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Dit barn har brug for din fulde opmærksomhed.
Familieterapeut Louise Klinge Nielsen arbejder ud
fra en positiv pædagogik, og fortæller her, hvordan
du kan skærpe dine fem sanser - og dermed springe
over mange af hverdagens konflikter med dit barn.
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SANSER

SOM FORÆLDER KENDER DU
SIKKERT OPLEVELSEN AF:
1. despera t at forsøge at forst å, hvorfor dit ba rn er fru streret.
2. at være i tvivl om, om du ska l hjælpe eller heller e lad e dit
barn klar e skæ rene selv.
3. at tilb yde dit barn noget , som bliver sta rten på en konflikt.
Du vil fx hjælpe med at binde snø rebå nde t, g ive et kram,
hjælpe med tegn ingen eller komme med go de legeideer.
men dit barn reagerer med afvisni ng eller fru stration, for
det er åbenba rt ikk e det, de r er b ru g for lige nu .
Vi op lever alle verden ge n ne m vor es sanse r - de er vor es v indu e ud mod verde n. Jo
ren ere et vindue er, d es
bedre kan vi se ud . Når
vi skærper vore s sa ns er,
kan vi bedre fornemme
omve rde ne n, på sa m me
måd e so m vi bedre kan
se omg ivelserne, når vi pudser vind ue rne. Når du skæ rpe r
dine sa nser, øge r du din se ns itivitet, så du lettere ved, hvad
dit barn har brug for.
Med en øge t se ns itivitet bliver du ikk e ku n bedre til at mærke,
hvad dit barn har brug for, når det gr æder, pylr er, er gen ert,
brokker sig osv. Du v il også læ re di t ba rn at kende på et d ybere
niveau, ved bedre at kunne fornemme dit barns særlige kvaliteter - fx dets mildhed , sty rke, kr eat ivitet, indfølingsevn e
eller humor.

Læ g mærke til, hvilk en sa ns d et er, og bru g den sty rke, du har
her, når du er "ude af trit" med dit barn. Nå r du øns ke r, at jeres verdener forenes igen, så mæ rk dit barn ge I1l1em din me st
følsomme sa ns .

HUSK, DIT BARN ER ET SELVSTÆNDIGT INDIVID
Det ska l understreges, at hv is dit barn er fru streret, er d et se lvfølgeli g ikke a ltid , fordi du ikke gør d et, der er brug for. Dit
barn er et se lvs tæ ndig t individ, og no gle reaktion er skyldes
a lene noget inde i barnet se lv. Mennesk er kan ikke gå igen nem livet ud en at sy nes, at meget indimellem er svæ rt, og det
fru strerer os. Tænk ba re på ba rne t, der vil læ re at gå . Hele
livet igennem er d er megen naturlig fr ustration
forbundet med at tage
et nyt skrid t i sin udviklin g, men end nu ikk e
beh er ske det. Så hvis
du opleve r slet ikk e at
kunne gø re no ge t for dit barn , så forsøg blot at rumme dets
fr ustra tion, og g iv udtryk for, at d u god t forst år, at det føles
svæ rt lige nu . ~

"Vi oplever alle verden
gennem vores sanser - de er
vores vindue ud mod verden"

NYD DET DEJLIGE
Det er bal sam for d ig og d ine sa nse r, når du se r smu kke billed er på skærme n, lytter til god mu sik, dufter noget lifli gt,
mærker den milde bri se i ans igtet, et so lstrejf eller det var me
vand mod d in hud. Når d u op lever noget de jlig t, så ko ncentr er
dig om at regi strere den velvær e og afslappende ro, der br ed er
sig i din krop . Faktisk er det vide ns kabe lig t bevist, at bevid st
nydel se a f livets glæ de r er en effektiv metod e til at skabe lykke
i di t liv. Er d u stresse t, er det svær t at sanse og nyd e noge t som
helst, så tag ind i parken eller væ k fra byen og skab ro i hele
dit sys tem ved at væ re omgivet af skø n he d og stilhe d . Meget
forskning har vist en virkelig gav nlig effekt på båd e krop og
sind, når vi er i natu ren.
DIN SÆRLIGE SANS
Jo mere du bliver bevid st om dine sa nse r, des mer e int en st
v il du op leve verde n om kring di g: Vige ud en om d e væ rste
action- og gyserfilm, holde d ig for ørerne, når de gam le toge
rull er ind på togst ationen, undgå det mad du ege ntlig ikke synes om. Hermed vi l du båd e trætte d it sys tem mindre, og du
vil sty rke din se ns itivitet end nu mere.
De fleste har en bestemt sa ns, der er bedre udviklet end de
and re. Den er med and re ord vindue t med den bed ste ud sigt.

5 TRIN TIL AT SKÆRPE
DINE SANSER I
HVERDAGEN
Du kan skærpe sa nserne på mange må de r, bå de når du er
alene, o g når du er sammen med di t barn .
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Synssansen

Sørg for at give dine øj ne fine stunder, hvor d u bet ra g ter nog et
smukt. N yd fx vi rkeligt synet af et smukt stilleben eller det harmoniske udt ryk i et stort træ med so lid sta mme, krogede g rene
og lette b la de . Ryd op i dit hjem ud fra spø rg smålene: " Bruge r
jeg d et?" eller "elsker jeg det? ". Synet a f ro d stresser dit system,

4. Lugte- og smagssansen

o g du skal kunne trække vejret i bu nd derhj emme.

Disse to er slået sa mmen. O p mod 9 0 pr ocent a f det, vi

Se på d it ba rn, nå r d et fortæll er dig nog et, så ofte, d et er mu-

o pfa tter som sma gsind try k, kommer fra lug tesan sen - og af

lig t, ude n liig e at ord ne et eller an det imens. Hvis ikke d et er

go de gr unde gå r vi ikke og sma g er på ung ern e om krin g os!

muligt at være næ rværende nu og her, så sig til bar net, at du

G iv dig go d tid , når du spiser - luk indimelle m øj nene, og

gerne vil lytte rigtigt lige om lidt. Forsøg indimellem at se ind

smag på d et, du putter i munden. Duft til blomster og nyva-

ba g barne ts ydre - se det store menneske i den lille krop.

sket seng etøj.

2. Høresansen

a nd et menn eske, er vi kommet så tæt på hinand en, at d et

Er du i na turen, så stop op nog le gange, o g ly t til stilhede n, ei-

i et g od t sty kke tid efter vil væ re svæ rere a t b live ir ri tered e

ler prøv at høre hvert enkelt instrument i et sty kke musik.

på hi nan de n.

Lad din næse røre dit bar ns hå r - når vi lig e har duftet til et

Læg dit øre mod dit barns hje rte, og hør pu lsslag ene. Stop
råberiet derhjemme. Står I i hvert jeres rum, så fly t jer over til
hinanden i stede t for at b røle ge nnem vægge ne. Larm trætte r
vores krop så meg et. Lær di t barn at tal e med "stille stemme"
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født en

li lle smule på ny. Du er nøg en og sårbar, o g di ne sanser

d erhjemme, først og fremmest ved a t gø re de t selv. Selvo m man

er lan gt mere å b ne o g mo d tag elig e. Vi har været ind e i en

har en ma sse på hjer te, så be høver d e mang e or d ikke a t føl-

stille verde n i man g e timer, så vå g n så vid t mulig t o p i løbet

g es af en kraft ige re tone. Tys ikke vredt på ba rne t, men mind

af mo rge nstunde n med ro o g dæ mp et belysning , så di ne

b lot om, a t det er rart for alle at ta le med en stille stemme.

sa nsers følehorn ikke trækker sig til bage.

3. Følesansen
Rør ofte ved nog et, d er er rart o g fint. G nid fx forsigti gt et
blomsterb la d mellem fin grene, hold en kold sten i hån den, elle r
nyd vi rkelig følelsen a f d et var me va nd mod din hud i bad et.
Nu s din næse mod barnets, tegn nog et på hina nde ns ryg , ma n
skal gætte, hva d er, mærk hvor lille ba rne ts hå nd er i d in, eller
nulr ba rnets b løde ører.

