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Forandre din tankegang, så du undgår forvirringer og misforståelser, og få dit barn til

at samarbejde

 

Når dit barn ikke gør, som du beder ham om for 127. gang, kan du sikkert godt blive

irriteret på ham/hende, og synes h*n er respektløs, egoistisk eller noget helt tredje.  

 

Det kan være du bliver ramt af tanker a la:

• ”Mit barn burde komme til middagen første gang, jeg kalder”

• ”Mit barn burde skynde sig mere om morgenen, så vi ikke komme for sent”

• ”Mit barn burde rydde op på sit værelse”

• ”Mine børn burde ikke være så forvildede”

• ”Mit barn burde tage sig mere sammen og lave sine lektier”

• ”Mit barn burde ikke bide og slå”

 

NU ER DET DIN TUR

 
Hvad tænker du om dit barn, når h*n gør noget, du ikke bryder dig om? 
Skriv det ned her, og bare giv den gas. Jo mere du får med, jo mere bliver du bevidst om, hvor skoen
trykker, og kan du gøre noget ved det.
 
Mit barn burde....
 
 
 
 
 
 
 
Med disse tanker, ville jeg reagere overfor mit barn ved at...
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Vend nu dine tanker 180 grader rundt

 

Det kan være du bliver ramt af tanker a la:

• ”Mit barn burde ikke komme til middagen første gang, jeg kalder”

• ”Mit barn burde ikke skynde sig mere om morgenen, så vi ikke komme for sent”

• ”Mit barn burde ikke rydde op på sit værelse”

• ”Mine børn burde være så forvildede”

• ”Mit barn burde ikke tage sig mere sammen og lave sine lektier”

• ”Mit barn burde bide og slå”

 

NU ER DET DIN TUR

 
Mit barn burde ikke....fordi....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med disse nye tanker, ville jeg reagere overfor mit barn ved at...


