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Den Ultimative Guide Til Jul Med Børn Trine Andreasen Hent PDF Frygter du julen med dine børn? Ved du
ikke hvad du skal fortælle, når dit barn spørger om julemanden findes? Er du i tvivl om hvilke

julearrangementer du bare skal deltage i?

Den Ultimative Guide Til Jul Med Børn, giver dig alle de svar du står og mangler her i juletiden plus et bonus
kapitel om nytårsaften med børn.

Hvis du har børn, så ved du, at julen er en magisk tid hvor glæde, hygge og gaver er i højsæde.

Det er en tid hvor der skal bages, laves julepynt, flettes julehjerter og alt det andet hyggelige.

Men det er også den tid på året, hvor flest børnefamilier stresser. Der skal købes gaver, bages småkager,
hentes juletræ og hygges.

Og før du ved af det, er det bare ikke hyggeligt mere.

Du råber af din ægtefælle og af dine børn. Julegaverne skal bare overstås og du har glemt, hvad julen handler
om.

Måske søger du hjælp hos en familierådgiver?

Som forældrerådgiver, har jeg igennem de sidste 10 år, hjulpet forældre med, at få styr på opdragelsen så det
bliver en harmonisk og naturlig del af familielivet. Og derved hjulpet familier med, at få færre konflikter,

bedre relationer og mere glæde i hverdagen.

Ellers måske laver du et nytårsforsæt om, at det skal blive bedre næste år?

Og hvis du er som folk er flest, så går der mellem 3-5 dage, før de gode intentioner er glemt igen.

Men med denne e-bog, får du 26 kapitler med råd, vejledning og inspiration til hvordan du skaber de bedste
rammer for en fantastisk jul sammen med din familie.
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