hos psykologer og andre professionelle.
De har prøvet alle de gode råd af derhjemme og passet dem til i
familien. Det er mundet ud i 12 tricks og 5 gode råd til forældre.

 
Denne lille bog kan medvirke til at skabe overblik over konkrete
værktøjer til at kontrollere angst. Bogen kommer ikke med færdige
løsninger, men beskriver et forløb, som har virket i forfatterens

familie.
 

Serien med de små fagpjecer om vigtige emner er skrevet i et let
sprog til forældre og fagpersoner.
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