
Monstermanualen
Hent bøger PDF

Gitte Winter Graugaard

Monstermanualen Gitte Winter Graugaard Hent PDF Forlaget skriver: Angst og bekymring hos børn er
almindelige og sunde følelser. Men for mere end hvert tiende barn udvikler den naturlige angst sig til en

overdreven tilstand, der rammer barnets trivsel og resten af familien.

Monstermanualen henvender sig til familier med overbekymrede, ængstelige eller angste børn i alderen 7 –
12 år. For nogle børn kan denne bog betyde, at de overvinder angsten og får langt bedre trivsel. 

Der er mange grunde til, at et stigende antal børn bliver overbekymrede, og alt for mange forældre føler sig
rådvilde og magtesløse over for denne usynlige lidelse. 

I en novelle møder I pigen Simone på ti år, som har angst, og hører, hvordan hun øver sig i at være mere
modig. Derefter sender vi forældrene i Monsterskole, så I bedre kan forstå den lidelse, der plager jeres barn og

får gode råd til, hvordan I kan hjælpe.  

I Monsterskolen for børn laver dit barn sin helt egen monstermanual, som bliver en slags skjold i kampene
mod monsteret. Og gennem børnemeditation og mindfulness styrker vi dit barns tro på, at han eller hun har

den indre styrke, der skal til for at bekæmpe sit mørke. 

Vi giver børnene poweren tilbage. Men husk på, at monstre skal bekæmpes i fællesskab!

Bogen er skrevet af life coach Gitte Winter Graugaard, som er kendt for sine bøger med børnemeditation, der
får børn til at sove, herunder bestselleren Børnemeditationerne I mit hjerte, der sælger i tyve lande og

psykolog Stine Hæk, som hver dag behandler børn med angst og overbekymring i sin klinik i Silkeborg. 
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