
Οδθγόσ ανάπτυξθσ παιδιϊν με αυξθμζνθ αυτοεικόνα ! 

Μιπωσ αντί για να ποφμε Να του λζγαμε ; 

Πϊσ πζραςεσ ςιμερα;  Τι ζκανεσ ςιμερα που ςε ζκανε να χαρείσ; Κάτι που ςε ςτενοχϊρθςε ;  

Μθν κλαισ ! Είναι εντάξει εάν κζλεισ να κλάψεισ .......... 

Είςαι εντάξει!  Πϊσ νιϊκεισ;  

Σου το ζχω πει χίλιεσ φορζσ ! Κάτι ςε δυςκολεφει με αυτό ! Ίςωσ να πρζπει να ςου το δείξω με κάποιον άλλο τρόπο  

Μθ φοβάςαι!  Όλοι φοβόμαςτε κάποτε ! Σε καταλαβαίνω! Είμαι ςτθ διάκεςι ςου όποτε κζλεισ να το ςυηθτιςουμε ! 

Δεν είναι τόόόςο δφςκολο πια ! Σε εμπιςτεφομαι! Μπορείσ να κάνεισ ακόμα και πράγματα που φαίνονται δφςκολα  ! 

Δεν μιλάμε ζτςι!  Σε παρακαλϊ χρθςιμοποίθςε ευγενικζσ λζξεισ  

Με ηάλιςεσ ! Αιςκάνομαι κοφραςθ με αυτό που κάνεισ  

Πρόςεχε !  Στείλε λίγο τθν προςοχι ςου ςε αυτό  

Είναι εφκολο !  Σου φαίνεται δφςκολο, αλλά ασ προςπακιςουμε !  

Κάνε θςυχία ! Θα μποροφςεσ να χρθςιμοποιιςεισ πιο απαλό ιχο;  

Τι ακαταςταςία Θεζ μου !  Φαίνεται πωσ πζραςεσ καλά και το χάρθκεσ ! Πϊσ κα μποροφςεσ να με βοθκιςεισ να ςυγυρίςουμε;  

Τι γράμματα είναι αυτά; Είςαι ικανοποιθμζνοσ με τα γράμματα που ζγραψεσ; 

Ηρζμθςε ! Μάλλον είςαι ταραγμζνοσ αυτι τθ ςτιγμι ! Θα μποροφςαμε να κάνουμε κάτι για αυτό ; 

Τι βακμοί είναι αυτοί; Πϊσ αιςκάνεςαι με τουσ βακμοφσ που πιρεσ; Τουσ αξίηεισ; Θζλεισ κάτι να αλλάξει; 

Πάλι τρωσ ; Ανθςυχϊ ! Το πολφ φαγθτό δείχνει ότι κάτι ςε απαςχολεί και ταυτόχρονα γνωρίηω ότι αυτό δεν είναι καλό για τθν υγεία ! 

Ε όχι ! Πάλι λάκοσ ζκανεσ ! Μάλλον ςε δυςκολεφει πολφ αυτό ! Για να δοφμε τι κα μποροφςαμε να κάνουμε; 

Ακόμα να ετοιμαςτείσ; Κάτι ςε δυςκολεφει να ετοιμαςτείσ γρθγορότερα ! Αν χρειάηεςαι βοικεια, είμαι εδϊ! 

Με κφμωςεσ ! Αιςκάνομαι κυμό με αυτό που ςυνζβθ ! 

Πϊσ τόλμθςεσ να το κάνεισ ; Δεν μπορϊ να επιτρζψω αυτό που ςυνζβθ ! 
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