
prosto z serca, które chce
usłyszeć dziecko.
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Jesteś kochany.
Sprawiasz, że się uśmiecham.
Myślę o tobie, kiedy jesteśmy
osobno.
Jestem wdzięczna za czas z
Tobą. 
Zrobię co w mojej mocy, aby
zapewnić Ci bezpieczeństwo.
Kocham Cię nawet kiedy mówię
"nie". 
Wierzę w Ciebie
Wiem, że sobie z tym poradzisz
Jesteś kreatywny
Zaufaj trenerowi.
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11. Twoje pomysły są kreatywne.
12. Jesteś zdolny.
13. Zasługujesz na wartościowych
przyjaciół. 
14. Jesteś silny.
15. Możesz powiedzieć "Nie". 
16. Twoje wybory mają znaczenie.
17. Robisz postępy. 
18. Twoje słowa są potężne.
19. Twoje działania są potężne.
20. Twoje emocje znaczenie. 
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21.I nadal możesz wybrać swoje
działania.
22. Jesteś czymś więcej niż swoimi
emocjami. 
23. Twoje myśli nie są Tobą. 
24. Jesteś dobrym przyjacielem
25. Nie musisz lubić tego, co ktoś mówi,
żeby traktować go z szacunkiem. 
26. Złe zachowanie kogoś innego nie
jest usprawiedliwieniem dla własnego
zachowania. 
27. Jesteś wartościowy. 
28. Możesz zmienić zdanie.
29. Możesz uczyć się na swoich
błędach.
30. Jesteś kreatywny. 
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31. Możesz poprosić o pomoc

32. Uczysz się siebie i świata. 

33. Wierzę ci.

34. Wierzę w Ciebie.

35. Kocham Cię takim jakim jesteś. 

36. Interesują mnie Twoje pasje. 

37. Kiedy popełnisz błąd, nadal jesteś

ważny. 

38. Twoje ciało należy do Ciebie

39. Masz wpływ na to jak wygląda Twoje

ciało. 

40. Jesteś ważny dla świata. 
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41. Twoje pomysły mają znaczenie.
42. Jesteś w stanie wykonywać pracę,
która ma  wpływ na Twoje życie.
43. Widzę jak pracujesz i uczysz się
każdego dnia. 
44. Jestem ciekaw co Ty myślisz 
na ten temat. 
45. Jak to zrobiłeś?
46. Twoje pomysły są interesujące. 
47. Sprawiłeś, że zacząłem myśleć o
rzeczach w zupełnie nowy sposób.
48. Jestem podekscytowany widząc, co
robisz
49. Dziękuję za pomoc
50.Dziękujemy za wkład w naszą
rodzinę.
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Zapisz się

BEZPŁATNA KONFERENCJA

   n a j c z ę s t s z e

w komunikacji z dzieckiem
 pułapk i3  

11.01.2022 r godz. 20:00

Nie rób 
tego!

Zrób to 
tak!

https://bit.ly/3mUp1xJ
https://bit.ly/3mUp1xJ

