Goszcząc przed kilkoma dniami u znajomej byłam
świadkiem sytuacji, która do głębi mnie poruszyła.
Bardzo kochająca swojego czterolatka mama tego dnia
spieszyła się. Musiała wyjść odprowadzić starszą córkę na
zajęcia pozalekcyjne.
„Nie” wypowiedziane przez synka było bardzo silne i
zdecydowane. Nie chciał wyjść z nimi, bo znakomicie bawił
się nowym resorakiem
od taty.
- Nie teraz!- brzmiała jego odpowiedź.
Mama nalegała, a siostra stała już pod drzwiami w
płaszczu i bucikach.
- Nie pójdę! - krzyczał głośno.
Donośny krzyk przerodził się w płacz i za chwilkę nie
rozumiałyśmy już nawet co mówi, bo łzy zalewały usta i
stapiały słowa w jeden dźwięk.
- Nie rozumiem, co mówisz, pospiesz się, proszę!ponaglała mocno już zdesperowana mama.
Dziewczynka przy drzwiach poważnie zaczęła się już
niepokoić swoim spóźnieniem na ważną lekcję baletu.
Chłopiec krzyczał i krzyczał.
Po chwili zaczął kopać sza�kę i lampka nocna z jego
ulubionym hipopotamkiem, zachwiała się niebezpiecznie.
Siła małych stópek okazała się na tyle duża, że przewróciła
stojący obok ulubiony wazon mamy. Woda, która w nim
była wylała się mocząc skarpetki i skrawek dywanu. Mama
straciła cierpliwość. Sytuacja stała się poważna.
Siostrzyczka nie mogąc poradzić sobie ze swoimi
emocjami, także się rozpłakała.
W tym czasie chłopiec nagle podbiegł do swojej ukochanej
mamy
i z rozbiegu uderzył ją w twarz. We wnętrzu uderzonej
zawrzało…

Jeżeli też miewasz takie chwile, że naprawdę nie wiesz już co robić, i masz
ochotę coś zrobić swojemu dziecku, spotkaj się ze mną na gratisowej konsultacji,
na której pomogę Ci poradzić sobie z emocjami swoimi oraz Twojego dziecka.
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ pod tym linkiem:
https://goo.gl/forms/N10fBHK3wnxTTU0J3

Siła emocji dziecka, sprawia, że sami tracimy kontrolę nad własnymi
uczuciami. Często poddajemy się jej. Tworzy się błędne koło.
Moje klientki czują podobnie, jak mama tego czterolatka. Dzięki naszej
wspólnej pracy, otrzymują zestaw narzędzi, który pomaga im
uspokoić siebie
… i dziecko.
Co więcej, dziecko czuje się wysłuchane, zrozumiane i kochane.
A same stają się spokojniejszymi mamami bez poczucia winy.
Jeżeli potrzebujesz nauczyć się, jak sobie radzić z emocjami swojego dziecka
oraz swoimi
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ pod tym linkiem:
https://goo.gl/forms/N10fBHK3wnxTTU0J3

