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Forældre der elsker for meget Laurie Ashner Hent PDF Elske sine børn for meget? Det lyder mærkeligt, men
forældre kan faktisk komme til at skade deres børn af bar kærlighed. Hvis de drukner dem i en strøm af

opmærksomhed, omsorg og bekymring, hvis de hele tiden forsøger at styre dem, beskytte dem, klare deres
problemer og træffe beslutninger for dem, risikerer forældrene at skabe en gensidig afhængighed, der er

meget stærk og smertelig.

Som et voksent barn af forældre, der elsker for meget, betragter du måske dig selv som særligt udvalgt, men
har svært ved at tage et initiativ eller stole på dine egne fornemmelser. Du er afhængig af andres anerkendelse

og har ofte skyldfølelse over for dine forældre.

FORÆLDRE DER ELSKER FOR MEGET fortæller om baggrunden for disse problemer. Den indeholder
vejledning til dig, der er blevet overbeskyttet som barn, om hvordan du kan begynde at styre dit eget liv.

Også forældre kan hente hjælp til at forstå og ændre deres adfærd.

Laurie Ashner er lærer og terapeut. Mitch Meyerson er psykolog.

 

Elske sine børn for meget? Det lyder mærkeligt, men forældre kan
faktisk komme til at skade deres børn af bar kærlighed. Hvis de

drukner dem i en strøm af opmærksomhed, omsorg og bekymring,
hvis de hele tiden forsøger at styre dem, beskytte dem, klare deres
problemer og træffe beslutninger for dem, risikerer forældrene at
skabe en gensidig afhængighed, der er meget stærk og smertelig.

Som et voksent barn af forældre, der elsker for meget, betragter du
måske dig selv som særligt udvalgt, men har svært ved at tage et
initiativ eller stole på dine egne fornemmelser. Du er afhængig af
andres anerkendelse og har ofte skyldfølelse over for dine forældre.

FORÆLDRE DER ELSKER FOR MEGET fortæller om
baggrunden for disse problemer. Den indeholder vejledning til dig,
der er blevet overbeskyttet som barn, om hvordan du kan begynde at
styre dit eget liv. Også forældre kan hente hjælp til at forstå og ændre

deres adfærd.

Laurie Ashner er lærer og terapeut. Mitch Meyerson er psykolog.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Forældre der elsker for meget&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


