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…dr Neufelds modell – känd från Kunskapskanalen – nu på svenska:

Studiedag torsdag den 4 maj 2017 
kl. 9.00–16.30 på Scandic Stortorget, Stortorget 15 i Malmö 

Seminariet ges helt på svenska.

Aggressivitet är en av de mest svårförstådda mänskliga utma-
ningarna. Aggressiviteten ökar hos våra barn och unga. Inte 
bara i uppenbart våld utan även i attackerande energi i ungas 
samspel, och i musik, lek, spel och fantasier.

Dr Neufeld har sökt de djupaste utvecklingsmässiga rötterna 
till aggressivitet och visar varför konventionella åtgärder mot 
aggression är ineffektiva. Studiedagen både förklarar aggres-
sivitet och ger en inblick i hur den bäst hanteras. Synsättet är 
självklart intuitivt, historiskt relevant och i linje med modern 
neurobiologi. Modellen har omedelbara praktiska tillämp-
ningar i såväl hem, som förskola, skola och hos elevvårdare.

Seminariedagens innehåll: 
• Aggression – vilka är aggressivitetens djupaste rötter? 
• Att förstå tårar, modererande känslor och aggressiv attack 
• Hur man reducerar aggressiva incidenter och våld 
• Hur man underlättar andra utfall av frustration

Seminariet vänder sig främst till alla som arbetar med barn 
och unga i skola, förskola och på fritids, samt givetvis för-
äldrar. Innehållet är dock allmängiltigt för alla åldrar.

Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd utvecklings-
psykolog. Hans modell bygger på stor teoretisk kunskap 
samt 35 års klinisk erfarenhet av barn och familjer. 

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

Läs mer: www.neufeldinstitutet.se/sem170504.html

Dr Gordon Neufelds modell förklarar en av mänsklighetens äldsta 
och mest svårförstådda utmaningar – aggressivitet. Nu presenterat på 
svenska av Svenska Neufeld-institutets grundare Jonas Himmelstrand.

Att förstå och 
hantera aggressivitet
Dr Neufelds kurs: Making Sense of Aggression – bearbetad till svenska.

Nu i MALMÖ!

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet, Himmelstrand Mentor AB, Box 1454, SE-114 79 Stockholm. 
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Anmälan – Att förstå aggressivitet 4 maj:

Pris: 1695:- exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe på Scandic Stor-
torget, Stortorget 15 i Malmö. Fem deltagare på samma faktura går till priset av 
fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt. 
Posta talongen, ring 08-20 01 14 eller enklast – anmäl dig på vår hemsida:  
www.neufeldinstitutet.se/anm_sem170504.html. 

Vi anmäler _____ st deltagare till Att förstå och hantera aggressivitet 4/5 2017.

Namn: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktperson: _______________________________________________________

Organisation: ________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________

Postadress: ___________________________________________________________

Telefon: _____________ E-post: _________________________________________

Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas 
av tiotusentals personer runt om i världen:

”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.”
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