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DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?
Książka w skuteczny sposób pomoże w pracy z dziećmi, których spokój i rozwój emocjonalny są zagrożone w wyniku problemów
trapiących ich rodziców:

zaburzenia psychiczne;
przewlekła choroba;
uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;
przemoc i agresja;
separacja lub rozwód;

DZIĘKI TEJ KSIĄŻCE:

rozpoznasz uczucia, które kryją się za „trudnymi” zachowaniem dziecka i odpowiednio zareagujesz, aby pomóc mu się z nimi
uporać;
dowiesz się, jak ułatwić dziecku zajęcie się własnymi, niewypowiedzianymi uczuciami;
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nauczysz się wzmacniać dziecko tak, by wiedziało, że ma prawo wyrazić własne emocje i opinie;
poznasz podstawowe narzędzia w komunikacji między rodzicem a dzieckiem, przydatnymi wtedy, gdy problemy rodziców w
negatywny sposób wpływają na dziecko;
pomożesz rodzicom i dzieciom „odnaleźć” drogę do siebie nawzajem;
dowiesz się, jak wspierać rodzica z problemami, który chce przepracować swój ból emocjonalny i zająć się niezaspokojonymi
potrzebami psychicznymi dziecka.

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PORADNIKA? 
Część pierwsza to wyczerpujące studium problemu „trudnych rodziców”. W całości poświęcone zostało zrozumieniu tego, jak czuje się i
zachowuje dziecko żyjące z rodzicem z problemami. Omawia też najnowsze badania dotyczące skutków takiego stanu rzeczy oraz
możliwe sposoby pomocy.
Część druga skupia się na praktycznych interwencjach. Opisuje szereg ćwiczeń, pomysłów na pracę z dzieckiem, rysunkowych kart
pracy oraz zadań wspierających rozmowy terapeutyczne z dziećmi.
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