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Tai, ką girdėjome, kai buvome vaikai:

Nekalbėk pilna burna.   Stovėk ramiai. Ateik čia. 
Eik žaisti vienas.

      Žiūrėk - nepargriūk. Paskubėk. Kodėl manęs 
neklausai? Nesimaišyk man po kojomis. 

Neišsitepk.  Tu jau didelis. 

 Tu nemokėsi.  Nebėgiok.  Eik žaisti. Viską 
suvalgyk.    Duok aš padarysiu.    Patylėk.       
Eik miegoti. Paskubėk.    Nesimaišyk man. 
Apsirenk.    Kur bėgi?  Dabar tai tau bus. 
Neliesk. Nestovėk saulėje.  Atsargiai.  Esi per 
mažas. Pasisveikink.  Aš  užsiėmęs.      
Atsiprašyk.

Pavėluosi.   Netrukdyk.

       Jau išsitepei. Nesuprakaituok!

Eik greičiau.      Sakiau, pargriūsi.

.

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome
vaikai:

Tu toks gražus.  Kaip jautiesi? 

Žinau, kad mane myli...  Kaip gerai, kad Tave 
turiu. Noriu išklausyti Tave. Ar Tu  laimingas?  
Tu toks švelnus. Pasakyk, kada jautiesi 
nelaimingas... Pasikalbėkime truputį... Myliu 
Tave.  Kas Tave supykdė?  Jei nori papasakok 
man... Man patinki toks, koks esi.    

Pasitikiu Tavimi. Klausau Tavęs..

Tu man patinki.  Ką apie tai manai? Pasakyk, jei
suklydau. Man patinka, kad Tu juokiesi. Kada

Tau nepatinku? Man patinka būti su Tavimi. Kas
tave nuskriaudė? Kodėl gi šito nenori? Ar aš Tau
patinku? Papasakok man, apie ką galvoji. Verk,
jei skaudu.. Tu toks mielas. Ar Tau liūdna? Gal

bijai? 



Kiekviena šeima svajoja, siekia, kad jų santykiai 
būtų darnūs ir pilnavertiški. Tačiau 
kasdieniniame  gyvenime  reikia ne mažai  
pastangų, mokantis keisti   stereotipus, 
netinkamus išmokimus, negatyvius elgesio 
modelius, kurie sunkina mūsų tarpusavio  
bendravimą. Visos šeimos siekia, kad darna, 
palaikymas, ir  pagarba vienas kitam taptų jų 
kasdienybe. Čia, bus  pasiūlyta keletą būdų , 
kurie galėtų pasitarnauti  šeimos narių ryšio 
sutvirtinimui.

KELIOS  VAIKŲ MEILĖS KALBOS:

Fizinis prisilietimas,

Palaikymo žodžiai,

Kartu praleistas laikas,

Patarnavimas.

FIZINIS  PRISILIETIMAS

Fizinis prisilietimas viena svarbiausių, viena 
būtiniausių ir lengviausia įgyvendinamų 
besąlygiškos meilės kalbų. Daugeliui vaikų  
svarbu:

Apkabinimas,

Nugaros, pečių, rankų lietimai,

Glaudimas,

Žaidimai,

Kiti žaismingi ir meilūs prisilietimai.

PALAIKYMO ŽODIAI

Kai kurie vaikai didžiausią meilę jaučia 
girdėdami palaikymo žodžius.

 Pagyrimo žodžiai. Vaikui labai svarbu 

būti pagirtam už tai ką jis atlieka – ar tai 
būtų jo pasiekimai, ar elgesys, ar 
protingas požiūris.

 Padrąsinimo žodžiai. Vaikui svarbu 

girdėti padrąsinimo žodžius. Jie 
veiksmingiausi tada, kai skiriami  vaikui, 
kuris abejoja, neapsisprendžia, nepasitiki 
savimi.

KARTU PRALEISTAS LAIKAS

Kartu praleistas laikas ir dėmesys vaikui yra tėvų
buvimo su juo dovana. Būdamas drauge su vaiku
suaugęs turi suprasti, žinoti  jo fizinį ir emocinį 
išsivystymo lygį. Leidžiant laiką kartu su vaiku  
svarbu , kad kažką veikiate kartu ir  abiems tai 
teikia malonumą.

PATARNAVIMAS

Kasdieniškos mūsų paslaugos yra meilės 
išraiška, turinti ilgalaikį poveikį ir tai gali padėti 
vaikams tapti brandžiais suaugusiais, 
sugebančiais dalinti meilę kitiems įvairiais 
patarnavimo būdais.

 Mūsų patarnavimas gali tapti vaikui 

paslaugumo ir atsakingumo pavyzdžiu.
 Patarnavimas turi atitikti vaiko amžių. 

Padarykime už vaiką tik tai ko jis pats 
pagal amžių nesugeba. 

 Visada skatinkime ir patį vaiką, pagal 

savo amžiaus tarpsnio galias mokytis 
patarnauti kitiems šeimos nariams - 
mažesniems, silpnesniems, seneliams.
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