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Fordi vi tror på mennesker,
skaber vi trivsel, glæde, engagement, motivation og
meningsfuld læring.
Det, at vi tror på den enkelte og den enkeltes ressourcer, er helt afgørende i vores arbejde. Den,
der føler sig set, hørt og forstået finder også grundlaget for at tro på sig selv og derved finde
styrken og modet til at udvikle sig fagligt og personligt.
Vi har specialiseret os i den anerkendende og styrkebaserede tilgang med afsæt i empowerment.
Med det som fundament har vi skabt RessourceDetektivens vifte af visuelle redskaber, der skaber
indsigt og bevidsthed omkring, at meningsfulde relationer skabes ved at tage et personligt ansvar for egen adfærd og kommunikation. Redskaberne kan anvendes i utallige situationer og til
uanset set hvem, vi står over for. Vi er tolken, der oversætter og gør det komplicerede enkelt. Vi er
vej-lederen, der styrker mennesker til at finde sin egen vej gennem følelsen af frihed, respekt og
værdifuldhed.
Vores mål er at hjælpe mennesker med at få det bedste ud af enhver situation, modet til at være
autentisk og intuitiv, og dermed blive den bedste udgave af sig selv til stor motivation og inspiration for andre.
RessourceDetektiven er en international virksomhed, der primært beskæftiger sig med personlig
og faglig udvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn, unge samt voksne.
Vores virksomhed har eksisteret siden 2003. Vi kommer i hele Danmark, syd for grænsen samt i
Grønland.
Vi tilbyder
coaching,

supervision og undervisning af ledere på forskellige niveauer samt medarbejdere
coaching

af børn og unge samt forældre
foredrag

og oplæg på dansk, engelsk og tysk
organisationsprocesser

over tid, hvor vi skræddersyr efter behov

“Alting gror nedenfra og får næring ovenfra.”
HANNE AALLING RISAGER
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Udannelsen

Ressourcedetektiv og vej-leder
Uddannelsen til ressourcedetektiv og vej-leder er en livslang uddannelse,
men du skal starte et sted, og vi kan indtil videre tilbyde tre forløb
- grunduddannelsen og to overbygninger.
Uddannelsen er meget praksisorienteret, imellem modulerne skal du lave
feltarbejde, der relaterer til din egen praksis og det overordnede mål med
uddannelsen.
Vi arbejder med kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede
tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet eller den unge
og dig, samt din rolle og din måde at være til stede på som vej-leder eller
underviser. Alt sammen noget der har stor betydning for, hvordan et barn
eller en ung kommer styrket gennem en evt. sårbar og umiddelbart uoverskuelig udfordring eller periode.
På alle moduler arbejder vi med de erfaringer, du har med dig fra din daglige praksis. Når vi mødes 2. gang tager vi udgangspunkt i det, der er sket
siden sidst, dit feltarbejde, samt dine tanker og overvejelser undervejs. Her
fremlægger du også, hvad du har erfaret til gensidig vidensdeling samt
erfaringsudveksling. Der vil være coaching mellem modulerne.
Uddannelsen henvender sig til dig:
der
 gennem personlig udvikling gerne vil udvikle dine faglige færdigheder til at arbejde med børn, unge eller voksne i sårbare og udsatte
situationer
der
 er pædagog, leder, lærer, AKT-lærer, skolepædagog, vejleder, pædagogisk assistent, dagplejer, social- og sundhedshjælper eller assistent,
socialrådgiver, familieplejer, familiekonsulent, kostvejleder, studerende,
coach osv.
der
 har lyst til at være i et dynamisk udviklende forløb i et inspirerende
samspil med andre faggrupper uden fokus på titler
Uddannelsen er energigivende og bevidsthedsudviklende.

Uddannelsen er bygget op således,
at der er en rød tråd igennem alle
modulerne.
Du kan til enhver tid bygge videre
på din personlige og faglige rejse
som ressourcedetektiv, når det
passer dig.

“Man får sjælen med,
og man når at mærke efter.”
KURSIST

FÆLLES FOR ALLE MODULER
Foregår som internat i vores egne lokaler i Tønder.
Prisen er inkl.
–– Overnatning i enkeltværelse samt forplejning under begge moduler, dog undtaget
aftensmad på 2. dagen. Det sørger du selv for evt. sammen med de øvrige deltagere.
–– Coaching mellem modulerne.
Det forventes, at du deltager og er fuldt til stede på undervisningsdagene (og at du
derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden).
Vi har fokus på ro og nærvær – tid til egen og fælles refleksion.
Vi sætter ”Hvad ser du?” og ”Hvad oplever du?” i stedet for ”Hvad tænker du?”, eller
”Hvad synes du?”
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Modul 1 og 2

Grundforløb til uddannelsen som
ressourcedetektiv og vej-leder
Når du tror på mennesker og på det, du gør, skaber du fundament for udvikling,
trivsel og meningsfuld læring. Det er udgangspunktet i uddannelsen som
ressourcedetektiv – det handler om dig.
Målet med uddannelsen er:
at
 du gennem selvindsigt får større forståelse for din
egen og andres måde at opleve og opfatte verden på
at
 du bliver bevidst om den måde du er til stede på, der
bruges til at støtte og hjælpe barnet, den unge eller
den voksne til at være i eventuelle udfordringer og
finde styrken i sårbarheden
at
 du får indsigt i hvordan barnet, den unge eller voksne stimuleres og vejledes til at løfte sig ved egen kraft,
og som dermed oplever glæde ved at lære og herved
udvikler selvværd og selvtillid
at
 du finder det, der virker i din praksis og gør mere af det
Vi arbejder med kombinationen af den anerkendende og
styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet
mellem barnet, den unge eller voksne og dig, samt din rolle
og din måde at være til stede på som vej-leder. Alt sammen
noget der har stor betydning for, hvordan et barn, en ung
eller voksen kommer styrket gennem en evt. sårbar og
umiddelbart uoverskuelig udfordring eller periode.
Du får:
en
 dybdegående introduktion til den anerkendende og
styrkebaserede tilgang samt empowerment med afsæt
i din praksis
identificeret

den anerkendende og styrkebaserede
tilgang i din egen praksis og oplevelsen af processen
på egen krop

modet,

styrken og tilliden til at bruge din intuition
forskellige

redskaber til dit daglige arbejde herunder
RessourceDetektivens styrkekort, De tre Zoner, Den
gode Historie og De tre Læringsrum
afdækket

dine egne styrker gennem de gode historier,
og det der virker
et
 personligt løft, som styrker dig fagligt og styrker dit
selvværd
…
 meget mere
Bogen ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet” og Ressourcedetektivens
styrkekort i bordudgave samt i gulv-/vægudgave, indgår
i kursusmaterialet. Det forventes, at du får læst bogen
undervejs i forløbet.
På modul 2 fremlægger du, hvad du har lært til gensidig
vidensdeling samt erfaringsudveksling. Herefter kan du
kalde dig ressourcedetektiv i den grundlæggende tilgang.
Barnet , den unge eller voksne
oplever med dig som vej-leder:
at
 gro og blomstre og dermed udvikle et bedre selvværd
en
 større indre kraft gennem kendskab til egne styrker
gennem

accept at være i de udfordringer, de er påvirket af
at
 turde se udfordringerne i øjnene
at
 blive gladere og at kunne lære mere

HOLDSTART EFTERÅR 2019

HOLDSTART FORÅR 2020

PRIS

Modul 1:
fredag d. 20.09.2019 kl. 13.00
– søndag d. 22.09.2019 kl. 14.00

Modul 1:
onsdag d. 29.01.2020 kl. 13.00
– fredag d. 31.01.2020 kl. 14.00

Kr. 10.800 ekskl. moms

Modul 2:
fredag d. 22.11.2019 kl. 13.00
– søndag d. 24.11.2019 kl. 14.00

Modul 2:
onsdag d. 25.03.2020 kl. 13.00
– fredag d. 27.03.2020 kl. 14.00

Modul 1:
onsdag d. 25.09.2019 kl. 13.00
– fredag d. 27.09.2019 kl. 14.00

Modul 1:
fredag d. 28.02.2020 kl. 13.00
– søndag d. 01.03.2020 kl. 14.00

Modul 2:
onsdag d. 27.11.2019 kl. 13.00
– fredag d. 29.11.2019 kl. 14.00

Modul 2:
fredag d. 01.05.2020 kl. 13.00
– søndag d. 03.05.2020 kl. 14.00
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Prisen inkluderer:
Bogen ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv
– når anerkendelse kommer fra hjertet”
Ressourcedetektivens styrkekort i både
bord- samt gulvudgave

ANTAL DELTAGERE
10

UNDERVISERE
Hanne Aalling Risager og Karen Høeg Kirkholm

Modul 3 og 4

Kommunikation kan udtrykkes
på mange måder
Vi belyser, hvad kommunikation indeholder på det indre plan,
hjælper dig til at finde og forme dit eget udtryk, og dermed blive
tydeligere. Det handler stadig om dig.

Målet med uddannelsens 3. og 4. modul er:
At
 du bliver rigtig god til at afdække børn, unges eller
voksnes mangfoldige og indsigtsgivende måder at
kommunikere på
At
 du får afdækket dine egne stærke sider i din kommunikation
At
 du bliver mere klar og tydelig og derved mere
autentisk og troværdig
At
 du forstår at se ind bagved det der ligger til grund
for en given kommunikation

Du får:
Redskaber

som giver indsigt i barnets, den unges eller
voksnes måde at kommunikere på, som styrker dig til at
være vej-leder på en meget mere indsigtsgivende måde.
Indsigt

i at kunne bruge styrkekortene på flere inspirerende måder som forståelses- og kommunikationsredskaber. Vi ser denne gang på bagsiden af styrkerne.
Løser de eller skaber udfordringer? Og hvordan kan vi
som vej-ledere agere i det spændingsfelt?
Endnu

dybere indsigt i hvor meget din intuition kan
hjælpe med at styrke dig fagligt
Introduktion

til visualisering som et nyt og særdeles
virkningsfuldt kommunikationsredskab, der hjælper
barnet, den unge eller voksne til at se sig selv og udfordrende situationer i et mere positivt og konstruktivt lys.
Tips

til en særdeles virkningsfuld måde at kombinere
De tre Zoner og styrkerne på.

Vi arbejder mere i dybden med kombinationen af den
anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet, den unge eller voksne
og dig, samt din rolle og din måde at være til stede på
som vej-leder eller underviser.

Uddannelsen er fortsat meget praksisorienteret, og det
betyder, at du igen skal lave feltarbejde mellem de to moduler, som skal fremlægges på det 4. modul. Der er lagt
stor vægt på gensidig vidensdeling og inspiration hele
vejen igennem undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget grunduddannelsens modul 1 og 2. Vi bygger videre på det, du i
forvejen har lært, og som du har gjort dig gode erfaringer
med.
På modul 3 og 4 sætter vi fokus på, at kommunikation kan
udtrykkes på mange måder.

”På modul 1 og 2 fik vi vinger. På modul 3 og 4 fik vi lært at flyve.”
KURSIST PÅ MODUL 4

HOLDSTART 2019

HOLDSTART 2020

PRIS

Modul 3:
onsdag d. 02.10.2019 kl. 13.00
– fredag d. 04.10. 2019 kl. 14.00

Modul 3:
onsdag d. 04.03.2020 kl. 13.00
– fredag d. 06.03. 2020 kl. 14.00

Kr. 10.800 ekskl. moms

Modul 4:
onsdag d. 04.12.2019 kl. 13.00
– fredag d. 06.12. 2019 kl. 14.00

Modul 4:
onsdag d. 13.05.2020 kl. 13.00
– fredag d. 15.05. 2020 kl. 14.00

Prisen inkluderer:
Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet”
Det forventes, at du får læst bogen undervejs.
Plakat m/De tre Zoner i A4-format til brug ved
bordet.

ANTAL DELTAGERE
10

UNDERVISERE
Hanne Aalling Risager og Mette Egede
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Modul 5 og 6

Hvordan får jeg det sagt?
Samtaler kaldes ofte svære eller nødvendige, fordi mange oplever, at det er en
stor følelsesmæssig udfordring. Når du er bevidst om, hvad budskabet er, og
hvad målet med samtalen er, jo lettere er det for dig at være til stede og navigere
anerkendende i det, der kan opleves som kaos.
Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget grunduddannelsens modul 1 og 2, samt modulerne 3 og 4.
Vi bygger videre på det, du i forvejen har lært, og som du
har gjort dig gode erfaringer med.
På modul 5 og 6 sætter vi fokus på at arbejde med den
nødvendige eller svære samtale gennem coaching.
Målet med uddannelsens 5. og 6. modul er:
At
 du på en anerkendende og samtidig tydelig måde
får kommunikeret de budskaber ud der kan være svære men nødvendige
At
 du får afdækket dine egne sårbare og stærke sider
At
 du forbliver autentisk og ægte i det svære
At
 du forstår at se og opfatte dig selv som ankeret i en
udfordrende samtale
Vi arbejder mere i dybden med kombinationen af den
anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet eller den unge og
dig, samt din rolle og din måde at være til stede på som
vej-leder eller underviser.

Du får:
Selvindsigt

der klæder dig på til samtalerne, der hjælper dig til at holde dine egne behov adskilt fra barnets,
den unges eller den voksnes
Inspiration

til at kunne bruge styrkekortene, De to Ulve
samt De tre Zoner som energigivende og transformerende redskaber
Endnu

dybere indsigt i hvor meget din intuition kan
hjælpe dig med at styrke din faglige og personlige
udvikling
Træning

i at arbejde mere med visualisering og hvor vi
bygger videre på erfaringerne fra modul 4 til at se sig
selv og udfordrende situationer i et mere positivt og
konstruktivt lys
Som

noget helt nyt: tilknytning til en sparringsgruppe
dannet af de øvrige deltagere, som du arbejder tæt
sammen med mellem de to moduler

HOLDSTART EFTERÅR 2020 OG FORÅR 2021

PRIS

Datoer for holdstart er endnu ikke fastlagt - men send en mail til
Hanne Aalling Risager på hanne@ressourcedetektiven.dk
for at være orienteret, så får du besked, så snart vi er klar med datoerne.

Kr. 10.800 ekskl. moms

ANTAL DELTAGERE
10

UNDERVISER
Hanne Aalling Risager
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Referencer

Vi samler på roser
”RessourceDetektiven / Hanne, hjalp mig ved at vi blandt andet samlede
afdelingslederne og derigennem fik et fælles sprog, tilegnet den virkelighed
vi har. Noget jeg var specielt glad for, var Hannes tilgang, nærvær samt
smittende humor der går rent ind og rammer samtlige medarbejdere, det
være sig faglærte, ufaglærte samt højere uddannede. Hanne kommer med
brugbare løsninger. Jeg kunne specielt godt lide, at Hanne kommer med
brugbare løsninger, der giver noget for alle parter. Hannes redskaber er
lige til at gå til, de er brugbare og er med til at ændre kurs. Jeg anbefaler
RessourceDetektiven til andre, da oplevelserne med Hanne er yderst
professionel.”
KARIN HOLM HANSEN – DISTRIKTSLEDER FREDERIKSHAVN KOMMUNE

“Det har givet mig mere arbejdsglæde livskvalitet. Oplevelsen ved at bruge
styrkekortene har boostet selvtilliden.”
DELTAGER PÅ MODUL TO FRA HJERNECENTER SYD

”Vores medarbejdergruppe har fundet en fælles anerkendende positiv
tilgang til det, vi faktisk mestrer, fremfor det vi ikke kan.”
DAGINSTITUTIONSLEDER

”Samarbejdet med RessourceDetektiven giver mig energi, og er en rigtig god
sparringspartner.”
DAGINSTITUTIONSLEDER

Netværk for uddannede
ressourcedetektiver
Når du har taget grunduddannelsen som ressourcedetektiv inviterer vi dig ind i et stort fælles netværk
sammen med andre uddannede ressourcedetektiver.
Formålet er, at du forsat trives, at du kan finde glæde
og motivation, også når det er udfordrende, og at du i
fællesskab med de andre oplever meningsfuld læring.
Du inviteres én gang årligt til en dag med fokus på gensidig inspiration og vidensdeling, hvor du får mulighed
for at møde endnu ukendte eller gense kendte ressourcedetektiver.
Du kan få sparing på dine evt. udfordringer, du får genopfrisket temaer, du har glemt, du får nye øjne på det
gamle, og du bliver opdateret på den seneste viden.
Du får en god dag i samspil med andre ildsjæle, der
brænder for at være ressourcedetektiver og gøre det
bedste.
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Vi elsker at
inspirere
Vi tilbyder foredrag og temadage ude hos
dig, som vi tilpasser efter behov.
Vi har også cafeaftener og temadage med
skiftende emner i huset hos os selv.
Hold øje med hjemmesiden og Facebook,
eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, på den
måde er du altid opdateret.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:
www.ressourcedetektiven.dk/nyhedsbrev
Eller find os på Facebook her:
www.facebook.com/Ressourcedetektiven

Hanne Aalling Risager

Om at være intuitiv leder i en ny tid
Der sker store forandringer på globalt plan både naturmæssigt og menneskeligt set.
På det menneskelige plan er vi i gang med en transformationsproces, hvor vi bevæger os fra generationers magtfulde ydre styring til nu at være i en kraftfuld indre styring. Vi er ”in between”, og det opleves, som om vi står midt
i ingenmandsland. Det påvirker os energimæssigt, så processen kan opleves følelsesmæssigt sårbar. Det kan være
usikkert at finde vejen, fordi der ikke længere er styrende facitlister og manualer. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert?
I den forbindelse er der brug for, at vi ser på ledelse med nye øjne, fordi medarbejderne er i samme følelsesmæssige usikre proces og påvirkning og derfor har brug for en leder der tør gå foran, selv om det er usikkert, og ingen
kender vejen eller svaret. Der er brug for at fokusere på de sider af ledelse, der handler om intuition, værdsættelse,
og autenticitet
Jeg tilbyder et oplæg med afsæt i personlige erfaringer, som giver stof til eftertanke, inspiration til din måde at være
leder på i forhold til den nye tid, samt tips som styrker dig ledelsesmæssigt i din dagligdag.
“Hanne, du er en stjerne. Du formår at vække os alle, med en sjælden åbenhed, varme og nysgerrighed.
Hele dit væsen lyser op og vi lyser med.”
KURSIST

Oplægsholder Hanne Aalling Risager
Kontakt Hanne for yderligere information
Mobil: + 45 3052 9333 | Mail: hanne@ressourcedetektiven.dk
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Mette Egede

Find borgernes styrker og brug dem
Også hos mennesker med handicaps
Vi kender alle mennesker med handicaps og kender dilemmaet med, at det enkelte menneske med handicap bliver
visiteret med fokus på det, som vedkommende ikke kan. Men vi indeholder alle så meget mere end det.
Jeg tilbyder et arrangement krydret med hjertevarme historier om hvordan fokus på styrker giver det enkelte menneske troen på at mestre sit eget liv.
Med afsæt i den anerkendende tilgang og positiv psykologi sætter vi fokus på de 24 styrker vi alle er født med.
Vi finder borgernes styrker og bruger dem, når de skal nå deres mål. Alt for ofte er der fokus på problemer og det
blokerer. Når vi får fokus på det vi faktisk kan og allerede indeholder, så løsnes knuden.
“Du er så tolerant og åben, så jeg føler mig helt tryg.
Du smitter med din Begejstring.”
KURSIST

Oplægsholder Mette Egede
Kontakt Mette for yderligere information
Mobil: +45 6131 3663 | Mail: mette@ressourcedetektiven.dk

Karen Kirkholm

Sæt styrker på diagnosen
Hvilke særlige kendetegn gør sig gældende for et menneske der har en diagnose? Hvad er det der gør, at mennesker med en diagnose eksempelvis kan være så udfordrede i skolen, eller på arbejdspladsen?
Har du tænkt på, om nogle af de særlige kendetegn der gør sig gældende for et menneske med en eller flere diagnoser, kan være vores medfødte styrker der enten bliver for meget eller for lidt? Med indsigten i vores mange styrker, kan det være med til at skabe positiv kommunikation, samt skabe en bedre forståelse for os selv og hinanden.
Jeg tilbyder et arrangement krydret med sang og musik, hvor der bliver sat fokus på vores medfødte styrker, der alle
har indflydelse på vores personlighed og reaktionsmønstre.
Du kommer med på min personlige rejse med en diagnose og introduceres til, hvordan jeg har brugt RessourceDetektivens redskaber, noget der efterfølgende kan være med til at forandre synet på dig selv, og de mennesker du til
daglig er i berøring med.
“Hudløs ærligt foredrag! Spændende fra start til slut. Karen drager publikum
med sin historie og personlighed. Smilet og sangene går lige i hjertet. “
BETINA

Oplægsholder Karen Kirkholm
Kontakt Karen for yderligere information
Mobil: +45 4279 9876 | Mail: karen@ressourcedetektiven.dk
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Hanne Aalling Risager
Grundlægger og direktør
Hanne er pædagog, har læst almen pædagogik samt organisationsudvikling, og har
mere end 40 års erfaring i at arbejde med personlig og faglig udvikling.
Coaching og undervisning af ledere på forskellige niveauer samt medarbejdere.
Forfatter, foredragsholder, procesleder og mentor.
Hanne er den, der jonglerer med mange bolde, hun får mennesker til at lyse og
finder deres ressourcer.
Hannes TOPstyrker er
Begejstring

Visdom

Menneskelig

Indsigt

Karen Høeg Kirkholm
Coach, underviser, foredragsholder
Karen er pædagog, og uddannet ressourcedetektiv.
Karen er fuld af gode ideer, hun er en ørn til af tænke ud af boksen, og hendes sprudlende lattermilde energi skaber god stemning. Karen har erfaring med børn med
generelle indlæringsvanskeligheder og/eller- diagnoser, voksne mennesker med
nedsat funktionsevne.
Desuden har Karen selv haft diagnosen ADHD samt oplevet virkningen af medicinering.
Karen er coach for børn og unge, hun er foredragsholder og underviser.
Karens TOPstyrker er
Begejstring

Humor

& Legesyge
Menneskelig

Indsigt

Mette Egede
Coach, underviser, foredragsholder
Mette er pædagog og uddannet Ressourcedetektiv.
Mette er god til at undre sig og stille spørgsmål, hun har mange skæve vinkler på, og
hun tænker i muligheder.
Mette bygger vores filial op i Grønland bygget op med afsæt i RessourceDetektivens
koncept.
Mette tilbyder børne- og unge samtaler, forældrecoaching, foredrag og undervisning.
Mettes TOPstyrker er
Samarbejde

Nærvær

Troværdig

& Ærlig
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RessourceDetektivens styrkekort
RessourceDetektivens styrkekort er et samtale- og dialogredskab,
specielt udviklet til at skabe positiv kommunikation, skabe bedre
forståelse for sig selv og hinanden. Derudover giver de indsigten i,
hvordan styrkerne hjælper os til at løse opgaver og udfordringer. Indsigten i styrkerne hjælper os til at være mennesker og menneskelige.
Bordkort
Vægkort A4
Klassesæt
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Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv
– når anerkendelse kommer fra hjertet
af Hanne Aalling Risager
Forældre og andre voksne fagpersoner vil det bedste for børn, og stiller derfor store
krav til sig selv i samværet med børn. Det kan være svært at leve op til og medfører
ofte følelsen af afmagt og usikkerhed. Fokus kommer derfor hele tiden til at være
på det, der ikke virker.
Bekymringer, forvirring og misforståelser rykker ind, og følelsen af, at der er noget
galt både med en selv og barnet, kommer til at præge og påvirke samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der opstår mange unødvendige og opslidende konflikter.

Kr. 249,-

De udfordringer og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog.
Små genkendelige historier åbner op for at forældre og voksne gennem intuition
selv finder konkrete anvisninger og løsninger i samspil med barnet.
Bogen giver også indsigt i børns verden og deres måde at opfatte ting på, og den
hjælper til at stille spørgsmål fremfor at konkludere på noget man som voksen reelt
set ikke ved noget om. Med sin anerkendende tilgang hjælpes forældre og voksne
gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra fejlfinderen og det
problematiske til at se de gode intentioner og få mere fokus på det, der virker.

Når børn blomstrer – om at mestre livet
af Hanne Aalling Risager
Noget af det sværeste at være vidne til, er et barn der har det skidt, eller et barn der
har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver som forældre eller andre
voksne frustrerede, kede af det eller vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at
kunne hjælpe, med det resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen
med barnet på.
Vi har fokus på det, der er ikke virker, og oplever ofte at vores gode intention om at
være anerkendende kommer til kort. Det betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de iboende styrker, som medfødt ligger i barnet, alt det der
skal til, for at barnet kan forandre.
Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” tager netop fat i det tema.

Kr. 279,-

Priserne på denne side er
vejledende og inkl. moms.

Du får nye vinkler til at forstå og have forståelse for, hvad et barn har brug for i de
aktuelle situationer. Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at
opleve savn, eller at et barn slår.
Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det betyder, at du undervejs gennem
Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen møder kommentarer eller spørgsmål, der åbner op for dit eget indre refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt
det, der gør dig i stand til at forandre.
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“Hvis du vil have mennesker
til at bygge skibe, skal du ikke
præsentere dem for tegninger
og færdige materialer. Du skal
vække deres længsel efter at
komme ud at sejle.”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Leosalle 63 · DK-6270 Tønder
Telefon: +45 4279 9876
Mail: hanne@ressourcedetektiven.dk
www.ressourcedetektiven.dk

