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Hvor ubegrænset kærlighed og tydelige grænser går hånd i hånd. Glade børn har fået kærlighed og grænser er
skrevet ud af stor kærlighed til forældreskabet. Den er spækket med underholdende inspiration og

forskningsbaserede tips, som viser hvordan dit barn får livslang robusthed og højt selvværd gennem din
kærlighed.

Om forfatterne:

Didde Flor Rotne (f. 1975) Foredragsholder og tidl. folkeskolelærer Nikolaj Flor Rotne (f. 1971) Cand. pæd.
pæd. psych. og foredragsholder. Forfatterparret er Danmarks førende mindfulness eksperter inden for

pædagogik og forældreskab. De er grundlæggere af Stilhedsrevolutionen, hvor de underviser og rådgiver
forældre og holder foredrag for institutioner og skoler i hele landet. De er desuden forfattere til bogen

Mindfulness i pædagogikken og e-bogen Indre ro og smittende glæde til pædagogikkens superstjerner. De
lever sammen med deres tre sønner Johannes 3 år, Leonard 8 år og Valentin 11 år på Sydsjælland.Læs mere på

www.stilhedsrevolutionen.dk
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