
Mam na imię Monika i pomagam matkom w akceptacji trudnych emocji własnych

i tych dziecięcych. Skupiam się na modyfikacji zachowań (np. agresji) i form

przekazywania informacji o tym co czujemy. Jestem szaloną pedagożką, trenerką

umiejętności społecznych, coachem rodzicielskim i mamą dwóch synów, która łączy

dwie miłości rodzicielską i zawodową, dzięki czemu wiem co to znaczy prosić o coś

dziesięć razy bez efektu i aktywnie poszukiwać rozwiązań.

 

Rozkładam wszelkie bunty i histerie na czynniki pierwsze i sprawdzam czego

małemu człowiekowi brakuje, z jakiego powodu sięga po skrajne zachowania. Uczę

pytać, słuchać, skreślam ze słownika „polecenia”, „nakazy”, „systemy kar i

nagród”. Wykonuję to z miłości do dzieci. Rodzice z którymi pracuję to osoby, które

poszukują partnerstwa i szacunku w relacji z dzieckiem.

 

Zainspirowana własnym treningiem rodzicielskim, który prowadzę każdego dnia pod

własnym dachem z dwoma synami i czasem z mężem � poprowadzę was od

podstaw, krok po kroku, jak to wszystko ogarnąć i cieszyć się tym co najcenniejsze –

„wartościowym człowiekiem, z przydatnym plecakiem doświadczeń”!
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Wersja dla maluchów
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Możecie wydrukować wielokrotnie, 

używać jeden arkusz do jednej podróży. 

 

Po czym z wielu arkuszy możecie stworzyć

album wspomnień , bo przecież każda

mapa będzie miała pokolorowane inne

elementy!

Na dobry START!  

Lub dla dzieci, 

które nie lubią kolorować!

http://www.monikatrocha.pl/


Masz wrażenie, że stajesz na rzęsach,a mimo to Twoje dziecko krzyczy coraz

głośniej? Masz DOŚĆ swoich niekontrolowanych reakcji i pokładów frustracji,

które nosisz w sobie każdego dnia? Czujesz, że w Waszym domu

jest niespokojnie i wszyscy są poirytowani? 

Jeśli chodź na jedno z tych pytań odpowiedziałaś TAK, to oznacza, że

LEKCJA:ZŁOŚĆ jest dla Ciebie.  Materiał został stworzony w zgodnie z

założeniami wychowania bezwarunkowego, które eliminuje stosowanie kar i

nagród, zajmuje się wspomaganiem partnerskiej relacji pomiędzy rodzicem a

dzieckiem, jako równoprawnych członków rodziny.
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jeśli potrzebujesz
 innego wsparcia...

 ZŁOŚĆ

więcej informacji

Lekcja:

http://www.monikatrocha.pl/
http://monikatrocha.pl/index.php/produkt/lekcja-zlosc-2/


  



 


