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Donorbarnets Bog Kirsten List Larsen Hent PDF Mange ved ikke, hvordan man skal få taget hul på samtalen
med sit barn om, at det er blevet til ved hjælp af en donor. Flere udskyder derfor samtalen, og det bliver

frustrerende og akavet. Sådan behøver det ikke at være! Gør som mange andre. Lav din unikke fortælling til
dit barn. Du får 165 støttespørgsmål i Word, som gør det fleksibelt og nemt for dig at arbejde med. Du får en
udførlig instruktion i at skrive netop din families svar, uanset om din familie består af en far og en mor, en

solomor eller to mødre. Donorbarnets Bog er en lettilgængelig guide, som på bedste vis supplerer den gængse
Barnets Bog. Hvem har glæde af Donorbarnets Bog? • Donorbarnets Bog er manualen til både manden og

kvinden, der sammen skaber familie ved hjælp af en sæddonor eller en ægdonor, og som mangler inspiration
til dokumentationen af deres unikke måde at skabe familie på. • Uanset om du allerede har skabt en

donorfamilie – eller er ved at skabe din familie – så er der ressourcer at hente i Donorbarnets Bog. Det gælder
ligeledes dig, der allerede har store donorbørn. •Donorbarnets Bog kan også sagtens bruges af solomor- og to-

mødre-familier, fordi arbejdsbogen er så fleksibel, som den er. Donorbarnets Bog er udviklet efter
principperne fra bogen “Far, mor og donorbarn” Med Donorbarnets Bog får du kort sagt den inspiration, du
savner, og det nænsomme skub fremad, som du måske også mangler. Gevinsten for dig er, at det bliver

nemmere og mere trygt at have ærlige, detaljerede og befriende samtaler med dit barn om donor. Nemt og
hurtigt Donorbarnets Bog gør det ukompliceret for dig at få fortalt det væsentligste, og du kan hurtigt sidde
med din helt personlige Donorbarnets Bog i hånden. Trygt og godt Forestil dig, at det bliver trygt og godt t at

have varmhjertede samtaler med dit barn om donor. Det lyder godt, ikke? Du FÅR: •Muligheden for at
forberede fortællingen på bedste vis, så du vil kunne mærke fornemmelsen af en voksende tryghed, når det
gælder den gode samtale om donor. •Den inspiration, du savner. Og det nænsomme skub fremad, som du

måske også mangler. •Anderledes og fyldestgørende stikord som den traditionelle Barnets Bog ikke giver dig.
•Strategier til sammen at skabe fundamentet for fortællingen om, hvordan jeres barns liv begyndte. •Samtaler,
der gør dig og din partner mere enige og handlekraftige i fællesskab. •En gennembearbejdet og velafprøvet
guide med effektive redskaber til faktisk at få skrevet fortællingen. •Udførlig instruktion i at skrive netop din
families svar. •Konkrete ideer til utallige, nænsomme dialoger med dit barn om, hvordan det blev til. •En
overflod af relevante temaer (165), der gør dig i stand til at komme i gang med at samle oplysninger og

minder med det samme. •Et varigt materiale, hvor også det store donorbarn kan udfylde sider. •120 stikord til
forældrene og 45 stikord til det store donorbarn. •Redskaber, du kan bruge med det samme til at dokumentere
jeres unikke historie. •En tilbagevendende kilde til at gøre det følelsesmæssigt trygt og hyggeligt at tale om
jeres barns tilblivelse. •Chancen for at sætte dit helt eget præg på layout mm. Du udfylder nemlig teksten,

uploader fotos, pynter, printer og laminerer derhjemme. Så bliver bogen klar til små, fedtede fingre. •Voila; du
har den bedste holdbare gave til dit barn. Det lyder nemt, ikke? Det er det også! Du UNDGÅR:

1.Undskyldningen om, at det er for tidligt/sent – altså at tidspunktet ikke er det rette. 2.Den manglende lyst til
at begynde på fortællingen. 3.Usikkerhed og utryghed, når det handler om at tale med dit barn om vejen til
livet 4.Selv at skulle bruge tid på at skabe rammerne for din fortælling. Tid som du kan bruge meget bedre
sammen med din familie 5.Overspringshandlinger og udskydelser, der kun får dig længere væk fra at få

skrevet din historie. 6.At gå død i selve skrivningen og i, hvilke temaer som er relevante. 7.At glemme fakta,
som senere kan vise sig at være af afgørende betydning for dit barn. Fakta om Donorbarnets Bog •165

spørgsmål og stikord. •Grundig vejledning i at skrive sin helt egen fortælling til sit barn. Indhold Derfor er
Donorbarnets Bog uundværlig Skriv din egen Donorbarnets Bog Sådan gør du: 3 indledende øvelser: - Typer
af fortællinger – find jeres vej - Personligt sprog – find jeres eget - Skriveblokering – find din vej ud Her
begynder jeres egen fortælling | 120 spørgsmål Her begynder jeres barns egen fortælling | 45 spørgsmål

Videre frem Om forfatteren Kolofon

 



Mange ved ikke, hvordan man skal få taget hul på samtalen med sit
barn om, at det er blevet til ved hjælp af en donor. Flere udskyder

derfor samtalen, og det bliver frustrerende og akavet. Sådan behøver
det ikke at være! Gør som mange andre. Lav din unikke fortælling til
dit barn. Du får 165 støttespørgsmål i Word, som gør det fleksibelt
og nemt for dig at arbejde med. Du får en udførlig instruktion i at
skrive netop din families svar, uanset om din familie består af en far
og en mor, en solomor eller to mødre. Donorbarnets Bog er en

lettilgængelig guide, som på bedste vis supplerer den gængse Barnets
Bog. Hvem har glæde af Donorbarnets Bog? • Donorbarnets Bog er
manualen til både manden og kvinden, der sammen skaber familie

ved hjælp af en sæddonor eller en ægdonor, og som mangler
inspiration til dokumentationen af deres unikke måde at skabe

familie på. • Uanset om du allerede har skabt en donorfamilie – eller
er ved at skabe din familie – så er der ressourcer at hente i

Donorbarnets Bog. Det gælder ligeledes dig, der allerede har store
donorbørn. •Donorbarnets Bog kan også sagtens bruges af solomor-
og to-mødre-familier, fordi arbejdsbogen er så fleksibel, som den er.
Donorbarnets Bog er udviklet efter principperne fra bogen “Far, mor

og donorbarn” Med Donorbarnets Bog får du kort sagt den
inspiration, du savner, og det nænsomme skub fremad, som du

måske også mangler. Gevinsten for dig er, at det bliver nemmere og
mere trygt at have ærlige, detaljerede og befriende samtaler med dit

barn om donor. Nemt og hurtigt Donorbarnets Bog gør det
ukompliceret for dig at få fortalt det væsentligste, og du kan hurtigt
sidde med din helt personlige Donorbarnets Bog i hånden. Trygt og
godt Forestil dig, at det bliver trygt og godt t at have varmhjertede
samtaler med dit barn om donor. Det lyder godt, ikke? Du FÅR:
•Muligheden for at forberede fortællingen på bedste vis, så du vil
kunne mærke fornemmelsen af en voksende tryghed, når det gælder
den gode samtale om donor. •Den inspiration, du savner. Og det

nænsomme skub fremad, som du måske også mangler. •Anderledes
og fyldestgørende stikord som den traditionelle Barnets Bog ikke

giver dig. •Strategier til sammen at skabe fundamentet for
fortællingen om, hvordan jeres barns liv begyndte. •Samtaler, der gør
dig og din partner mere enige og handlekraftige i fællesskab. •En
gennembearbejdet og velafprøvet guide med effektive redskaber til
faktisk at få skrevet fortællingen. •Udførlig instruktion i at skrive
netop din families svar. •Konkrete ideer til utallige, nænsomme
dialoger med dit barn om, hvordan det blev til. •En overflod af

relevante temaer (165), der gør dig i stand til at komme i gang med
at samle oplysninger og minder med det samme. •Et varigt materiale,
hvor også det store donorbarn kan udfylde sider. •120 stikord til

forældrene og 45 stikord til det store donorbarn. •Redskaber, du kan
bruge med det samme til at dokumentere jeres unikke historie. •En

tilbagevendende kilde til at gøre det følelsesmæssigt trygt og
hyggeligt at tale om jeres barns tilblivelse. •Chancen for at sætte dit
helt eget præg på layout mm. Du udfylder nemlig teksten, uploader



fotos, pynter, printer og laminerer derhjemme. Så bliver bogen klar
til små, fedtede fingre. •Voila; du har den bedste holdbare gave til dit

barn. Det lyder nemt, ikke? Det er det også! Du UNDGÅR:
1.Undskyldningen om, at det er for tidligt/sent – altså at tidspunktet

ikke er det rette. 2.Den manglende lyst til at begynde på
fortællingen. 3.Usikkerhed og utryghed, når det handler om at tale
med dit barn om vejen til livet 4.Selv at skulle bruge tid på at skabe
rammerne for din fortælling. Tid som du kan bruge meget bedre
sammen med din familie 5.Overspringshandlinger og udskydelser,

der kun får dig længere væk fra at få skrevet din historie. 6.At gå død
i selve skrivningen og i, hvilke temaer som er relevante. 7.At
glemme fakta, som senere kan vise sig at være af afgørende

betydning for dit barn. Fakta om Donorbarnets Bog •165 spørgsmål
og stikord. •Grundig vejledning i at skrive sin helt egen fortælling til
sit barn. Indhold Derfor er Donorbarnets Bog uundværlig Skriv din
egen Donorbarnets Bog Sådan gør du: 3 indledende øvelser: - Typer
af fortællinger – find jeres vej - Personligt sprog – find jeres eget -
Skriveblokering – find din vej ud Her begynder jeres egen fortælling

| 120 spørgsmål Her begynder jeres barns egen fortælling | 45
spørgsmål Videre frem Om forfatteren Kolofon
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