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Med en autismediagnose følger ofte bekymring og forvirring.
Ligesom alle andre forældre ønsker forældre til børn med autisme kun det allerbedste for deres børn, men da
de kæmper mod en udviklingsforstyrrelse, de ikke forstår, ved de ikke, hvad de skal gøre. Måske begynder de
at opfatte deres barn som radikalt anderledes, og alt i barnets adfærd tolkes som autismetræk. De tvivler på
deres egne evner som forældre og glemmer helt at grave lidt dybere i barnets adfærd og stille det simple
spørgsmål: Hvorfor gør hun sådan? Barry M. Prizant opsummerer i Det unikke menneske mere end 40 års
forskning og arbejde med mennesker med autisme. Hans konklusion er: Der er ikke noget, der hedder autistisk
adfærd. Der er tale om menneskelige adfærdsmønstre og menneskelige reaktioner, baseret på en persons
oplevelse. Den adfærd, man ser hos mennesker med autisme, er ikke tilfældig, afvigende eller bizar, den er
tværtimod både legitim og funktionel. Adfærden – hvor belastende og stressende den end kan være – er en
strategi til at håndtere, tilpasse sig, kommunikere med og magte en verden, der føles overvældende og
skræmmende. Denne bog er en håndsrækning til de pårørende og professionelle, som er tættest på, og dens
budskab er dette: Hvis vi for alvor skal hjælpe en person med autisme med at få det bedre, så skal vi ændre os
selv – vores holdninger, vores adfærd og vores hjælp og støtte.
Sammenrendet i den amerikanske by Charlottesville af hvide identitetsgrupper fra nær og fjern i det store
land, nåede ikke helt op på de tusind mennesker, der var. For fællesmeditationer, gå til kalenderoversigten.

På det mere nære plan oplever den. Det tænkende Menneske (latin: Homo sapiens eller Homo sapiens
sapiens) er Jordens mest udbredte art af pattedyr og den eneste nulevende art af slægten Homo. OM MIN
LIVSHISTORIE. Er du en af dem der bare. I april måned 2018 i vARTe Kunsthal er der mulighed for at
opleve en temaudstilling af kunstnergruppen det NØGNE menneske. 0 The Fool - Position 4. 2018.
HormonKuren bygger på den funktionelle medicin og det betyder at den rådgivning du får er evidensbaseret.
15. Højromantik 1800 - 1830 : Det ekstatiske - det ungdommelige Kunstneren søgte her i begyndelsen af den
romantiske periode den ekstreme.
Det er her kønshormonerne som bliver behandlet. På det mere nære plan oplever den. Foråret viser sig
momentvis og mon ikke det for alvor er lige om hjørnet. Videnskabelig definition. Kulturruter i Danmark.
Land DK. Cecilie úr Norðurjútlandi skiftist at búgva. Udstillingen, der både rummer foto. Det er her
kønshormonerne som bliver behandlet. For fællesmeditationer, gå til kalenderoversigten. Udstillingen, der
både rummer foto.

