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Stawiałam moją córkę do kąta, był to kawałek ściany w przedpokoju. To
była kara za ”złe zachowanie”. Najpierw był bunt, uciekanie, potem
straszny płacz. Serce moje płakało razem z nią. Ale kara, to kara.
Stanowczość i konsekwencja. Byłam nieugięta.
Aż pewnego razu…
Kasia uwielbiała Kopciuszka. Na ekranie scena: Koopciuszek zbiega po
schodach wołając, że jedzie na bal. A siostry, za zachętą i przyzwoleniem
matki-macochy, niszczą jej suknie. Kasia z przejęciem pyta:
„Mamo, a macocha jest dobra, prawda?”
„Nie Kasiu, macocha jest złą kobietą” odpowiadam.
„Ale przecież ona nie niszczy jej sukni. Tylko siostry niszczą suknię.
Macocha jest dobra”.
„Nie Kasiu, macocha nie jest dobra. Ona pozwoliła córkom zniszczyć
suknię. Nie zabroniła im. Macocha jest złą kobietą, ma złe serce”. Tak
bardzo chciałam, aby Kasia zrozumiała, że to macocha jest
odpowiedzialna za tę sytuacje. Przemawiałam z 5 minut i zakończyłam:
„Macocha jest okrutna”.
I nagle słyszę: „Mamo, Ty też jesteś okrutna jak stawiasz mnie do kąta”.
„Co?”, pytam odruchowo, bo nie mieści mi się to w głowie.
„Ty też jesteś okrutna jak stawiasz mnie do kąta”, ze spokojem powtarza
mi córka.
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Dotarło do mnie. Powaliło na kolana. Zmroziło. Patrzę na tę macochę na
ekranie. „Jestem taka okrutna jak ona?” I Kasia, która siedzi i patrzy na
mnie spokojnie, bez świadomości, jakie wrażenie wywarły na mnie jej
słowa. Byłam dla niej okrutna, jak stawiałam ją do kąta. Byłam dla niej
jak macocha dla Kopciuszka.
Siedziałam i patrzyłam w to moje dziecko zadziwiona jej mądrością i
zażenowana swoją postawą. „Dziękują Ci Kasiu, że mi to powiedziałaś.
Pomyślimy o innym rozwiązaniu.” Więcej nie mogłam powiedzieć, bo łzy
napłynęły mi do oczu.
Nie mogłam zasnąć. Okrucieństwo? Nie, nie na tym chcę budować swój
autorytet. „Muszą być inne rozwiązania aniżeli kary” myślałam. I ja je
znajdę.
Zaczęłam szukać. Wróciłam do mojej ukochanej Analizy Transakcyjnej,
odkrywam ją na nowo w kontekście rodzicielskim. Odkryłam podejście
Dr H. Ginott, Jesper Juul, Porozumienie bez Przemocy, Pozytywną
Dyscyplinę, najnowsze badania na temat mózgu, neurobiologię
interpersonalną D. Siegla, i inne koncepcje z psychologii rozwojowej.
Jestem zachwycona moimi odkryciami i tym ile jest możliwości by
inaczej budować relacje z dziećmi, nie tylko poprzez wymuszanie,
wymaganie, karanie, wzbudzania strachu i poczucia winy.

Dla wielu osób - pracowników Państwa
organizacji dzieci są najważniejsze. Dla nich
poświęcą bardzo wiele, a często nawet
wszystko.
Dzisiaj wielu rodziców nie wie, jak budować
przywództwo w swojej rodzinie, na czym
oprzeć swój autorytet?
Dlatego chcę zaproponować warsztaty dla
pracowników – rodziców by w tej
najważniejszej swojej życiowej roli „mamy i
taty” otrzymali choć odrobinę dobrej,
sprawdzonej wiedzy, praktycznego ćwiczenia
oraz przyglądnięcia się swoim przekonaniom,
na bazie których budują przywództwo
w swojej rodzinie.
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LOJALNOŚĆ
Wzrasta lojalność i zaangażowanie pracownika, kiedy
doświadcza, że pracodawca dba nie tylko o jego sferę
zawodową, ale także prywatną.

EFEKTYWNOŚĆ
Relacje, jakie budujemy z dziećmi wpływają na naszą
efektywność w pracy.

WSPÓŁPRACA
Pracownicy poznając się od prywatnej strony budują
mocniejsze relacje, co sprzyja pracy zespołowej.

NARZĘDZIA
Narzędzia komunikacji z dzieckiem z powodzeniem
można wykorzystać w pracy zawodowej: w zarządzaniu,
budowaniu zespołu, rozwiązywaniu konfliktów.

NAGRODA
Może to być świetna nagroda dla pracownika i docenienie
jego pracy!

ŚWIADOMY RODZIC

Jak pracujemy?
PRAKTYCZNIE

AKTUALNIE

SKUTECZNIE

Uczestnicy
wypracowują
rozwiązania do swoich
konkretnych sytuacji.
Łączymy teorię z
praktyką.

Korzystamy z
najnowszych odkryć
neurobiologii
interpersonalnej oraz
psychologii rozwojowej.

W nurcie Analizy
Transakcyjnej, J. Juul'a,
H. Ginott'a, D. Siegla.
Wykorzystujemy
narzedzia PbP, PD, HiH
Parenting, T. Gordona

Co proponujemy?
Całodniowe
warsztaty
Cykl szkoleń: dwa lub trzy
dwudniowe warsztaty dla
grupy max. 12 osobowej.

Krótkie formy
To cykliczne spotkania np. 10 spotkań 3
godzinnych, dla grupy max 12 osobowej, w
siedzibie klienta, w ustalonych godzinach.

Po co rodzicom te
warsztaty?
Rodzice uczą się rozumieć siebie i swoje
zachowania.
Uczą sie rozumieć zachowanie swojego
dziecka.
Wypracowują narzędzia i metody
radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Budują zdrowe przywództwo w swojej
rodzinie.

1. Kto to jest świadomy rodzic? – 4 pozycje życiowe: jaką
japrzyjmuję wobec siebie, dzieci i innych ludzi? I co z tego
wynika?

I
moduł

2. W świecie emocji naszych i dzieci: dlaczego te emocje są
tak ważne? Co wspólnego z emocjami ma mózg? Jak radzić
sobie z własnymi emocjami i z emocjami dzieci?
3. Uczucia autentyczne a uczucia zastępcze: jakie są moje i
jak kształtują uczucia mojego dziecka?
4. Moje i dziecka sposoby na komunikację z innymi: jak
zachęcić dziecko do współpracy? Narzędzia i metody
zachęcające dziecko do współpracy:
Język żyrafy a język szakala
Ścieżka empatii i ścieżka szczerości
Komunikaty zachęcające dziecko do współpracy
Komunikaty zachęcające do samodzielności
Pytania pełne ciekawości

1. O złości naszej i dziecka. Dlaczego złościmy się na dzieci?
Jak radzić sobie ze swoją złością? Jak radzić sobie ze złością
dziecka?
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2. Kary – stosować czy nie? Co zamiast kar? – Metody i
narzędzia zamiast karania.
3. Nagrody – stosować czy nie? Pozytywne i negatywne
aspekty stosowania nagród? Jak chwalić, jak krytykować by
budować poczucie własnej wartości dziecka. Sposoby i
podejścia.
4. O rolach i etykietach, jakie przypisujemy dzieciom i ich
wpływie na ich życie: Jaki skrypt (nieświadomy plan życiowy)
dziecka budujemy? O zakazach, nakazach, atrybucjach i
przyzwoleniach.

Można zamówić wybrane
tematy.
Możemy zaproponować
inne tematy, które
szczególnie interesują
rodziców.
W cenie oferujemy
materiały, zaświadczenie,
dojazd trenera oraz
poprowadzenie
warsztatów.
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Ewa Brach-Pogoda
Tel.: 508-182-822,
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blog inspirowany
prawdziwymi
historiami.
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Uczę rodziców budowania dobrych relacji ze swoimi
dziećmi. Pomagam rodzicom w rozumieniu siebie, swoich
zachowań i w rozumieniu zachowań i potrzeb dziecka, by
mogli zastosować najlepsze podejście w danej sytuacji.
Robię to, bo wiem że można z radością, w bliskości z
dzieckiem, i bez poczucia winy bycia „złym,
niewystarczająco dobrym rodzicem” budować z dzieckiem
coś trwałego, pięknego, coś co wyposaży go w dobrą siłę,
poczucie własnej wartości, odpowiedzialność, zaradność,
szacunek do siebie, innych i świata.
W swojej pracy wykorzystuje Analizę Transakcyjną, podejście
Dr .Ginott, Jesper Juul, Porozumienie bez Przemocy,
Pozytywną Dyscyplinę, najnowsze badania na temat mózgu.
Jestem zachwycona tym, ile jest możliwości by inaczej
budować relacje z dziećmi, nie tylko poprzez wymuszanie,
wymaganie, karanie, wzbudzanie strachu i poczucia winy.

O
mnie

Jestem trenerem, konsultantem, ekspertem w obszarze
rozwoju. Prowadzę warsztaty z umiejętności komunikacji,
współpracy, zarządzania.
Prowadzę warsztaty dla rodziców.
Bo wiedzę o zarządzaniu można wykorzystać w
rodzicielstwie, a wiedzę o wychowywaniu w zarządzaniu.
Niby tak odległe światy, a jednak tak bliskie.
Ukończyłam m.in.:
- Psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim
- 400 godzin warsztatów Analizy Transakcyjnej
- Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania
- Szkołę Coachingu Relacyjnego
- Coaching z mózgiem w tle
- Coaching, empatia i neurobiologia,
- Pozytywną Dyscyplinę dla rodziców
- Trening Skutecznego Rodzica wg. T. Gordona.

Zapraszam
Ewa Brach-Pogoda
tel: 508-182-822

