
Dr Gordon Neufeld
kanadensisk utvecklingspsykolog och författare

…möt en pionjär inom barns och ungas utveckling:

Heldagsseminarium den 27 oktober 2016  
kl. 9.00–16.30, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,  

i Gamla Stan i Stockholm. Seminariet ges på engelska.

Vi vet idag att känslor har en avgörande inverkan på lek, hjärnans utveckling, 
disciplin, oro, mognad, beteende, uppmärksamhet, psykisk ohälsa, lärbarhet och 
mycket mera. Känslor figurerar i praktiskt taget varje utmaning hos våra barn och 
unga, vilket vi ännu inte alltid insett och tagit de fulla konsekvenserna av.

Dr Gordon Neufeld visar på denna studiedag hur känslor kokar ner till tre grund-
läggande lagar och hur dessa påverkar på barns och ungas utveckling, i förskola, 
skola, föräldraskap, samhälle och i relationer till barn och unga överhuvudtaget.

• Våra emotioners olika naturliga uttryck 
• Hur emotioner hindras från att komma till uttryck
• Känslor, och konsekvenser av sårade känslor
• Känslor, och balans, självkontroll och hänsyn 
• Fem steg till emotionell hälsa och mognad 
• Hur man behandlar emotionella problem
 
Seminariet vänder sig till alla med ansvar för barn och 
unga i alla åldrar: lärare, skolpsykologer, skolsköter-
skor, skolkuratorer, skolledare, förskollärare, fritids-
pedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i 
barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis – föräldrar.

Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd 
utvecklingspsykolog med 40 års erfarenhet av barn, 
unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. 

Dr Neufelds och dr Matés bästsäljande bok heter på 
svenska: Våga ta plats i ditt barns liv.

Läs mer: www.neufeldinstitutet.se/161027_emotions.html

Gordon Neufeld kommer nu till Sverige för nionde gången.  
Den kanadensiske nytänkaren erbjuder en ny förståelse av  

beteendeproblem, mognad och utveckling hos barn och unga.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet, Himmelstrand Mentor AB, Box 1454, SE-114 79 Stockholm. 
Telefon: 08-20 01 14 • Fax: 08-20 41 14 • kontakt@neufeldinstitutet.se • www.neufeldinstitutet.se

Känslornas roll 
– i lärande och beteende

engelsk originaltitel: Heart Matters – The Science of Emotion

Dr Neufeld åter i Sverige!

http://www.neufeldinstitutet.se/161027_emotions.html
http://www.neufeldinstitutet.se/150929_preschoolers.html
mailto:kontakt@neufeldinstitutet.se
http://www.neufeldinstitutet.se


Anmälan – Neufeld i Stockholm 27/10:
Pris: 1995:- exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe på Sjöfartshuset i 
Stockholm. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra.
Posta eller faxa talongen (fax: 08-20 41 14) eller anmäl dig på vår hemsida  
www.neufeldinstitutet.se/anm_161027.html. Telefon: 08-20 01 14. 

Vi anmäler _____ st deltagare till seminariet med dr Neufeld den 27 okt 2016.

Namn: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktperson: _______________________________________________________

Organisation: ________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________

Postadress: ___________________________________________________________

Telefon: _____________ E-post: _________________________________________

Så här har deltagare från
Gordon Neufelds tidigare seminarier tyckt:

”Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av Gordon 
Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade mina 

instinkter som lärare och förälder.”

”Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min 
intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och 

professionella jag.”

”Dr. Neufelds originalitet, engagemang och patos i att skapa ett nytt 
sammanhängande synsätt är uppfriskande.”

”Utomordentligt klartänkt!”

”Dr. Neufeld har en unik förmåga att få saker att hänga ihop. Han är lättfattlig, 
oavsett utbildningsnivå eller kunskaper om den psykologiska litteraturen.”

”Vi fick förmånen att vara i närvaron av en självständig tänkare.”

Avs: Himmelstrand Mentor AB
Box 1454, 114 79 Stockholm
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