Copiii nostri, frumosi si sanatosi - Cum sa te vindeci prin joc, rasete si lacrimi

Copiii nostri, frumosi si sanatosi - Cum sa te vindeci prin joc, rasete si
lacrimi

Una dintre cele mai importante carti de parentaj pe care le poti gasi - bazata pe cercetari recente si o noua intelegere a dezvoltarii copilului
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Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Copiii nostri frumosi si sanatosi este una dintre cele mai importante carti de parentaj pe care le poti gasi, bazata pe cercetari recente si o noua
intelegere a dezvoltarii copilului. Se refera la minunata, si totodata complicata, varsta a copilariei, de la doi ani la opt ani, si ne invata sa
devenim parinti atenti si plini de compasiune, care cauta sa inteleaga nevoia si emotia in spatele comportamentului copiilor nostri, oferindu-le
astfel ceea ce au nevoie pentru a fi fericiti si a creste sanatos. Din paginile acestei carti veti afla cum sa gasiti alternative eficiente si sanatoase
le pedeapsa si violenta, cum sa raspundeti unui acces de furie sau cum sa va ajutati copilul sa depaseasca frica si anxietatea si sa faca fata
durerii si pierderii, sa coopereze si sa se inteleaga cu fratii si ceilalti copii. Si un lucru foarte important, veti afla cum sa aveti grija de voi!
*
„Inainte sa va dati seama, copiii au crescut. Va veni un moment in care se vor spala pe dinti fara sa le amintiti, vor manca fara sa dea pe ei si

1 / 4

Copiii nostri, frumosi si sanatosi - Cum sa te vindeci prin joc, rasete si lacrimi

vor citi singuri. Pe masura ce cresc, vor dori in mod natural sa petreaca mai mult timp cu prietenii lor si mai putin cu voi. Copiii vostri depind de
voi acum in moduri care se vor schimba in curand. Pretuiti momentele de comuniune si amintiti-va sa va bucurati de voiosia, spontaneitatea,
intensitatea, mirarea, curiozitatea si nerabdarea lor.”
Aletha Solter
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