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Dorothy Corkille Briggs i denne bog forældre en uforlignelig indsigt i hvordan man giver sit barn selvværd,
personlig styrke og integritet, livsglæde, og gå-på-mod. Hun viser læseren hvilken indvirkning en høj

selvværdsfølelse har på barnets sociale evner, dets indlæringsevner, ja selv dets intelligens og kreativitet!
Omvendt opridser hun også krystalklart konsekvenserne af en lav selvværdsfølelse, og læseren får værdifulde
råd til hvordan dette undgås. Forfatteren understreger at alle børn, uanset baggrund, kan få et højt selvværd,
hvis nogle enkle grundlæggende faktorer er tilstede. Alle forældre kan derfor give deres børn den bedste gave
og den vigtigste ingrediens i livet: en følelse af værd. Selvopfattelsen er den mest bestemmende faktor for dit
barns fremtid. Skridt for skridt vil denne bog vise: - Hvordan dit barns selvopfattelse skabes, og hvordan du
kan forme den. - Hvordan din kommunikation med dit barn kan opbygge det. - Den overraskende betydning

af dit kropssprog. - Hvordan du giver dit barn mod til at være sig selv. - Hvordan du skaber et ægte
kærlighedens klima. - Vigtigheden af at håndtere barnets følelser rigtigt. - Hvordan disse ting påvirker

intelligensen og barnets personlige styrke. - Og hvilke faldgruber du bør undgå. Dorothy Corkille Briggs har
arbejdet som underviser i konfliktløsning, skolepsykolog og familie-, ægteskabs-, og børneterapeut igennem
45 år. Hendes psykologiske indsigt, og hengivenhed for sit fag og sine læsere, skinner igennem i hendes
litteratur, og hendes arbejde har resulteret i flere internationalt anerkendte og bedstsælgende bøger! Hun er
medlem af det fornemme selskab “Phi Beta Kappa”, som har til formål at “ære og fremme excellence i kunst
og videnskab, blandt de mest fremragende studerende af kunst og videnskab på USAs førende universiteter.”

 

Med stor indlevelse giver Dorothy Corkille Briggs i denne bog
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litteratur, og hendes arbejde har resulteret i flere internationalt
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studerende af kunst og videnskab på USAs førende universiteter.”

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Dit Barns Selvværdsfølelse - Nøglen til dets liv!&s=dkbooks

