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 مريهان مصطفي

 
 نك محبطة ...  مش مبسوطة ...حاسة إ

بنك وتعرفي تتواصلي معاه يسمعك م مش أ مؤثرة ونفسك تعرفي إ
 وتسمعيه يفهمك وتفهميه تلعبوا مع بعض

 

 :  نا كنت زيك لحد ما وصلت لطريقة سهلة جدا ابتكرتها وهيأ

 

  

 Playful Parenting Cycle 
 

 

ساعدتني كتير في التعامل مع المواقف والتحديات اليومية اللي 

  -: بتقابلني مع بناتى هتالقي هنا

 

 مشاكل بيواجهوك عن طريق اللعب 3حلول ألكبر  3

 انشطة سهلة جدا. 3ومش بس كده كمان 

 

 .بنك ويسمعك وتلعبي معاه كمانهتكتشفي بيها إ



  
 

 
 

3 

 ....أنا اسمى ميرهان مصطفي

 مثلي األعلي كانت ماما بتحب شغلها جدا وبتالقي نفسها فيه 

 معرفش؟نا ايه بقى أ

 مرت السنين ودخلت كلية صيدلة وتخرجت واشتغلت واتجوزت ........

خوي جأة ألخوي الوحيد وفي يوم وليلة أحادثة ف حصلتما  لحد

 .سنين 8صغر مني ب أتوفاه اهلل اللي الوحيد 

ى حظة دي قلت لنفسي هو أنا هاعيش وأموت وأنا ماحققتش أفي الل

 .ثرسبت أي أحاجة وال عرفت نفسي وال حلمي وال 

 طيب مين يساعدنى ؟

ول حد جه فى بالى ياسمين ابو الحسن مدربة عالقات لجأت ليها فى أ

ياسمين انا  ول جوازى كلمتها وقلتلها ياأ

تايهة نفسى اعرف انا عايزة ايه وأشتغل 

 اللي الحاجة اللي بحبها.

خد معاها برنامج نصحتني ان اياسمين 

 اسمه اكتشف نفسك..!

شهور  9وفعال اخدت البرنامج معاها في 

حياتى تغيرت بعدهم وبقيت واثقة في 
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 وي التنمية أني بحب كتر وعرفت حاجات كتير عن نفسى و أنفسى أ

 .البشرية والطبخ

حول الحاجة اللي بحبها ازي  ابعدها وقفت سنة ونصف  مش عارفة 

 الي شغل ؟

 ياسمين قالت لي علي "محمد تهامى". سألت

عالن كورس إاليوتيوب لحد مالقيت بالصدفة تابعه علي ا بتديتإ 

 أون الين.خلى شغفك شغلك 

خده خصوصا ان الفترة دي كنت أنى أتشديت للكورس جدا وقررت 

 األون الين.خارج مصر فكان مناسب جدا لي 

 أول وجديد.كتشفت نفسي من أخدت الكورس ومعاه كمان أ

بتنمية مهاراتها  مهتمة جدًاأنا ول بنتي ماتولدت وأنا من ألقيت 

 تنمية بشرية برضة بس علي الصغير. كتشاف مواهبها يعنيوإ

 بني شخصية بنتي ومتوهش زي؟أن إيه اللي يساعدني إطيب 

بتديت إسمه التربية اإليجابية إنبهرت بيه أوي وإن في علم إكتشفت أ

 المتخصصين فيه وأخد كورسات كثير. تواصل معأ
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 "لينين لوت"ا اكثر ودرستها مع مؤسسين العلم دتعمق فيها أوقررت 

يجابية معتمدة من بقيت بفضل اهلل مدربة تربية إ و "جين نلسون" و

 سسة التربية االيجابية االمريكية.مؤ

Positive discipline approved from NASAP 

                               

معاي في سلوك بنتي يجابية وفرقت نى بحب جدا التربية اإلبرغم إ

 بالتربية اإليجابية. حلهات إن في مشاكل مش عارفة ألكن لقي

بسط طريقة لحلها اللعب اللي هي اكثر حاجة كنت بستمتع بيها وأ

 أنا طفلة صغيرة. و

سمه التربية باللعب وجلسات تعديل سلوك ي علم إفن أ كتشفت أ

 عب خد كورسات عن التربية باللابتديت أقرأ عنه وأباللعب 

 بتكرتوإ

 Playful Parenting Cycle 
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ي بتقابلني مع يجاد حلول للتحديات اليومية اللاللي ساعدتني في إ

 بناتى بطريقة مرحة.

نها تكتشف إم بكل اللي تعلمته أساعد كل أنى إوتحقيق حلمى 

نفسها وشخصيات ومواهب والدها وتالقى حلول للتحديات اليومية 

عاهم كلها بتقابلها مع والدها علشان تستمتع بعالقة جميلة ماللي 

 .حب وتفاهم وصداقة

 يال نبدأ رحلة التربية باللعب

 ى قلبك وعقلك لرحلة مثيرة وممتعة.نقطة البداية افتح

 دنيا جديدة فيها التربية باللعب.

 إبنك وتسمعيه ويسمعك وتلعبى معاه.هتكتشفى فيها نفسك و

هترجع اللحظات الحلوة تانى لحياتكم وهتسمتعى برحلة التربية من 

 .ول وجديدأ

 حلوة... لحظات

 .والدك مع حياتك لحظات احلي فاكرة

 ولأ فيها مشي مرة أول لوحده عدق مرة ولأ فيها بتسمأ مرة ولأ 

 بعض مع حلوة خروجة ليه صورتيه فيديو ولأ صورة ولأ طلعت سنه

 .النوم قبل قصة بتحكي ينتلحظة وإ بهدوء معاك بيمشي وكان
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 الصعبة اللحظات علينا بتهون دي الحلوة اللحظات كل

 .الصعبة اللحظات عارفين كلنا طبعا

 النوم قبل ومعارك اخوك متضربش وياحبيبي والزن العياط زي

 مش حرج وال حدث والواجب خواتاأل ومشاكل الصبح والصحيان

  .كملأ محتاجة

 ماعملتش لو وتهديد وخناقات لصراعات الحلوة اللحظات وبتتحول

 .منها متخرجش اوضتك في اعد... هتتعاقب... هتخرج مش الواجب

 .حل مفيش باالحباط تحس..  وتصرخ تزعق واألم

 اللحظات وتفتكر الوالد مع يتان تتواصل محتاجة انها تحس كمان

 ازي؟ عارفة مش بس الحلوة

 ايه؟ نعمل نتواصل عارفين ومش ويأ ويأ ويأ والدنا بنحب حناإ

 نقرب نرجع علشان بعض مع لعبواإ اللعب

  .ىتان بعض من

 .نيناإلث انتوا علشانكوا بعض مع لعبواإ

ا م مجرد وهتنبسطي والقلق والتوتر الضغط من تخرجي نتإ

  .معاهم وتلعبي رضاأل ع يتقعد
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 اللي وهيحكوا جواهم اللي السلبية المشاعر كل هيخرجوا وهم

 بتاعهم العالم وهتدخلوا وجديد ولأ من وهتكتشفيهم مزعلهم

 .ىتان دى الحلوة اللحظات وهترجعي والمرح للعبا

 هم قيمك ؟أيه ( بتكتشفى نفسك وإ1

  ؟ زىإ

 عن طريق أسئلة بسيطة جداً 

  ...ورقة وقلم وجاوبى على األسئلة دى

 وليه؟ هم شىء فى حياتك ؟أيه إ -ول :األالسؤال 

تعب محدش العيلة النى وقت ما أ م تقولى أمثاًلفيه 

 اعنده يبقى األم دى قيمة األمان هيكون جنبى غيرهم

 .مهمة جدا

 .م تانية ممكن تقول العيلة علشان بتحسسها بالحبأ

 وليه؟ كتر المواقف اللي حسيت فيها السعادة؟أيه أ -السؤال الثاني :

 وايت كنت فى قمة السعادة  نا صغيرة بمثل  سنومثاًل وأ
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 بحب التمثيل )قيمة الحب(نى إل

 والناس سقفولى كتير 

نا بيفرق معاي تقدير الناس والتشجيع والدعم ودا كمان بيحسسنى وأ

 .بالحب

 وليه؟؟ كثر األشياء اللى بتحبها إيه أ -السؤال الثالث :

 .تحفيز الناس ،الرسم ، الرياضة  السفر ، مثاًل

كثر صفة أإيه أكثر الحيوانات اللى بتحبها وإيه  -السؤال الرابع :

 بتحبيها فيه؟

 م مرة قالتلى الجملمثاًل أ

 والصفة الصبر وقوة التحمل

 جدًايبقى قيمة الصبر عندها مهمة 

الى  8تجاوبى علي االسئلة دي ممكن يطلعك من بعد ما 

 .قيم 10

 قيم بالنسبة لك 5وتكتبى اهم بترتبيهم علي حسب األهمية 

 وتفصلى يومك على قيمك.

 



  
 

 
 

10 

 طفلك يفكتشإ( 2

ودا نشاط سهل اوى هيساعدك تكتشفى طفلك ومواهبه وتساعديه 

  كمان يعرف نفسه علشان ميتوهش زينا لحد مايعرف

 لطفلك تهديها ممكن هدية قيموأ حليأ -: 1نشاط

 ساعدك تكتشفي ابنكهي

 تيجي كمان بنمالها اللي حناإ دايما للطفل ورق وأ تقديم ستمارةإ يأ

 مفيش نإ والحقيقة معلومات مليانة كده اد وكشاكيل وكتب الدراسة

 . الطفل شخصية عن بيعبر دا بنمالها اللي الورق من حاجة يأ

 عنه نكتب ونبتدي طفل لكل فاضي كشكول نجيب

  ؟بيحبه اللي يهإ مميزاته يهإ

  ؟احلها وازي معاها بواجها اللي التحديات يهإ

  ؟والسلبية الحلوة حاسيسكأ كل معاه دايما يهبإ حاسة
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  ؟وليه ويأ عليه خايفة مثال زي كده بحس وليه

  ؟دماغي ف بتدور دايما اللي فكاراأل يهإ

 جمل؟أ عالقتنا اخلي علشان زيإ تصرفأ طيب

  .بعض مع وحياتكم بنكإ تجاه ببالك يخطر اللي كل كتبيإ

  .البيت ويسيب يكبر لما دا الدفتر تديله نكإ وخططي

 .له الدائم بحبك ويحس حسنأ نفسه يفهم انه هيساعده

 

 

 

حد يسمع مشاعرك وتكلمى معاه بحرية علشان  إنتي محتاجه

هدى وتحسى بالدعم ويكون عندك طاقة وتقدرى أترتاحى وتكوني 

 بنك.إتسمعى مشاعر 

بنك هو كمان هيستجيب ليك ويسمع كالمك إ ولما تسمعى مشاعر

 .وتعرفوا تتفاهموا مع بعض

 هيساعدنا نسمع بعض بحب 2نشاط 

 الكوباية فاضية وال مليان 2نشاط 
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 علشان دي اللعبة

 نعرف نناإ جدًا مهم جوانا المشاعر اللي نطلع واألطفال حناإ 

 .تصرفاتنا علي بتأثر نهاإل مشاعرنا

 بينهم حلوة عالقة وتبني االخوات بين بتصلح. 

 بتنمى الثقة بالنفس. 

 ؟ اللعبة زيإ

 واحد لكل وكوباية مية زازةوإ السفرة ترابيزة حوالين العيلة كل نتلم

 .فينا

 .حساسهإ حسب علي كوبايته في مياه يصب واحد كل

 .ومزعالها مضايقاها اللي والحاجات

 . خرهاآ علي الكوباية ملت وريتاج الكوباية نصف مليت ناأ

 آخرها؟ علي مليانة الكوباية مخلي يهإ وسألتها

 من زعالنة نهاإو المدرسة في زعلتها صاحبتها عن تحكيلي بتديإ

 .اختها نور

 المياه باقي وشربت حسنأ كانت جواها اللي المشاعر خرجت ما مجرد

  خالص. فضيت وقالت

 . اليوم في حصلت اللي الحلوة الحاجات تفتكر بتدتوإ
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 ؟ تساميحها علشان يهإ تعمل نور محتاجة سألتها وبعدين

  بونبون ع وافقت ،بونبون ،حضن بوسة اختيار من اكتر اديت

 .الهدايا ولياأل ريتاج حب لغة كمان الن ليه

 جدًا ومتسامحين جدًا بسرعة بيصفوا األطفال أن كمان كتشفتإ

 زي فضيهاأ علي سهل مكنش مضايقاني كانت اللي والحاجات

 حاجة وكل الحب تستقبل علشان بتاعتها الكوباية فضت ماريتاج

 .حلوة

 الحلوةالكلمة  3نشاط 

هيخليهم يحبوا يسمعوا كالمك وهيزود ثقتهم بنفسهم وهيصلح 
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  .العالقة بينكم 

 عالقتك بأوالدك تكون حلوة ؟عايزة 

 "كلمة من عسل تغير بها وجهة نظر اآلخرين عنك"

  توين مارك

  فيهم اللي الحلوة بالصفات حقيقي تشجيع يوم كل شجعيهم

 حاجة يأ ولو كالمك يصدقوا علشان فيهم حقيقي حلو كالم قوليلهم

 .صغيرة

 .اوي حلوة ضحتك لبنتك قوليمثاًل : 

 وبتتقني قبله اللي اليوم عن بيتحسن خطك يوم كل نكإ مالحظة ناأ

 .العمل

 امتنان اسمه وذوق عالية خالقأ ودي النهاردة شكرا ألختك قلت

 .بترسمي نتوأ ويأ حلو واناألل تنسقي بتعرفي

 اتفقنا اللي ىفتكرتأو حسنأ بشكل غضبك في تتحكم تعرف ىبقيت

 .عليه

 نور وشهم هتالقي عليك قوي حلو شكله البسه نتإ اللي القميص

 . نجازاأل ع قدرتهم وكمان بتزيد نفسهم ف وثقتهم

 مبسوطة انا بس الزم مش بيها ويفرحوا نفسهم هيحبوا بكالمكم

 .منك
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 يعرفوا علشان بيها وفخور نفسك من مبسوط تكون الزم كمان انت

 يشجعهم حد مالقوش لو بنفسهم نفسهم يشجعوا

 فاكرين فيلم عائلة زيزى 4نشاط 

 

 لخطيبته هيقوله اللي بالكالم اخوها تفكر علشان حسني سعاد كانت

 .تا تا تا تقوله

 بشرح ناوأ يقاطع حد يجي لما عليها تفقناإ بتاعي الكورس في ناوأ

 الحمد يسكت الكل اقولها ما ولأ السر كلمة كانت ودي تا تا تا قولأ

 .هلل

 بقي؟ النشاط يهإ

 يه؟إ هي اللي والمحادثة التواصل مهارات والدنا نعلم عايزين

 .اآلخرين تقاطع ال وامتي تتكلم وامتي تسمع امتي
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 ويضايقوا يقوله نفسهم ويأ كتير كالم عندهم بيكون طفالأ في

 .عادي يقاطعوا ممكن هم نأ رغم قاطعهم حد لو جدًا

 ككبار حناوإ يتكلموا لألطفال مساحة نسيب بنتكلم حناوإ فممكن

 غيرها يتكلم لحد فرصة مبتديش ناس ف لبعض مساحة نسيب

 ؟ الحل ايه طيب            .طبعا عارفينهم

 ونقولها نفكره يقاطع يجي حد لما واشارة نحبها سر كلمة ع نتفق نناإ

 تكلم ممكن انك اشارة ف يكون ممكن يخلص بيتكلم اللي ولما

 .هتبسطهم حلوة لعبة طريق عن التواصل مهارت بنعلمه وبكده

 لحد دايما وبفكره بازعقله وال ابني بحرج مش الوقت نفس وف

 .التواصل مهارات ويتعلم عادة ماتكون

 

 

 

 فى المحطة دى بتتعلمى

 ازي عشر دقايق لعب كل يوم. (1

وتفهمى شخصيته وكمان يثق فيك يساعدك تكتشفى موهبة ابنك 

 ويحكيليك عن كل اللى مضايقه 

 .ازي تعدلى سلوك ابنك باللعب (2



  
 

 
 

17 

 عشر دقايق لعب كل يوم..  

قوى عاطفة حسينا بيها فى حياتنا نا بنحب والدنا ......حبنا ليهم أكل

ان شغلنا ننا نعبر عن حبنا ليهم علشساعات بيكون صعب علينا إ

 والمسئوليات اللى ورانا.

لعب عشر دقايق هيعبر عن حبنا ليهم بلغتهم اللي يفهموها لغة 

 اللعب 

للى هو احتياج طبيعى لكل حتياجهم للحب والقرب مننا اوهيشبع إ

 األعمار.

بسطوا لما نديهم كل االهتمام بينبسطوا لما نلعب معاهم بين

 واإلنتباه بالطريقة اللى بيحبوها.

 ليه اللعب مهم ؟

 للطفل هيحكيليك فيه عن حياته.ماع ستأداة عملية لإل (1

 ى معاه بطريقته وتخليه هو القائد.لما تلعب

 هتكتشفى مواهبه واللى بيحبه  (2

محتاج يجرب ، فمتوجهوش للعب بأفكارك انت او ازي يلعب احسن 

إنك تفهمى أفكاره واللى بحرية ،التعديالت اللى هتعمليها حتبعدك 

 بيفضله.
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 اللى اقترحه طفلك غير ءامن.قط لو عدلى اللعبة فى حالة واحدة ف

 .لما تتبادلوا االدوار) لعبة خليك مكانى( (3

 . هو يمثل دورماما وانت تمثلى دور ابنك

 ....اللى مش بيقدر يقولها كل يوم.ده هيشجعه يقول كل مشاعره 

 و اكثرا تلعبى معاه كل يوم عشر دقايق بإنتظام هيثق فيك لم

هتفهمي شخصيته هتالحظي كمان  هيعرفك حاجات عن نفسه اكثر

  .حساسه باألمان زاد وهو معاكتطور فى عالقتك مع إبنك وإ

 بنك هيقرب منك ويهتم بيك.إ (4

نك إوجهك ،عينك،لمستك   صوتك ، من هيحصل ده لما يحس

هيشرب ده ، ،منتبه معاها كلك معاها مستمتعة باللعب معاه 

 واالهتمام ده هينقلهولك بعد كده

 يبقى الوصفة السحرية علشان تخلى وقتك مع ابنك يفرق 

تحددى عشر دقايق للعب كل يوم ونظبط التايمر على  (1

 .عشرين دقيقة

 .اخر عشر دقايق بامهد البنى اننا هنوقف اللعب  الن 

اعملى كل اللى تقدري عليه علشان تفضى مخك من القلق  (2

 حوض ،الغسيل ،ورق مخلصش فى الشغل فيه اطباق ف ال
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قولى لنفسك هاسيب كل حاجة لمدة عشرين دقيقة بس عالقتى مع 

 .والدى تستاهل عشرين دقيقة كل يوم 

فتكري كل اللحظات قضى الوقت وانت مستمتعة بإبنك وإ (3

 علشان تشجعى نفسك.بنك بإ الحلوة اللى بتفرحك

تعداد تعملى اي حاجة يطلبها منك إبنك سيكون عندك إ (4

 .ادام مش خطر م

 القائدابنك هو 

 ...ودى 

 مشاكل بيواجهوك عن طريق اللعب 3حلول لحل اكبر 3

 Playful Parenting Cycle 
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 ...  ألعبي

  دًا.ب الصبح مع ريتاج فرقوا معاها جخمس دقايق لع

ختاري لعبة نلعبها ياروجي كل متختار لعبة إول ما صحيت من النوم أ

 .نالقي حاجة ناقصة

 .  XOيه رأيك نلعبإشان الوقت قدامنا عشر دقايق لعب يال عل ماما:

خمس دقايق فاتوا والموبايل كان  XO ريتاج: اوك ع رسينا ع لعبة

 .رن

لما تيجي تعملي وقت خاص خمس دقايق اعملي حسابك تظبطي ع 
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 يق علشان يستعدوا نفسيا ان الوقتعشر دقايق ويرن عند خمس دقا

 .نكمل هيخلص ويرن تان مرة عند عشردقايق

 . ماما : قلتلها يال نلحق نلعب لسه فاضل خمس دقايق

 .تكسب مرة علشان تكون مبسوطةولعبنا انا كسبت مرة وخلتها 

 .وخلصت لعب ولبست وكانت متعاونة جداوقالتلي بحبك ياماما

وكان نفسها نكمل لعب كمان بس ملحقناش  حست بالتواصل معاي

 . الباص جه

ممكن نتواصل معاهم االول بالطريقة اللي بيحبوها وبعدين نطلب 

 .اللي احنا عايزينه

 

 

 نت معايا وال معاها ()أ

 سمعىإ –كتشفى إ

 �� ذا عرف السبب بطل العجبإ

 .ريتاج بتتخانق مع نور علي المكعبات

 . وبتقول انا عايزاك تعيطي
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  .حسيت ان المشكلة مش في المكعبات خالص في حاجة تانيه

ماما:انا شايفة ان في حاجة تانيه مزعالك والمشكلة مش في 

 .المكعبات خالص

 ي.مفيش هي المكعبات وهي مضايقة او ريتاج: قالت ال

 .ماما:ليه عايزة نور تعيط في حد خالك تعيطي النهاردة

 .وانت عايزة نور تحس بنفس اللي حصلك

 .ريتاج : في االول قالت أل

 . ختها ف حضني وابتدت تكلم وانا اسمعها

الميه بتاعتنا مننا وانا اعدت ريتاج: الميس النهاردة خدت االزايز بتاع 

اعيط كتير الني كنت عايزة اشرب وهي مسألتش فيا وسابتني 

 .اعيط

 .)ماما : ليك حق تزعلي طبعا )اقرار مشاعر

 بس هي ليه عملت كده؟

 . ريتاج: كنا بنضرب بعض بيها

ماما: طيب ما هي الميس خايفة عليكم شايفة كانت ممكن تعمل ايه 

 .علشان تحل المشكلة
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 .ن تقولنا شيلوها في شنطتكم وخالصشايفة انها كانت ممك ريتاج:

 .وانا كنت لما احتاج ميه اشرب

 . يمكن مكنش ف والد يسمعوا الكالم ولسه يضربوا بيهااماما: طب م

 .)ريتاج : ال كنا هنسمع الكالم )وجهة نظر ريتاج

 ماما : طيب هي فضلت معاها آلخر اليوم؟

 .الحصةريتاج: ال ادتهالنا آخر 

 . وخلصت الحدودتة

 .مش مهم ع فكرة تتحل المشكلة هي مشكلة صغيرة لكن مهم اوي

األطفال يعبروا عن مشاعرهم واللي جواهم ويحسوا انك مقدرة 

 مجرد ما يقدروا يحكوا مشاعرهم ومتعاطفة معاهم وحاسة بيهم

 .المشكلة ونسمعهم خلصت هم مش عايزين حاجة تان في الوقت ده

Name it to tame it  

عرف أن مجرد محكي المشكلة وإسميها علشان تروضيها بمعني 

وبيعالج كل المشاعر السلبية دايما  يه بيريح جدًاإنا حاسة باقول أ

ي صدمة ،حادثة االستراتيجية لما الطفل يتعرض أل كمان بيستعملوا

يساعدوه انه يحكيها كأنها مشهد في فيلم مرة واتنين 
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ميحكيها عادي وكل المشاعر المؤلمة تكون تحررت وتالته.......لحد 

يبقي هو اتعالج من الصدمة علي عكس ما كنا فاهمين متحكيش 

 .لمتفكرهوش باللي حص

 

 

 

 take your part's game         خليك مكانىلعبة 

 متي نلعبها؟إ

بنك ...بنتك مش عايزة تلبس هدومها ....مش إلما تالقي رفض من 

  تأكل....رافض ياخد الدوا ...يسرح شعرهعايزة 

 : طريقة اللعب

عملي زيه بطريقة مرحة ميحسش إتمثلي دور الطفل وتاخدي دوره و

  .فيها بالسخرية هتالقي بيضحك ويستجيب

و يعمل تصرف تاني مختلف عن اللي انت أوهو كمان هيقلدك 

  .بتعمليه

 .مثال نور مكنتش راضيه تأكل البيضة الصبح

هي مثلت دورها و نها لسه سنتين اناعرف تقلدني إلهي مش هت

  حك.عمالة تقول أل ال ال وهي بتض

 .وريتاج مثلت دوري وعملت ماما

 .ةوكملت البيضت  وابتديت أكلها واحنا بنلعب وافق
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ريتاج كمان بتحبها اوي وبلعبها معاها كتير وفرقت جدا فى تعديل 

ريتاج وهي مش عمل ا هي تاخد دوري وتبقى ماما وانا أسلوكه

 .بتسمع كالمى

 ليه اللعبة دي بتجيب نتيجة؟

الن الطفل بيحس بالقوة والسيطرة ع الموقف لما يأخد دور األم وهو 

نه يحس بالقوة فلما العب معاه إاو يقاوم دا اللي عايزه لما بيرفض 

 . لعبة يحس انه قوي بيستجيب

بيه نت بتحسي إان ماما حاسة بيه هو بيحس بيك و كمان بيحس

وممكن تتعاطفي معاه فعال وتشوفي الموضوع من وجهة نظره 

  وتحسي ان عنده حق وانت اللي توافقي ع طلبه

 وفى النهاية عايزة اقولك

مور ابها كده بظروفها زي ما بنعمل في في حاجات مينفعش نسي

 ناحيةننا ناخد خطوه إياتنا... في حاجات محتاجه تدخل بكتير في ح

والدك و عالقتك أيجابي وفعال... متسيبيش تربية إتغييرها بشكل 

 بيهم للظروف..

اضغطي علي اللينك دي عشان تبدأي دلوقتي اول خطوه في اهم و  

 ...اعظم رحله في حياتك

http://www.enjoyparentingnow.com/blog/bf1cb2ee7b1 

 ياتي .. لكل أمتح

http://www.enjoyparentingnow.com/blog/bf1cb2ee7b1

