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Hent PDF Minimalistisk forældreskab handler om at finde den mest direkte vej til et meningsfuldt familieliv
uden for mange forstyrrende elementer. Der hersker en mystisk opfattelse af, at forældre ved fødslen deltager i
en lodtrækning og vinder enten et nemt eller et ikke nemt barn, og den tankegang ønsker denne bog at gøre
op med. Som forælder kan man nemlig selv gøre en stor forskel i forhold til, hvor nemt det føles at have barn.
Dels ved at holde barnet roligt og trygt, dels ved den måde, man italesætter barnet og forældreskabet på, og
dels ved den måde, man indretter sit hjem og livet med børn på. I 14 overskuelige essays med titler som

"Barnevognsbøvlet", "Et bryst er ikke en vandhane", "Lyt til dit hjerte, ikke din mødregruppe", Babyer skal
da ikke have babymos", "Graviditet kræver shopping" og "Integriteten sidder ikke i speltbollerne" sættes der
fokus på forskellige dele af livet med et lille barn. Bogen tager udgangspunkt i forfatterens egne erfaringer og
overbevisninger og følger en række røde tråde såsom "minimalisme", værdien af nærhed" og "usikkerheden
som førstegangsforælder". I bogen får du desuden svaret på, hvordan man kan være forælder til et lille barn
og ikke bare leve uden barnevogn, men leve godt og nemt uden barnevogn. Bogen henvender sig primært til
kommende og nybagte forældre og omhandler primært det første års tid i et lille barns liv. Der sættes fokus på

amning, sengetider (eller mangel på samme), overgang til fast føde og mange andre ting.

 

Minimalistisk forældreskab handler om at finde den mest direkte vej
til et meningsfuldt familieliv uden for mange forstyrrende elementer.
Der hersker en mystisk opfattelse af, at forældre ved fødslen deltager
i en lodtrækning og vinder enten et nemt eller et ikke nemt barn, og
den tankegang ønsker denne bog at gøre op med. Som forælder kan
man nemlig selv gøre en stor forskel i forhold til, hvor nemt det føles
at have barn. Dels ved at holde barnet roligt og trygt, dels ved den
måde, man italesætter barnet og forældreskabet på, og dels ved den
måde, man indretter sit hjem og livet med børn på. I 14 overskuelige

essays med titler som "Barnevognsbøvlet", "Et bryst er ikke en



vandhane", "Lyt til dit hjerte, ikke din mødregruppe", Babyer skal da
ikke have babymos", "Graviditet kræver shopping" og "Integriteten
sidder ikke i speltbollerne" sættes der fokus på forskellige dele af

livet med et lille barn. Bogen tager udgangspunkt i forfatterens egne
erfaringer og overbevisninger og følger en række røde tråde såsom

"minimalisme", værdien af nærhed" og "usikkerheden som
førstegangsforælder". I bogen får du desuden svaret på, hvordan man
kan være forælder til et lille barn og ikke bare leve uden barnevogn,

men leve godt og nemt uden barnevogn. Bogen henvender sig
primært til kommende og nybagte forældre og omhandler primært
det første års tid i et lille barns liv. Der sættes fokus på amning,

sengetider (eller mangel på samme), overgang til fast føde og mange
andre ting.
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