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Hvad skal vi med særligt sensitive? Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF "Hvad skal vi med særligt sensitive?" er

en kort, overskuelig og positiv hjertestyrker til dig, der er kommet i tvivl om dine forcer som særligt
sensitiv/hsp'er/højsensitiv. Dig, der tænker: ”Men hvad dur jeg egentlig til?" "Hvad skal vi med særligt

sensitive?" er skrevet af en hverdagsekspert. Ane-Marie Kjeldberg er nemlig hverken psykolog,
psykoterapeut eller coach. Derimod har hun levet med sit særligt sensitive personlighedstræk i mere end et
halvt århundrede, og kommer af en familie, hvor flere har trækket. Desuden har hun på andre fronter gennem
årene haft kontakt til mange særligt sensitive. En bog i øjenhøjde, en bog baseret på jordbunden og praktisk
hverdagserfaring, i al stilfærdighed ophobet gennem generationer. Inkl. værktøjsafsnit, som bringer dig på
sporet af lige netop dine stærke sider. "Der gives her et kærligt skulderklap og tilbydes en nænsom mulighed
for (selv)støtte til at bevare et godt selvværd som højsensitiv i dagens samfund." Psykolog Christel Wilms

"En kort, praktisk bog, der oplister kompetencer og gode råd til at spare på og genvinde kræfterne". Mag. art.
Louise C. Larsen "Gode konkrete værktøjer til at blive opmærksom på vores forcer som HSP. Synes at Ane-
Marie formår at holde det nede på jorden, og gøre det meget brugbart i en almindelig dagligdag". Coach og
fysioterapeut Camilla Qwist Ane-Marie Kjeldberg er forfatter af fire romaner, en række noveller og flere
fagbøger om forfatterarbejdet samt om stress og veje til forankring. Medlem af Dansk Forfatterforening.

 

"Hvad skal vi med særligt sensitive?" er en kort, overskuelig og
positiv hjertestyrker til dig, der er kommet i tvivl om dine forcer som
særligt sensitiv/hsp'er/højsensitiv. Dig, der tænker: ”Men hvad dur
jeg egentlig til?" "Hvad skal vi med særligt sensitive?" er skrevet af

en hverdagsekspert. Ane-Marie Kjeldberg er nemlig hverken
psykolog, psykoterapeut eller coach. Derimod har hun levet med sit
særligt sensitive personlighedstræk i mere end et halvt århundrede,
og kommer af en familie, hvor flere har trækket. Desuden har hun på
andre fronter gennem årene haft kontakt til mange særligt sensitive.

En bog i øjenhøjde, en bog baseret på jordbunden og praktisk
hverdagserfaring, i al stilfærdighed ophobet gennem generationer.



Inkl. værktøjsafsnit, som bringer dig på sporet af lige netop dine
stærke sider. "Der gives her et kærligt skulderklap og tilbydes en

nænsom mulighed for (selv)støtte til at bevare et godt selvværd som
højsensitiv i dagens samfund." Psykolog Christel Wilms "En kort,
praktisk bog, der oplister kompetencer og gode råd til at spare på og
genvinde kræfterne". Mag. art. Louise C. Larsen "Gode konkrete

værktøjer til at blive opmærksom på vores forcer som HSP. Synes at
Ane-Marie formår at holde det nede på jorden, og gøre det meget

brugbart i en almindelig dagligdag". Coach og fysioterapeut Camilla
Qwist Ane-Marie Kjeldberg er forfatter af fire romaner, en række
noveller og flere fagbøger om forfatterarbejdet samt om stress og

veje til forankring. Medlem af Dansk Forfatterforening.
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