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Aargh! Frej Prahl Hent PDF Forlaget skriver: Psykolog Frej Prahl var overbevist om, at han ville blive
verdens bedste far. Men da sønnen Harald vokser op og bliver et selvstændigt, lille individ, bliver

forestillingen om det perfekte forældreskab udfordret. For Harald vil ikke gå op ad trapper, han gider ikke
spise aftensmad, og faktisk er han heller ikke træt, når han skal sove. 

Når vores børn ikke gør, som vi siger, trækker mange moderne forældre i advokatkostumet og hiver de mest
overbevisende argumenter frem: “Du skal have jakke på, fordi det er koldt. Fordi du bliver syg. Fordi du jo er

ørebarn.” Andre forvandler sig til et levende serviceorgan, fylder køkkenskabet med 17 forskellige
morgenmadsprodukter og fjerner alle forhindringer på barnets vej af frygt for den store, gisp, nedsmeltning.
Og nogle ender i desperation med at komme med hårdtslående trusler og sende giftige dræberblikke: Barnet

er jo urimeligt!   
Frej Prahl har gjort det hele som far. Og han bliver vred, når Harald er kropumulig. Rigtig vred. 

Engang forsøgte han at undertrykke vreden, det skal man jo nutildags, men vreden sivede alligevel ud i form
af sure opstød og ualmindelig dårlig stemning hjemme omkring middagsbordet. Så han besluttede sig for at

undersøge vreden og dens historie. Hans pointe er kontroversiel: Vis din vrede som forælder, og styrk
relationen til dit barn! 

Hvis vi tør se vreden i øjnene frem for at undertrykke den, vil vi højst sandsynligt bedre kunne give den et
afbalanceret udtryk. Vrede er ikke farlig, hvis den finder sted inden for en kærlig og varm relation, hvor den

voksne bevarer overblikket og tager ansvaret.   

Med udgangspunkt i nyeste forskning på området, oplagte caseeksempler og gode, håndgribelige råd guider
psykolog Frej Prahl læserne kærligt og humoristisk igennem børneopdragelsen psykologiske processer og de
mest udfordrende scener fra dagligdagen: Fra nedsmeltningen ved køledisken i Netto til håndteringen af den

tavse, mutte teenager, der er skole- og ikke mindst forældretræt.  

Om forfatteren
Frej Prahl, født 1987, er psykolog og ansat ved Center for Familieudvikling samt privatpraktiserende. Han har

tidligere udgivet bogen TÆNDT.

 

Forlaget skriver: Psykolog Frej Prahl var overbevist om, at han ville
blive verdens bedste far. Men da sønnen Harald vokser op og bliver
et selvstændigt, lille individ, bliver forestillingen om det perfekte
forældreskab udfordret. For Harald vil ikke gå op ad trapper, han

gider ikke spise aftensmad, og faktisk er han heller ikke træt, når han
skal sove. 

Når vores børn ikke gør, som vi siger, trækker mange moderne
forældre i advokatkostumet og hiver de mest overbevisende

argumenter frem: “Du skal have jakke på, fordi det er koldt. Fordi du
bliver syg. Fordi du jo er ørebarn.” Andre forvandler sig til et
levende serviceorgan, fylder køkkenskabet med 17 forskellige

morgenmadsprodukter og fjerner alle forhindringer på barnets vej af
frygt for den store, gisp, nedsmeltning. Og nogle ender i desperation

med at komme med hårdtslående trusler og sende giftige
dræberblikke: Barnet er jo urimeligt!   



Frej Prahl har gjort det hele som far. Og han bliver vred, når Harald
er kropumulig. Rigtig vred. 

Engang forsøgte han at undertrykke vreden, det skal man jo
nutildags, men vreden sivede alligevel ud i form af sure opstød og

ualmindelig dårlig stemning hjemme omkring middagsbordet. Så han
besluttede sig for at undersøge vreden og dens historie. Hans pointe
er kontroversiel: Vis din vrede som forælder, og styrk relationen til

dit barn! 

Hvis vi tør se vreden i øjnene frem for at undertrykke den, vil vi
højst sandsynligt bedre kunne give den et afbalanceret udtryk. Vrede

er ikke farlig, hvis den finder sted inden for en kærlig og varm
relation, hvor den voksne bevarer overblikket og tager ansvaret.   

Med udgangspunkt i nyeste forskning på området, oplagte
caseeksempler og gode, håndgribelige råd guider psykolog Frej Prahl

læserne kærligt og humoristisk igennem børneopdragelsen
psykologiske processer og de mest udfordrende scener fra
dagligdagen: Fra nedsmeltningen ved køledisken i Netto til

håndteringen af den tavse, mutte teenager, der er skole- og ikke
mindst forældretræt.  

Om forfatteren
Frej Prahl, født 1987, er psykolog og ansat ved Center for

Familieudvikling samt privatpraktiserende. Han har tidligere udgivet
bogen TÆNDT.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Aargh!&s=dkbooks

