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’Hverdagens magi’ kræver magikere i hverdagen Sue Roffey Hent PDF Resiliens er blevet defineret som den
“hverdagens magi”, der får

mange børn og unge til at klare sig godt på trods af vanskelige sociale
vilkår eller til at overvinde traumatiserende begivenheder i livet (Masten,

2001). Selv om bestemte personlige karakteristika kan fungere
som beskyttende faktorer, hiver børn, der oplever modstand, imidlertid

ikke bare sig selv op ved håret og klarer sig ved egen hjælp.
“Resiliente børn” har uvægerligt været omgivet af et støttende socialt
miljø på et eller andet tidspunkt i deres liv, gerne i den tidlige barndom.

“Magikerne” er de mennesker – og institutioner – som tror på,
at alle børn er værdifulde, som har høje forventninger til dem, tilbyder
dem vedvarende støttende forbindelser og varm emotionel respons
og viser og lærer dem om sunde relationer og relationelle værdier.
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