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Alle børn reagerer på en uoverskuelig hverdag, og nogle oplever verden meget intenst - de er mere udsatte og
udviser hurtigt stresssymptomer. Dem kalder vi antennebørn. Det, at de sanser verden gennem alle deres

usynlige antenner, gør, at de meget ofte er sjove, tænksomme, iderige, kreative, motoriske stærke og meget
empatiske. De reagerer også meget hurtigt på en verden, der larmer.  

Her er en bog, der tager barnets oplevelse alvorligt og som på børneniveau fortæller en historie om, hvad der
sker i kroppen, hjernen og nervesystemet, når man overbelastes. Ved at blive bevidst om processerne - ved at
fodre sin søhest - kan barnet lettere navigere i en hverdag præget af højt tempo og stor omskiftelighed. Læs

bogen med dit barn og hjælp hele familien med at finde mere ro og balance i verden.

Dette er en bog til antennebørn og deres forældre. En bog, der i børnehøjde forklarer, hvad det vil sige at
være et antennebarn og mærke, at tøjmærker kradser, lyset er lidt for skarpt, lyde er lidt for høje, der er for

mange mennesker, maden er mærkelig osv.

 

Forlaget skriver:

Alle børn reagerer på en uoverskuelig hverdag, og nogle oplever
verden meget intenst - de er mere udsatte og udviser hurtigt

stresssymptomer. Dem kalder vi antennebørn. Det, at de sanser
verden gennem alle deres usynlige antenner, gør, at de meget ofte er
sjove, tænksomme, iderige, kreative, motoriske stærke og meget

empatiske. De reagerer også meget hurtigt på en verden, der larmer.  

Her er en bog, der tager barnets oplevelse alvorligt og som på
børneniveau fortæller en historie om, hvad der sker i kroppen,

hjernen og nervesystemet, når man overbelastes. Ved at blive bevidst
om processerne - ved at fodre sin søhest - kan barnet lettere navigere
i en hverdag præget af højt tempo og stor omskiftelighed. Læs bogen
med dit barn og hjælp hele familien med at finde mere ro og balance

i verden.

Dette er en bog til antennebørn og deres forældre. En bog, der i
børnehøjde forklarer, hvad det vil sige at være et antennebarn og
mærke, at tøjmærker kradser, lyset er lidt for skarpt, lyde er lidt for

høje, der er for mange mennesker, maden er mærkelig osv.
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