Една от най-добрите книги на годината.
„Пъблишърс Уикли“
•
Д-р Халоуел пише не само с мъдрост и опит, но и със сърце. С ясен,
увлекателен език той ни грабва с практическите си идеи по въпроса
какво всъщност е важно в детството. Радостта и жизнените му
сили са заразителни.
Хариет Лернер, доктор на психологическите науки,
автор на „Танцът на гнева“,
бестселър на „Ню Йорк Таймс“
•
Идеите на д-р Халоуел са ценни за всеки, в чийто живот присъстват деца. Книгата ще бъде от помощ на хората с нещастно детство, защото носи изцеление, което е жизненоважно за щастието.
„НАПРА Ривю“
•
Чудесна книга, която предоставя много храна за размисъл. Д-р Халоуел улучва право в десетката, засягайки точно тези теми, които
вълнуват най-много родителите, загрижени за благото на своите
деца. Нещо повече – той дава конкретни отговори, за да им помогне
да се концентрират върху истински важното в отглеждането на
децата.
Антъни Улф, доктор на психологическите науки,
автор на „Изчезвай от живота ми,
но първо би ли ни закарал до мола?“

•
Ето книгата, която ще ръководи родителите в стремежа им да
помогнат на децата си да се насладят на живота. Тя оценява по
един прекрасен, деликатен начин както малките моменти, така и
големите събития, които правят семейния живот щастлив. Книгата носи успокоение, но същевременно е предизвикателство пред
родителите, като ги приканва да се съсредоточат върху истински
важните неща и дава насоки как да направят прехода към тях.
д-р Пери Клас,
автор на книгата „Бебешки лекар: обучение за педиатри“
•
Освежаващ поглед към това, от което децата истински се нуждаят, за да пораснат като щастливи възрастни... Посланието на
Халоуел извира дълбоко от сърцето му и е много актуално в забързаната ни, цифровизирана ера. То напомня както на родителите,
така и на децата да забавят темпото, да се насладят на живота
и да се научат да си играят хубаво.
„Пъблишърс Уикли“
•
Страхотна книга за единственото, което има значение.
Джеймс Брукс, писател, режисьор, продуцент
•
Полезен ресурс за родители и педагози.
„Буклист“

