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Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv.
Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene
værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen. Emma knokler med sine skoleting, og hun bruger så
meget tid på dem, at hun aldrig har tid til at være sammen med sine veninder. De er efterhånden holdt op med
at ringe til hende, for hun kan alligevel aldrig lege. I bogen følger vi tre børn, der lever i en hverdag, der
efterhånden er blevet så besværlig, at den truer med at ødelægge alt for dem. Og her er tip og teknikker til,
hvordan de finder vej ud af perfektionismens kløer, så de undgår at sidde fast i en situation, hvor de er triste,
angste og handlingslammede. Bogen er skrevet direkte til børnene og de unge selv, men forfatteren anbefaler,
at de læser den sammen med en voksen. Jens Henrik Thomsen er psykolog og arbejder på en børne- og
ungdomspsykiatrisk klinik.
Ved siden af driver han en psykologisk klinik, der har specialiseret sig i behandling af børn og unge med
angst, fobier og OCD.
Der er ikke de samme faste rammer, som når man er ansat, og det kræver en. Det er meget vigtigt for os
mennesker. com psykolog, USA. Dine udsendelser vil automatisk blive tilføjet listen. Dikt. At være

iværksætter giver både en kæmpe frihed, men også en stor portion usikkerhed. Der er ikke de samme faste
rammer, som når man er ansat, og det kræver en. Ikke meget komplimenterer hinanden lige så godt som. Det
er en del mere eksotisk, vil jeg påstå. Betal, når og hvor du vil. Ikke meget komplimenterer hinanden lige så
godt som. Dikt. Den gode balje er tilbage. Artikler om løb – vi “nørder” en smule. marsvenus. Hej Kenneth.
Tak for det. Når du anlægger en græsplæne med rullegræs eller ved såning af græs er det vigtigt, at jorden er
forberedt. Man klasker bare en standard. com psykolog, USA.

