«Η ζπλήζεηα ηεο επηηπρίαο θηίδεηε ηώξα!» Junior
Σεηξά 3 εξγαζηεξίωλ γηα παηδηά 6-9 ρξόλωλ
___________________________________________________________________________

Με μεγάλη εςκολία ηα παιδιά ζε αςηή ηην ηλικία μποπούν να
γνυπίζοςν ηον εαςηό ηοςρ, ηιρ δςναηόηηηερ ηοςρ, μέζα από
σπώμα και θεηική ζκέτη, μαθαίνονηαρ από αςηή ηην ηπςθεπή
ηλικία, να ενθαππύνοςν ηον εαςηό ηοςρ και να είναι ακόμη ποιο
σαπούμενα ….μια και οι σαπούμενοι άνθπυποι ζηη ζυή είναι
ποιο επιηςσημένοι, ποιο ςγιείρ, έσοςν ποιο ιζοπποπημένερ
ζσέζειρ.
Ξέξνπκε αθξηβώο πωο λνηώζνπλ θαη πωο ιεηηνπξγνύλ ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία…..













Έρεηε δεη πνηέ ην παηδί ζαο λα κελ πξνζπαζεί γηαηί θνβάηαη πσο ζα απνηύρεη?
Έρεηε δεη πνηέ ην παηδί ζαο λα πηζηεύεη πσο δελ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη έηζη δελ
πξνζπαζεί θαλ?
Έρεη αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηηο θηιίεο ηνπ?
Δελ μέξεη πώο λα ρεηξηζηεί αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, όπσο, θόβν, ζπκό, ή
ιύπε.
Δελ μέξεη πώο λα εθθξαζηεί?
Δελ αλαγλσξίδεη ηη κπνξεί λα ην θάλεη ραξνύκελν?
Έρεη δπζθνιία λα εθθξαζηεί?
Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε?
Δελ μέξεη πώο λα δηνρεηεύζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ?
Θέηεη ζηόρνπο αιιά έρεη δπζθνιία λα ηνπο πινπνηήζεη?
Έρεη δπζθνιία λα αλαγλσξίζεη ην πόζν μερσξηζηό είλαη?
Δελ μέξεη πώο λα ραιαξώζεη?

*Τν έρεηε δεη όκωο, θνξέο, θάηω από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα δίλεη ηνλ θαιύηεξν
ηνπ εαπηό!.....απηό είλαη πνπ ζα ελδπλακώζνπκε θαη ζα ην βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεη
θαη λα θξαηήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ….ηελ δηθή ηνπ ηθαλόηεηα ραξάο θαη επηηπρίαο!

…..μέξνπκε αθξηβώο ηη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζαο ! Ο ιόγνο, ρξόληα εκπεηξίαο θαη
έξεπλαο ζηνλ ηνκέα «Παηδηά/Έθεβνη – Σρνιείν – Οηθνγέλεηα». Έρνπλ βνεζεζεί
εθαηνληάδεο λένη, θαη γνλείο, κέζα από ηα αηνκηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη εξγαζηήξηα
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Έιελα Χαηδεγεωξγίνπ, Πξνπνλεηήο Ζωήο θαη Επηρεηξήζεωλ,
κε απόιπηε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θάζε εξγαζηεξίνπ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Τν
επίπεδν δνπιεηάο ηεο έρεη αλαγλσξηζζεί από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ κε
πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη παηδηά, από Δεκόζηα εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε
όιν ην Νεζί, θαη άιινπο θνξείο όπσο ν Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ.

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ζε θάζε παηδί ε ζπλήζεηα ηεο ραξάο θαη ηεο επηηπρίαο,
αμηνπνηνύληαη νη πνην απνηειεζκαηηθέο θαη ηαπηόρξνλα επράξηζηεο ηερλνινγίεο ηεο
Χξωκαηνζεξαπείαο θαη ηνπ NLP, πάληα κε ην μερσξηζηό ζηπι ηεο Έιελαο Φαηδεγεσξγίνπ,
θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί ην πιένλ άλεην θαη αζθαιηζκέλν πεξηβάιινλ, έηζη ώζηε
ην θάζε παηδί λα λνηώζεη άλεηα λα εθθξαζηεί, λα κάζεη θαη λα εμειηρζεί.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηξάο ηωλ εξγαζηεξίωλ ηα παηδηά ζαο ζα είλαη ζε ζέζε:











Να γλσξίζνπλ πόζν κνλαδηθά είλαη!
Να κάζνπλ πόζν εύθνιν αιιά θαη επράξηζην είλαη λα εθθξάδνπλ ηνλ αιεζηλό ηνπο
εαπηό.
Να λνηώζνπλ απηνπεπνίζεζε
Να κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα
Να κάζνπλ λα απνθνξηίδνπλ ην ζηξεο ή ηελ έληαζε
Να κάζνπλ λα ελζαξξύλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο
Να κάζνπλ πώο λα ρεηξίδνληαη ηνλ ζπκό ηνπο
Να βειηηώζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο
Να κάζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο
Να κάζνπλ πσο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά όιε ηνπο ηελ ελέξγεηα.

Όια απηά πξνζαξκόδνληαη πάληα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλόηεηεο ηεο θάζε
νκάδαο.

Πξόγξακκα Εξγαζηεξίωλ:
1ε Σπλάληεζε Σαββάην 26 Φεβξνπαξίνπ 2011
2ε Σπλάληεζε Σαββάην 5 Μαξηίνπ 2011
3ε Σπλάληεζε Σαββάην 9 Απξηιίνπ 2011

Χώξνο:
American Academy Cafeteria, Λάξλαθα
Ώξεο:
9.00πκ.- 10.30κκ.
Επέλδπζε:€55
(ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ζπκκεηνρή ζε όια ηα εξγαζηήξηα, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ, θαζώο θαη θνιαηζηό)

Πνζό πξνθαηαβνιήο κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο €15
Δεν θα ήθελα να μπυ ζηη διαδικαζία να εξηγήζυ όηι, ηο ποζό ηην επένδςζηρ είναι ιδιαίηεπα σαμηλό, για ηέηοιος
είδοςρ και ποιόηηηαρ ζεμινάπια, μόνο γιαηί ζηόσορ είναι, ηην ζειπά ηυν επγαζηηπίυν να μποπεί με εςκολία να
ηην παπακολοςθήζει κάθε παιδί.

Πιεξνθνξίεο θαη Δειώζεηο Σπκκεηνρήο (απαξαίηεηε)
info@purecolour.eu
+357 99616773
Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ
Life & Business Coach
Licensed NLP Master Practitioner
Colour Life Coach
Colour Counselor and Healer

