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Ordblind! Lise Seidelin Hent PDF Med denne bog vil jeg gerne vise dig, hvordan stemplingen som ordblind,
i ca. 40 år af mit liv, gav mig en angst for at stave forkert. Ordblindhed er en holdning, der gør, at man i

manges øjne ikke kan bruges. Man er dum! Hvilket jo ikke passer. I dag er jeg uddannet læge.
En holdningsændring til ordblinde ville hjælpe meget. En holdning væk fra det negative, hvor det at stave
forkert mødes med skæld ud og mobning, hen til en holdning hvor den ordblinde mødes med positivitet over

alt det værdifulde det menneske indeholde, og alt det gode den ordblinde faktisk kan. Hvor dygtig
vedkommende er til alle de ord, der staves rigtigt.

Denne bog giver dig indblik i:
Hvordan ordblinde behandles.

Hvordan en lille bitte ting har stor unødig skadevirkning.
Hvordan vi giver hinanden skylden for egne fejl.

Denne bog er en fortsættelse af min tredje bog “Afslutningen på volden fra min tidligere mand”. Hvordan jeg
kæmpede for at komme op fra min liv ”under jorden”, ud af volden og ind i et liv, jeg kunne holde ud at leve.

Fortsættelse i serien MIT LIV.
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