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Må vi så få ro! Lola Jensen Hent PDF Inden for de seneste årtier er tempoet i børnelivet steget. Forældre kører
med fuld skrue på job og med personlige mål. I skolen og i institutionerne vokser krav og forventninger. Der
er langt flere aktiviteter og gøremål i børns liv i dag end for bare 10 år siden og en katastrofal mangel på

åndehuller.

Al den støj og uro får børn til at reagere på forskellig vis. Mange børn mistrives, mens stadigt flere får en
decideret diagnose, og antallet af børn, der defineres som ’særligt sensitive’, er inden for de seneste tre-fire år
eksploderet. Dette er et symptom på en spidsbelastning, der skal gøres noget ved, og der kan gøres noget. For
det er ikke børnene, der har ændret sig – det er deres omgivelser! Sætter de voksne fart og mål ned, bliver

børnene roligere.

I Må vi så få ro! beder Lola Jensen forældre og alle, der har med børn at gøre, om at stoppe op og reflektere
over børnelivet. Den anerkendte familievejleder giver kærlige og kontante råd til, hvordan forældre på enkel
vis kan skrue ned for støj og tempo og skabe mere nærvær i hverdagen. Selv små justeringer giver luft og ro

til overophedede pandelapper og dæmper symptomer og uro. På børns vegne: Må vi så få ro!
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