
10�dana�do�veće
saradnje

Dan 5.
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Dobrodošla!
Do sada smo videli kako naša uverenja,

naše trenutno stanje i raspoloženje, naše

misli i osećanja utiču na naše reakcije,

takođe smo videli da način na koji gledamo

ponašanje dece utiče na naše misli, osećanja

i na reakciju i odgovor na ponašanje dece. A

naša reakcija i odgovor na njihovo ponašanje

utiče na uverenja koja će dete formirati o

sebi, svetu, odnosima... 

Zbog toga je briga o sebi, vreme koje

odvajamo da zadovoljimo sopstvene

potrebe, napunimo svoju čašu od izuzetne

važnosti ( dan 2, vežba 2).  Ona nam pomaže

da zadržimo smirenost.

Takođe je važno da preispitujemo svoja

uverenja, da li se ispod krije neki strah (dan 2,

vežba1), da menjamo svoj način

komunikacije sa decom da bismo kreirali

pozitivna uverenja kod njih (dan 3, vežba 1). 

I da budemo prisutni za njih, da ulažemo

vreme i energiju u naš odnos (dan 3, 4  i 5,

vežba 2). 
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I danas ulažemo u naš odnos sa decom, kao i

prethodna dva dana. Naš glavni prioritet je

jaka veza. Dajemo deci našu pažnju, vreme,

posvećenost. Jako je važno da uradimo ove

aktivnosti jer sutra ćemo koristiti moć ovog

odnosa da obezbedimo veću saradnju.

 

 

 

Aktivnosti za dan 5. su:
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Aktivno slušanje
Važnost komunikacije je očigledna, ako

se ne razumemo komunikacije i nema. 

 

Da bismo odgovorili adekvatno prvo

moramo razumeti dete. A da bismo ga

razumeli moramo ga čiti. Toliko često

smo fokusirani na ono što dete treba da

uradi, na ono što mi govorimo, na lekcije

koje treba da ga naučimo. 

 

Danas želim da izdvojiš 10 minuta, da

ostaviš telefon. Izaberi vreme kada je i

dete otvoreno za komunikaciju, možda

za vreme obroka, pred spavanje,

svakako ne čim spusti ranac i dođe iz

škole ili vrtića. Budi radoznala, pitaj

"Primetila sam... Pitam se šta se desio?"

Ne forsiraj odgovor. U redu je iako dete

baš ništa ne kaže. Naša namera je važna

za danas. A namera je da pokažemo

iskreno interesovanje  i da slušamo.

Posmatraj dete, njegov govor tela,

posveti mu punu pažnju.

Ne razmišljaj o svom odgovoru. Samo

slušaj. Stavi se u njegove cipele.
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 Poplava ljubavi*
Ova vežba dovodi od trebutno veće

povezanosti, bliskosti i saradnje sa

decom. Uživaj.

 

Napiši na papir 10 stvari koje voliš u vezi

svog deteta, stvari koje ne uključuju

njihova postignuća i uspehe već stvari

koje su zasnovane na onome ko oni

jesu.

 

I onda pozovi dete na neko mirno

mesto, ušuškajte se samo vas dvoje i

pročitaj mu to što si napisala, sa svom

ljubavlju i nežnošću koje imaš za njega. 

 

Uradi to iako detetu bude malo

neprijatno i čudno.  Neka ih preplave

reči koliko ih voliš i ceniš.

 

 

*vežba preuzeta od Suzan Stifflman
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Do�sutra
Budi dobro i znaj da ovde imaš

podršku i razumevanje!
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Ostani�u�kontaktu
www.razgovarajmooroditeljstvu.rs

Podeli svoja iskustava u privatnoj Facebook

grupi Razgovarajmo o roditeljstvu

Za još više podrške tu su YouTubu kanal i

Instagram @razgovarajmooroditeljstvu


