
 

Hjertelig velkommen til mit online univers 

 

Denne mailrække lavet specifikt til dig, der er forældre til et barn, der i den ene 

eller anden grad, er ramt af overdreven frygt (nogle af jer benævner det måske stress, angst 

eller ængstelighed eller noget helt femte?). 

 

Denne mailrække er en indføring i hvordan, du som forældre kan komme til, at forstærke dit barns frygt 

(gælder i øvrigt også dine egen), og du får selvfølgelig også 3 helt konkrete metoder til, hvordan du kan 

begynde at dæmpe frygten.  

 

Du har sagt ja tak til, at jeg må lære dig DE TYPISKE FORÆLDRE-FALDGRUBER at kende.  

Og som det første, får jeg faktisk lyst til, at sige dig et kæmpe stort tillykke – for det kræver ret meget 

mod.  

Jeg oplever ofte, forældre henvender sig til mig, fordi de rigtig gerne vil ha, jeg fjerner deres barns 

problemer. Det kan jeg også godt, langt hen af vejen, for de fleste - altså hjælpe de børn, der gerne, vil 

af med deres frygtrelaterede begrænsninger.  

Den helt store forvandling sker bare oftest, når modige forældre, som dig, tør tænke sig selv med ind i 

ligningen. For vi ved jo begge 2 godt, at det er dig, der gør den helt store forskel, i dit barns liv i 

hverdagen.  

 



 

 

 

 

Det er derfor har jeg lavet dette forløb!  

Det er nemlig benhårdt, at være forældre til et barn, der bøvler med overdreven frygt.  

Det er krævende, stressende og udmattende.  

Så jeg vil gerne være der for dig. Jeg vil gerne gå vejen sammen med dig.  

Og det her er et godt sted at starte.  

 

Det her kan du forvente at få? 

Denne mailrække består af mails som denne her, og mails med links til video- og lydfiler.  

Du får mail hver mandag- og fredag morgen de næste 2 uger. 

Det hele afsluttes med et webinar, hvor jeg svarer, på så mange som muligt, af alle jer deltageres 

spørgsmål. Jeg kommer til sige noget om, hvad du/I så kan gøre fremadrettet.  

 

Så husk endelig, at skrive dine spørgsmål og kommentarer ned efterhånden som de kommer! 

Jeg svarer på så mange som det overhovedet er mig muligt, når jeg går live på video, søndag d. 7. juni. 

(du får nærmere praktisk information om dette, i slutningen af næste brev). 

 

Jeg har 3 mål for dette forløb: 

Mit 1. mål 

At du lærer de faldgruber at kende, som forældre typisk kommer til at bruge, som forstærke deres 

barns frygt. Med andre ord; Hvordan typiske bjørnetjenester ser ud, når det angår håndteringen af 

frygt.  

 

Mit 2. mål: 

At du tør blive nysgerrig på hvilke af disse forstærkere /fald-grupper, du kommer til at gøre brug af. 

 

Mit 3 mål  

At du også opdager den gave, dit store mod giver dig, nemlig at du faktisk kan være med til, at 

minimere dit barns frygt – og bare rolig her får du 3 helt konkrete måder at gå til værks. 

 

Jeg er her til slut simpelthen nødt til, at dele med dig, at jeg har glædet mig rigtig længe til, at kunne 

sende dig denne mail. Det er helt fantastisk, at jeg nu ikke længere er begrænset til, at hjælpe forældre 

på Fyn eller forældre der har mulighed for, at komme hjemmefra for fysisk at møde op og få min hjælp. 

Alt for mange børn og unge har det rigtig skidt alt for længe. Og alt for mange forældre kæmper alene 

for at hjælpe deres børn. 

 

Det er slut nu.  

Du er ikke alene mere. 

 


