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Intuitivt barn Luise Thye-Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: Hvad nu hvis vores børn har valgt os.? 
Hvad nu hvis de skal lære noget af os, 

men at de så sandelig også skal lære os forældre noget.? 

Denne bog giver dig redskaber til at opdrage ved at gå på opdagelse i dig selv med barnet som din vejviser.
Intuitionen er dit kompas og ved at skærpe den, kan du bruge den til at forstå dit barns behov. Rigtig mange
forældre læner sig op af ekspertudsagn om opdragelse, vores egne minder om opdragelse og gode råd fra
vores forældre. I den forbindelse bruger vi vores hoved til at opdrage med i stedet for at mærke vores børn.

Når vi ikke mærker vores børn, så kan vi ikke være sikre på, at vi faktisk opfylder deres reelle behov. Vi skal i
stedet føle vores børn via intuitionen, det tavse sprog - følelserne. 

Det er i de fem følelser: Kærlighed, frygt, misundelse, sorg og vrede, at vi kan skabe vores børn som dem, de
er. Det er i disse følelser, at barnet har mulighed for at vise sit sande væsen, og via barnet bliver vi

præsenteret for ting, vi skal finde svar på i os selv. Vi har langt flere følelser, end dem vi kan sætte ord på, og
derfor er det vigtigt, at vi ikke kun ser og hører barnet - vi skal også føle barnet og anerkender alle barnets

følelser - også de tavse. 

Luise Thye-Østergaard tager os igennem hendes egen intuitive rejse i mødet med hendes børn. Hvordan hun
er stoppet op og har mærket efter, hver gang børnene har vækket en ny følelse i hende. Igennem denne

oprydningsproces af egne følelser har hun lært at være sig selv og lært sine mange følelser at kende. Det gør,
at hun nu er bekendt med følelserne og kan se op og bekende kulør. Med hendes intuition og følelser som
kompas lader hun sig lede på vej mod det liv, der for hende er det meningsfyldte liv. På den måde er hun i

stand til at møde hendes børn, hvor de er og håndtere hendes egne følelser i relationen til hendes børn, og hun
mærker, hvad der er nødvendigt for dem. 

Børns følelser skal SES, HØRES og FØLES.  

 

Forlaget skriver: Hvad nu hvis vores børn har valgt os.? 
Hvad nu hvis de skal lære noget af os, 

men at de så sandelig også skal lære os forældre noget.? 

Denne bog giver dig redskaber til at opdrage ved at gå på opdagelse i
dig selv med barnet som din vejviser. Intuitionen er dit kompas og
ved at skærpe den, kan du bruge den til at forstå dit barns behov.

Rigtig mange forældre læner sig op af ekspertudsagn om opdragelse,
vores egne minder om opdragelse og gode råd fra vores forældre. I
den forbindelse bruger vi vores hoved til at opdrage med i stedet for
at mærke vores børn. Når vi ikke mærker vores børn, så kan vi ikke
være sikre på, at vi faktisk opfylder deres reelle behov. Vi skal i
stedet føle vores børn via intuitionen, det tavse sprog - følelserne. 

Det er i de fem følelser: Kærlighed, frygt, misundelse, sorg og vrede,
at vi kan skabe vores børn som dem, de er. Det er i disse følelser, at
barnet har mulighed for at vise sit sande væsen, og via barnet bliver
vi præsenteret for ting, vi skal finde svar på i os selv. Vi har langt

flere følelser, end dem vi kan sætte ord på, og derfor er det vigtigt, at



vi ikke kun ser og hører barnet - vi skal også føle barnet og
anerkender alle barnets følelser - også de tavse. 

Luise Thye-Østergaard tager os igennem hendes egen intuitive rejse i
mødet med hendes børn. Hvordan hun er stoppet op og har mærket
efter, hver gang børnene har vækket en ny følelse i hende. Igennem
denne oprydningsproces af egne følelser har hun lært at være sig selv
og lært sine mange følelser at kende. Det gør, at hun nu er bekendt
med følelserne og kan se op og bekende kulør. Med hendes intuition
og følelser som kompas lader hun sig lede på vej mod det liv, der for
hende er det meningsfyldte liv. På den måde er hun i stand til at
møde hendes børn, hvor de er og håndtere hendes egne følelser i
relationen til hendes børn, og hun mærker, hvad der er nødvendigt

for dem. 

Børns følelser skal SES, HØRES og FØLES.  
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