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ΠΡΟΛΟΓΟ
«Σα παηδηά είλαη νη κηθξνί εκείο» έιεγε ε παιηά άπνςε.
«Σα παηδηά ζθέθηνληαη κε άιινλ από εκάο ηξόπν, έρνπλ άιια από εκάο αληηιεπηηθά ζρήκαηα
θαη πνιύ δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο» απνθάλζεθε πηα ε ζύγρξνλε λεπξνςπρνινγία!

Από ζέκα ηξόπνπ ζθέςεο ινηπόλ, ζίγνπξα ηα παηδηά, κε ηελ δηθή ηνπο ινγηθή θαη ρσξίο ηε
ζεσξία ηνπ λνπ αιιά θαη ηα θνξησκέλα λεπξσληθά κνληέια (εκπεηξίεο) ηνπ ελήιηθα, ζα
δπζθνιεπηνύλ πάξα πνιύ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηθή καο ινγηθή.
Από ηελ άιιε, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ (πεξίπνπ ην 20%) ζα αληηκεησπίζνπλ
θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ «αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία».
Ση είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία; Δίλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ εγθεθάινπ καο λα θηιηξάξεη θαη λα
πξνζιακβάλεη ζσζηά ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη
επαξθώο ζηηο απαηηήζεηο πνπ απηά πξνθαινύλ θαη θέξλνπλ. Καη γηαηί κηιάκε θαη δίλνπκε ηόζε
έκθαζε ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα; Ο Αξηζηνηέιεο έιεγε «νπδέλ ελ ησλ λνώ ν κε πξόηεξνλ
ελ ηε αηζζήζεη» (ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη λόεζε, αλ πξώηα δελ έρεη γίλεη αληηιεπηό ζαλ
αίζζεζε). Δίλαη ηόζν ζεκαληηθή ινηπόλ ε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεώλ καο αθνύ όιε ε αληίιεςε
ηνπ θόζκνπ καο, πεξλάεη κέζα από απηά πνπ αγγίδνπκε, απηά πνπ βιέπνπκε, πνπ αθνύκε,
πνπ γεπόκαζηε, πνπ κπξίδνπκε, θαζώο θαη από ηελ θίλεζή καο πξνο ή παξάιιεια ή από
απηά! Σόζν απιή θαη ηόζν πνιύπινθε καδί είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία!
Όπσο πξνείπακε ινηπόλ, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ (πεξίπνπ ην 20%) ζα
αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία. Με ιίγα ιόγηα, ηα αηζζεηεξηαθά ηνπο
ζπζηήκαηα δπζθνιεύνληαη λα πξνζιάβνπλ ή λα επεμεξγαζηνύλ ηα εξεζίζκαηα κε απιό ηξόπν,
όπσο ζα αλακελόηαλ. Κάπνηα εληειώο αζώα εξεζίζκαηα κπνξεί λα «ηηλάμνπλ» ην λεπξηθό ηνπο
ζύζηεκα θαη λα ηνπο πξνθαιέζνπλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε. Μπνξεί λα εκθαλίζνπλ
ππεξ-επαηζζεζία ζηνπο εηζεξρόκελνπο εξεζηζκνύο (λα ελνριεζνύλ δειαδή από απηνύο), ππνεπαηζζεζία (λα κελ ηνπο αληηιεθζνύλ θαλ) ή αλαδήηεζε (λα κελ ηνπο θηάλνπλ γηα λα
κπνξέζνπλ λα αηζζαλζνύλ ήξεκα θαη επράξηζηα). Σα παηδηά κε απηέο ηηο δπζθνιίεο είλαη
«θνιιεκέλα» θαη δύζθακπηα. Αληηδξνύλ δηαθνξεηηθά από ηα άιια παηδηά γηαηί πξαγκαηηθά νη
εγθέθαινί ηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί.
Όινη νη άλζξσπνη δελ έρνπκε αηζζεηεξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο; Γελ έρνπκε θάπνηνπ βαζκνύ
δειαδή ηδηαηηεξόηεηεο ή δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία; Φπζηθά θαη λαη!
Πόζνη από εζάο έρεηε πςνθνβία ή αθξνθνβία;
Πόζνη αλαηξηρηάδεηε κε ην ηξίμηκν ησλ πηάησλ όηαλ πιέλνληαη;
Πόζνη δαιίδεζηε ζην θαξάβη;
Πόζνη δελ αληέρεηε λα θνξάηε κάιιηλα δηβάγθν ην ρεηκώλα;
Πόζνη ζέιεηε ηνλ ήρν ηεο ηειεόξαζεο ιίγν πην ςειά από ηνπο άιινπο;
Πόζνη δελ αληέρεηε ηα δπλαηά θώηα;
Πόζνη δαιίδεζηε από ηελ πνιύβνπε πόιε;
Πόζνη δαιίδεζηε κέζα ζην απηνθίλεην;
Πόζνη δελ ζηραίλεζηε ηξνθέο πνπ αξέζνπλ ζηνπο άιινπο;
Πόζνη ζηραίλεζηε θάπνηεο κπξσδηέο;
Πόζνη γηα λα θνηκεζείηε ην βξάδπ ζέιεηε αλνηρηά θώηα;
Πόζνη είζηε ππεξθηλεηηθνί;
Πόζνη δηεξσηεζήθαηε κήπσο έρεηε δηάζπαζε πξνζνρήο;
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Σν «αληηθεηκεληθό θξηηήξην» γηα λα πνύκε όηη έλα άηνκν έρεη Γηαηαξαρή ζηελ αηζζεηεξηαθή
επεμεξγαζία είλαη όηη νη αηζζεηεξηαθέο ηνπ δπζθνιίεο είλαη ρξόληεο, δελ πεξηιακβάλνπλ
πεξηθεξεηαθέο δπζθνιίεο (ηύθισζε, βαξεθνΐα, αθξσηεξηαζκόο, θαθώζεηο ηεο ,
θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο) θαη ζαθώο δηαηαξάζζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη επίδνζε.
Καη εδώ έξρεηαη ε κεγάιε δπζθνιία θαη ν κεγάινο δηαρσξηζκόο: Δάλ νη γνλείο είραλ βηώζεη -ή
βηώλνπλ αθόκα θαη ηώξα-θαη εθείλνη θάπνηεο αληίζηνηρεο δπζθνιίεο, κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ
ηελ αλεζπρία ησλ παηδηώλ ηνπο. Δάλ όκσο όρη, ηόηε δπζθνιεύνληαη πνιύ λα κπνπλ ζηελ ζέζε
ησλ παηδηώλ ηνπο. Να θαηαλνήζνπλ όηη ε «απηνλόεηε» αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ην
«απηνλόεην» κίαο απόιαπζεο, είλαη απηνλόεην κόλν γηα ηνπο ίδηνπο θαη όρη ππνρξεσηηθά γηα ηα
παηδηά ηνπο!
ΓΙΑΣΙ ΓΡΑΦΣΗΚΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ;
Ο ιόγνο πνπ γξάθηεθε απηό ην βηβιίν είλαη ηόζν κα ηόζν απιόο: Θα κπνξνύζακε λα ην
νλνκάζνπκε ν «ζπλήγνξνο ηνπ παηδηνύ κε δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία». Γελ
ζα ςάμνπκε ζε απηό ην βηβιίν γηα ιύζεηο. Απιά, ζα πξνζπαζήζνπκε λα «κπνύκε ζηα
παπνύηζηα ηνπ».
ην πξώην κέξνο ζα δνύκε ηελ απάληεζε απηώλ ησλ παηδηώλ ζε 25 θνηλέο εξσηήζεηο-ζρόιηα
πνπ νη γνλείο ηα ζεσξνύλ «απηνλόεηα» αιιά δπζηπρώο όρη θαη ηα παηδηά ηνπο όηαλ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία! Θα πξνζπαζήζνπκε λα κπνύκε
ζηα παπνύηζηα ηνπ παηδηνύ κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη λα
θαηαλνήζνπκε κε απιό ηξόπν ην πώο αηζζάλεηαη όηαλ εθηίζεηαη ζε απηά ηα εξεζίζκαηα.
ην δεύηεξν κέξνο ζα δνύκε 25 αληηδξάζεηο πνπ επηζηξαηεύνπλ απηά ηα παηδηά γηα λα
κεηώζνπλ ην άγρνο πνπ ηνπο πξνθαινύλ απηέο νη δπζθνιίεο λα επεμεξγαζηνύλ ζσζηά θαη
επαξθώο ηα εξεζίζκαηα αιιά θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύκε εκείο νη ελήιηθεο (κε ζπκό θαη
απόξξηςε πνιιέο θνξέο) ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο! Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε
γηαηί ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ζπρλά απηέο ηηο ηόζν «ελνριεηηθέο» θαη «αθαηαιαβίζηηθεο»
ζπκπεξηθνξέο. Να θαηαλνήζνπκε όηη όια απηά ηα θάλνπλ σο κεραληζκό άκπλαο θαη όρη γηα λα
καο πξνθαιέζνπλ!
Φηάλνπλ απηά ηα 50 παξαδείγκαηα; Φπζηθά θαη όρη! θέθηεθα όκσο όηη είλαη κία θαιή αξρή γηα
λα θαηαιάβνπκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ καο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ην δνύκε κε άιιν
κάηη: Να ζεβαζηνύκε ηνλ ζπλερή αγώλα ηνπ θαη λα ζηαζνύκε αξσγνί ζηνλ αγώλα ηνπ λα
ζπλζέζεη ην παδι ηνπ θόζκνπ καο όζν κπνξεί θαιύηεξα!
ην ηέινο θάζε κέξνπο ζα γπξίζνπκε ιίγν ηηο εξσηήζεηο. Θα δώζνπκε ην «κηθξόθσλν» ζην
παηδί λα ξσηήζεη θαη εκείο λα απαληήζνπκε. Μάιινλ ηνπ νθείινπκε θαη θάηη ηέηνην!
Γηαηαξαρέο ζην απηνλόεην ηνπ σξαίνπ θαη βνιηθνύ ινηπόλ! Ναη, απηό αληηκεησπίδεη ην παηδί κε
δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία! Καη εκείο νθείινπκε λα ην θαηαιάβνπκε! Γηαηί ην
παηδί δελ είλαη ν κηθξόο εκείο!
Καιή αλάγλσζε!
Αιεμάλδξνπ ηξάηνο
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Μζροσ 1
«Λζγοντασ εςείσ
αλλά
διαφωνώντασ
εγώ!»
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Πολλά πράγματα ςτθ ηωι τα ονομάηετε χαρζσ.
Πολλζσ φορζσ αυτζσ τισ χαρζσ τισ κεωρείτε ότι είναι
αυτονόθτεσ για όλουσ. «Αφοφ» – λζτε- «ιςχφουν ςε εμζνα
άρα λογικό είναι να ιςχφουν ςε όλουσ»!
ε αυτζσ τισ αυτονόθτεσ χαρζσ και ςτον τρόπο που τισ
αιςκάνεςτε ζρχομαι να ςασ απαντιςω.
Είναι πάρα πολλζσ, αλλά διάλεξα κάποιεσ 25 για να ςασ
πω.
Όπωσ το να τρϊτε πορτοκάλια, μουςακά, μπριηόλα, να
μυρίηετε τα κουλουράκια, να κάνετε ντουσ, να πλζνετε τα
δόντια ςασ, να φοράτε ροφχα και κάλτςεσ, να κουρεφεςτε,
να κόβετε τα νφχια ςασ, να ςκεπάηεςτε με κουβζρτα, να
φτιάχνετε τα πράγματα που χάλαςαν, να ςυγυρίηετε, να
παίηετε με τθν άμμο, να κάνετε μπάνιο ςτθ κάλαςςα, να
ξεκουράηεςτε, να θρεμείτε με ζνα κελάθδθμα ενόσ
πουλιοφ ι κοιτάηοντασ τθ δφςθ του θλίου, να κάνετε
κοφνια, να είςτε ςτο ςπίτι ενϊ ζξω μαίνεται μία
καταιγίδα!
Ζχω άποψθ, προφανϊσ διαφορετικι από τθ δικι ςασ!
Οφείλετε να ακοφςετε τθν άποψι μου.
Η αιςκθτθριακι μου επεξεργαςία αντιλαμβάνεται
διαφορετικά τα πράγματα και οφείλετε να με ςεβαςτείτε!
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1α
ΑυτοεξυπθρζτθςθΦαγθτό

05

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ηξώηε πνξηνθάιηα!
Κάλνπλ θαιό ζηελ πγεία ζαο
είλαη δξνζεξά θαη
ηαπηόρξνλα είλαη πνιύ
λόζηηκα.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Απηή ε αίζζεζε ηεο αθήο κέζα ζην ζηόκα
κνπ ηνπ πγξνύ κπεξδεκέλν κε κεκβξάλε
πνπ πξέπεη λα ηελ καζήζσ {πνιύ
παξάμελν} κε ηελ ηαπηόρξνλε μηλίια ζηε
γεύζε κνπ κε ηαξάδεη θαη δελ ζέισ λα ηξώσ
απηό ηα ηόζν παξάμελν πξάγκα!»
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ηξώηε κνπζαθά. Λαηξεύεηε
απηή ηελ ππέξνρε
ζπλδπαζηηθή γεπζηηθή θαη
νζθξεηηθή αίζζεζε.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Η αθή ζην ζηόκα κνπ είλαη πνιύ επαίζζεηε!
Τν άγγηγκα ηνπ θηκά ζηελ γιώζζα κνπ θαη
ηνλ νπξαλίζθν κνπ καδί κε ην ιηώζηκν ηεο
κπεζακέι θαη ηελ πθή ηεο παηάηαο κε
θάλνπλ λα αηζζάλνκαη όπσο εζείο όηαλ
βξείηε ηξίρα ζηε κπνπθηά ζαο! Απαίζηα!!!!»
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ηξώηε κπξηδόια. Είλαη
λνζηηκόηαηε.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Δελ κπνξώ λα βάισ θαιή δύλακε ζηα
ζαγόληα κνπ θαη δελ έρσ ηελ αληνρή γηα λα
θάλσ απηή ηελ επαλαιακβαλόκελε
θνπξαζηηθή κάζεζε θαη ηαπηόρξνλα όηαλ
έρσ θαγεηό ζην ζηόκα κνπ δελ κπνξώ λα
αλαπλεύζσ! Νηώζσ ζαλ λα πλίγνκαη θαη
ζέισ λα ην θηύζσ!»
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρε είλαη
ε κπξσδηά από ηα
θνπινπξάθηα πνπ ςήλνληαη.
Σαο εξεζίδεη ηελ όξεμε θαη ηε
δηάζεζε.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν ζύζηεκα ηεο όζθξεζήο κνπ είλαη
επαίζζεην! Μνπ κπξίδεη πνιύ παξάμελα απηό
πνπ καγεηξεύεηε θαη κνπ <<ηξππάεη>> ηα
ξνπζνύληα! Με ηαξάδεη πάξα πνιύ απηό θαη
γίλνκαη αλήζπρν!»
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1β
ΑυτοεξυπθρζτθςθΑτομικι υγιεινι
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θάλεηε ληνπο. Είλαη
απόιαπζε ιέηε ε αίζζεζε
ηεο θαζαξηόηεηαο ζην ζώκα
θαη ζηα καιιηά ζαο θαη
ραιαξώλεηε.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Λόγσ ησλ δπζθνιηώλ κνπ ζην απηηθό
ζύζηεκα, ην λεξό πνπ πέθηεη ζην δέξκα κνπ
από ην ηειεθσλάθη ρηππάεη επάλσ κνπ ζαλ
λα κε ηξππάλε θαξθίηζεο ζην θνξκί κνπ.
Ταπηόρξνλα ζην ινύζηκν, ην λεξό πνπ ηξέρεη
ζην πξόζσπό κνπ είλαη ζαλ λα κε πλίγεη
(κνπ θόβεη ηελ αλάζα)! Φνβάκαη θαη δελ
ζέισ λα ππνβάιινκαη ζε απηό ην καξηύξην!»
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα πιέλεηε ηα δόληηα ζαο θαη
λα κπξίδεη κεηά όκνξθα ην
ζηόκα ζαο. Είλαη έλδεημε
πγηεηλήο θαη θαιισπηζκνύ ηα
θαζαξά δόληηα.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν ζύζηεκα ηεο αθήο ζην ζηόκα κνπ είλαη
πνιύ επαίζζεην θαη όηαλ αγγίδνπλ νη ηξίρεο
ηεο νδνληόβνπξηζαο ζηα θαηλία, ηα νύια θαη
ζηα δόληηα κνπ είλαη ζαλ λα πεξλάεη από
απηά ειεθηξηθό ξεύκα. Τξαβηέκαη,
αληηζηέθνκαη θαη θεύγσ γηα λα κελ εθηεζώ ζε
απηό ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη όρη γηαηί
δελ ζέισ ηα δόληηα κνπ λα είλαη θαζαξά!»
12

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θνξάηε θαηλνύξγηεο
θάιηζεο. Αηζζάλεζηε ραιαξνί,
σξαία ληπκέλνη θαη θαζαξνί!
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν ζύζηεκα ηεο αθήο κνπ είλαη ππεξεπαίζζεην. Κάζε ξνύρν πνπ θνξάσ απιά
πξνζπαζώ λα ην αλερηώ ζην δέξκα κνπ!
Έηζη ινηπόλ, θάζε θαηλνύξγην ξνύρν πνπ κνπ
δίλεηε κνπ πξνζζέηεη κία λέα ηαξαρή εάλ ζα
κπνξέζσ λα ην αληέμσ! Επίζεο ηα ιάζηηρα
θάζε θαηλνύξγηαο θάιηζαο είλαη αθόκα
ζθηρηά θαη κε θόβνπλ ζην δέξκα»
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ζαο θνπξεύνπλ. Αιιάδεηε
ηελ εκθάληζή ζαο θαη
ηαπηόρξνλα θάπνηνο ζαο
ρατδεύεη ην θεθάιη.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Η αίζζεζε ηεο αθήο ζην θεθάιη κνπ είλαη
αλππόθνξε. Δελ κπνξώ λα κνπ ρηελίδνπλ ηα
καιιηά, νύηε θαλ λα ηα αθνπκπάλε.
Ταπηόρξνλα, όηαλ ηα θόβνπλ πξώηα ηα
ηξαβάλε ην δέξκα κνπ πξνο ηα επάλσ θαη
κεηά ην θόςηκν, επηζηξέθεη απόηνκα ζηελ
πξώηε θαηάζηαζε! Δελ ην αληέρσ απηό
θαζόινπ θαη κπνξεί λα αληηδξάζσ πνιύ
άζρεκα γηαηί θνβάκαη θαη ζηραίλνκαη»

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θόβεηε ηα λύρηα ζαο. Λέηε
είλαη όκνξθν λα είζαη
πεξηπνηεκέλνο θαη
ηαπηόρξνλα λα είζαη πγηήο.
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15

Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν λα κνπ θόςεηε ηα λύρηα είλαη έλα
καξηύξην γηα κέλα. Δελ ζέισ θαζόινπ λα
αθνπκπάεη θάηη ηα λύρηα κνπ! Ταπηόρξνλα
απηό ην πιήγκα ηνπ λπρνθόπηε καδί κε απηό
ην απαίζην “ηαθ” πνπ αθνύγεηαη όηαλ θόβεηαη
ην λύρη κε ηξειαίλεη. Τν έρεηε δνθηκάζεη
πνιιέο θνξέο θαη κε έρεηε έηζη ζνθάξεη
επίζεο! Καηαιάβεηέ κε: Υπνθέξσ λα κνπ
θόβεηε ηα λύρηα!»

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα κπξίδεηε ην
θξεζθνπιπκέλν ξνύρν ζαο.
Σαο δεκηνπξγεί αίζζεζε
άλεζεο θαη αζθάιεηαο.
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Μνπ αξέζνπλ άιιεο κπξσδηέο από εζάο θαη
ε νζκή ηνπ καιαθηηθνύ (κπνξεί κόλν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ) δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ θαη
κε ηαξάδεη πάξα πνιύ! Μελ κνπ δίλεηε ξνύρα
πιπκέλα κε απηό ην καιαθηηθό! Πνλάεη ε
κύηε κνπ, αεδηάδσ θαη ληώζσ ζαλ λα ζέισ λα
θάλσ εκεηό!»
16

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θνξάηε ην θαινθαίξη έλα
ειαθξύ καθό. Σαο δξνζίδεη
θαη ζαο θάλεη λα αηζζάλεζηε
ειεύζεξνη.

11

Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν ζύζηεκα ηεο αθήο θαη ηεο
ζεξκνξύζκηζεο κνπ είλαη πνιύ επαίζζεην.
Όηαλ θνξάσ θνληνκάληθν αλαηξηρηάδσ,
θξπώλσ, αλαηξηρηάδσ θαη ζηραίλνκαη ηνλ
αέξα λα ρηππάσ επάλσ ζην δέξκα κνπ πνπ
κέλεη αθάιππην από ην ξνύρν!»
17

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ζθεπάδεζηε κε ηελ
θνπβέξηα ην βξάδπ όηαλ θάλεη
θξύν. Αηζζάλεζηε ηελ
δεζηαζηά θαη ηε ζαιπσξή.

12

Η δηθή κνπ άπνςε
«Η αίζζεζε πνπ παίξλσ από ηα
ζπγθεθξηκέλα ζηξσζίδηα δελ κνπ αξέζεη
θαζόινπ. Δελ αηζζάλνκαη παξά κόλνλ δέζηε
αιιά θαη ελόριεζε έηζη όπσο δαξώλνπλ ηα
ζθεπάζκαηα ηελ ώξα πνπ γπξίδσ πιεπξό.
Μνπ δεκηνπξγνύλ πην κεγάιν άγρνο, ληώζσ
εγθισβηζκέλν θαη δελ κπνξώ λα θνηκεζώ
ήξεκα!»
18

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θηηάρλεηε κόλνη ζαο ηα
πξάγκαηα πνπ ραιάλε, λα
θνξάηε κόλνη ηα ξνύρα ζαο
θαη λα ζπγπξίδεηε ην δσκάηηό
ζαο.
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19

Η δηθή κνπ άπνςε
«Είκαη απηό πνπ ιέηε εζείο νη κεγάινη
<<αδέμην>>. Δελ κπνξώ λα ζπληνλίζσ θαιά
ηηο θηλήζεηο κνπ. Όηαλ πάσ λα ληπζώ ην
ζεσξώ πάξα πνιύ δύζθνιν θαη δελ μέξσ ηη
λα θάλσ ην ζώκα κνπ θαη πώο λα ην
ηνπνζεηήζσ γηα λα θνξέζσ ηα ξνύρα κνπ!
Όηαλ πάσ λα ζπγπξίζσ ην δσκάηηό κνπ κε
πηάλεη ηαξαρή θαη δηαζπάηαη ε πξνζνρή
κνπ!»

1γ
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα παίδεηε κε ηελ άκκν. Σαο
αξέζεη απηό ην βύζηζκα ησλ
ρεξηώλ ζαο ζε απηή ηελ
επηθάλεηα.

14

Η δηθή κνπ άπνςε
«Η αίζζεζε ηεο άκκνπ ζηα ρέξηα κνπ κε
αξξσζηαίλεη! Πνιιά πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα
ζηα ρέξηα κνπ! Τν απηηθό κνπ ζύζηεκα
ηαξάδεηαη πνιύ! Τελ αθήλσ από ηα ρέξηα
κνπ αιιά πνιινί θόθθνη ηεο παξακέλνπλ ζηα
ρέξηα κνπ θαη αεδηάδσ! Πξαγκαηηθά
αηζζάλνκαη πνιύ άζρεκα!»
21

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα είζηε μαπισκέλνη ζην
θξεβάηη θαη λα εξεκείηε. Σαο
δίλεη αλεκειηά, ραιάξσζε θαη
απόιαπζε.

15

Η δηθή κνπ άπνςε
«Σπρλά είκαη ζε ππεξ-δηέγεξζε θαη ζέισ λα
θηλεζώ! Δελ κπνξώ λα αληηκεησπίζσ ην
άγρνο κνπ μαπισκέλν εάλ δελ ππάξρεη
θάπνηνο λα κε βνεζήζεη! Δελ εξεκώ
μαπισκέλν θαη έρσ κεγάιε αλάγθε λα
θηλνύκαη!»
22

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα αθνύηε ην θειάεδεκα ελόο
πνπιηνύ. Σαο εξεκεί απηή ε
κεισδία.

16

Η δηθή κνπ άπνςε

«Κάπνηεο ζηηγκέο απηόο ν ήρνο κνπ ηξππάεη
ηα απηηά κνπ. Είλαη πνιύ νμύο θαη δελ κπνξώ
λα ειέγμσ ην πόηε ζα παξαρζεί. Δελ ηνλ
αληέρσ θαη ζέισ λα ζηακαηήζεη. Δελ κνπ
αξέζεη θαζόινπ λα θειαεδάλε θάπνηα πνπιηά
ζαο ιέσ!».
23

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα βιέπεηε ην ειηνβαζίιεκα.
Σαο γεκίδεη γαιήλε θαη
όκνξθεο ζθέςεηο.

17

Η δηθή κνπ άπνςε

«Με ηαξάδεη όηαλ δελ έρσ ηίπνηα λα θάλσ.
Δελ κνπ αξέζεη ε εζπρία απηή θαη γίλνκαη
ππεξ-δξαζηήξην γηα λα εξεκήζσ ζηελ
αλεζπρία κνπ. Ταπηόρξνλα ην έληνλν θσο
ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δύζε ηνπ πνλάεη ηα κάηηα
κνπ θαη βιέπσ ζνιά»
24

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ζαο θπζάεη ην αεξάθη ζην
πξόζσπν. Σαο δσληαλεύεη
θαη έρεηε ηελ αλάγθε λα
αλαζηελάμεηε κε αλαθνύθηζε.

18

Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν θύζεκα ηνπ αέξα ζην πξόζσπό κνπ κε
απνζπληνλίδεη εληειώο. Αηζζάλνκαη άιιεο
θνξέο ζαλ λα κε θαίεη ν αέξαο θαη άιιεο ζαλ
λα μεξαίλεη ην πξόζσπό κνπ. Επίζεο ν
αέξαο βνπίδεη αλππόθνξα ζηα απηηά κνπ θαη
δελ κπνξώ λα αθνύζσ ηίπνηα άιιν εθηόο
από απηό ην βνπεηό πνπ κνπ θέξλεη
πνλνθέθαιν θαη ζύγρπζε!»
25

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θάλεηε θνύληα. Σαο αξέζεη
λα θνπληέζηε ζηνλ αέξα!

19

Η δηθή κνπ άπνςε
«Κάπνηεο ζηηγκέο απηό ην θνύλεκα κε
θνβίδεη. Τν ιέλε αηζνπζαία ακπληηθόηεηα. Τν
ζηνκάρη κνπ αλαθαηεύεηαη! Επίζεο δελ μέξσ
πάληα πόζε δύλακε ζα βάιεηε όηαλ κε
θνπλάηε θαη δπζθνιεύνκαη λα ζαο πσ λα
ζηακαηήζεηε»
26

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα θνιπκπάηε ζηε ζάιαζζα.
Αηζζάλεζηε ηε δσληάληα ηνπ
λεξνύ θαη ησλ ζνξύβσλ.

20

Η δηθή κνπ άπνςε
«Δελ κνπ αξέζεη ην θξύν λεξό ζην ζώκα
κνπ. Από ηελ άιιε ν ζπλδπαζκόο ηεο
ζάιαζζαο κε ηα θύκαηα, ηνπ αέξα, ησλ
θσλώλ ηξηγύξσ κε ππεξθνξηώλεη θαη
αγρώλνκαη. Φνβάκαη πνπ κε παίξλεηε
αγθαιηά θαη κε βάδεηε κέζα ζηε ζάιαζζα θαη
πξνζπαζώ απιά λα ην απνθύγσ»!
27

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα αλάβεηε ην θσο όηαλ
πέθηεη ζηγά ζηγά ην ζθνηάδη.
Αηζζάλεζηε όηη κε απηό ηνλ
ηξόπν μππλάηε θαη ειέγρεηε
θαιά ην πεξηβάιινλ.

21

Η δηθή κνπ άπνςε
«Δελ κπνξώ ηα δπλαηά θώηα! Ιδίσο κε ηηο
ιάκπεο θζνξηζκνύ, ζπρλά θνπξάδνληαη ηα
κάηηα κνπ, ηαξάδνκαη θαη έξρνκαη ζε
ππεξδηέγεξζε ζαλ λα έρσ ηπθισζεί. Γηα
απηό ην ιόγν ηξίβσ ηα κάηηα κνπ ή θιείλσ ηα
θώηα ή γίλνκαη αλήζπρν»
28

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα αθνύηε ηνπο θεξαπλνύο
έμσ θαη λα είζηε ζηελ
αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο.
Σαο δίλεη απηή ηελ αίζζεζε
ηεο δεζηαζηάο θαη ηεο
αζθάιεηαο.

22

Η δηθή κνπ άπνςε
«Απηνί νη ζόξπβνη πνπ έξρνληαη ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε θαη είλαη ηόζν έληνλνη θαη
ηαπηόρξνλα απεηιεηηθνί, κε ηαξάδνπλ πάξα
πνιύ! Είλαη ζαλ λα έρσ εθηεζεί ζε εθξήμεηο.
Από ηελ άιιε εζείο κπνξεί λα μέξεηε όηη
είλαη αζθαιείο, εγώ όκσο όρη! Σαο κηιάσ
εηιηθξηλά όηη ηνπο θνβάκαη πάξα πνιύ ηνπο
θεξαπλνύο!»
29
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Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ζαο ρατδεύεη απαιά ζηελ
πιάηε έλα αγαπεκέλν ζαο
πξόζσπν. Αηζζάλεζηε
αλαθνύθηζε.

23

Η δηθή κνπ άπνςε
«Όηαλ κε ρατδεύεηε απαιά, είλαη ζαλ λα κε
ηξίβεηε κε γπαιόραξην. Δελ είλαη απιό
γαξγαιεηό! Πνλάσ, είλαη βαζαληζηήξην γηα
εκέλα θαη ζαο θνβάκαη όηαλ ην θάλεηε! Δελ
είλαη όηη δελ ζαο αγαπάσ! Απιά δελ αληέρσ
ηα απαιά ράδηα! Αθήζηε κε λα ζαο ηα
δεηήζσ εγώ θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ζέισ
όηαλ ζα αηζζάλνκαη έηνηκν!»
31

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα πεγαίλεηε ζε πάξηπ κε
όινπο ηνπο θίινπο ζαο λα
είλαη εθεί. Σαο αξέζεη απηή ε
αίζζεζε ηεο πνιπθνζκίαο
ησλ γλσζηώλ, ηα γέιηα θαη νη
εθπιήμεηο!
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Η δηθή κνπ άπνςε
«Τν πεξηβάιινλ ζηα πάξηπ ρηππάεη όιεο ηηο
αηζζήζεηο κνπ καδί! Φαζαξία, θσλέο,
άλζξσπνη λα αθνπκπάκε ν έλαο ηνλ άιιν,
παηδηά πνιιά λα θηλνύληαη πξνο όιεο ηηο
θαηεπζύλζεηο, θαγεηά, κπαιόληα πνπ ζθάλε,
κνπζηθή, δέζηε. Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ
κε ηαξάδεη πάξα πνιύ, δελ κπνξώ λα ηα
επεμεξγαζηώ όια ηαπηόρξνλα θαη ζπρλά ζα
θνβεζώ θαη ζα ζειήζσ λα θύγσ!»

Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη
λα ζαο αιείθνπλ θξέκα ζην
ζώκα. Αηζζάλεζηε ραιαξνί
θαη ηαπηόρξνλα αηζζάλεζηε
ηελ απόιαπζε πνπ έλαο
άλζξσπνο πνπ ζαο αγαπάεη
ζαο πεξηπνηείηαη!

25

Η δηθή κνπ άπνςε
«Έρσ <<απηηθή ακπληηθόηεηα>>! Απηό ην
γιηζηεξό πξάγκα πνπ απιώλεηε κε αγάπε
θαη θξνληίδα ζην ζώκα κνπ κε θάλεη λα
αεδηάδσ. Ταπηόρξνλα ε όζκεζή ηνπ κνπ
δεκηνπξγεί πνιύ άζρεκν ζπλαίζζεκα. Δελ
είλαη όηη δελ ζέισ ηε θξνληίδα ζαο!
Σηραίλνκαη θαη ζέισ λα ζηακαηήζεηε θαη λα
θύγεη απηή ε θξέκα από πάλσ κνπ!»
33

Εργαςτήρι για γονείσ 1
Εςείσ πώσ θα
αιςθανόςαςταν εάν …..

Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο :
Stanley Greenspan (1995): “The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying
the Five "Difficult" Types of Children”. Da Capo Press
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«εζείο πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εάλ …….» 1
• Ενϊ βλζπατε μπροςτά ςασ ζνα εμπόδιο ςτο δρόμο ςασ, δεν
μποροφςατε να κάνετε το ςϊμα ςασ να μετακινθκεί προσ τθν
κατεφκυνςθ που κζλατε για να το αποφφγετε και πζφτατε
επάνω του;

• Κάκε φορά που
προςπακοφςατε να γράψετε με
το μολφβι ςασ, ζςπαηε θ μφτθ
του επειδι το πιζηατε πάρα
πολφ;
• Οι διάφορεσ μυρωδιζσ ςε
ζνα δωμάτιο ςασ
προκαλοφςαν ναυτία;

• Νιϊκατε ςαν κάποιοσ να
ςασ ζκανε ζνεςθ
Νοβοκαϊνθσ και δεν
μποροφςατε να αιςκανκείτε
εάν κάκεςτε ςτθ μζςθ τθσ
καρζκλασ με αποτζλεςμα να
πζφτατε 2-3 φορζσ από
αυτιν κατά τθν προςπάκειά
ςασ να μείνετε κακιςτοί;

• Προςπακοφςατε να πιείτε νερό από ζνα χάρτινο ποτιρι,
αλλά δεν ξζρατε πόςθ δφναμθ να βάλετε για να το κρατιςετε
ζτςι ϊςτε οφτε να τςαλακωκεί, αλλά οφτε και να ςασ πζςει ,
με αποτζλεςμα ι να το πιζςατε πολφ και το νερό να χφκθκε
πάνω ςασ ι να μθν το πιζςατε αρκετά και ςασ ζπεςε από το
χζρι και το νερό χφκθκε ςτο πάτωμα;
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• Αιςκανόςαςταν τα ροφχα ςασ ςαν
να ιταν φτιαγμζνα από
υαλοβάμβακα;
• Δεν μποροφςατε να εςτιάςετε το
βλζμμα ςασ επάνω ςε κάτι, επειδι θ
προςοχι ςασ πιγαινε ςτουσ πάντεσ
και ςτα πάντα ςτο δωμάτιο και δεν
μποροφςατε να τθ διατθριςετε ςε ζνα
πράγμα;

• Ο ιχοσ που βγάηουν
οι θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ
αιςκανόςαςταν ότι
ακουγόταν πιο δυνατά
από τθ φωνι ςασ;

«εζείο πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εάλ …….» 2
• Θζλατε να γράψετε κάτι, αλλά ςασ ζπαιρνε τουλάχιςτον 5
δευτερόλεπτα για να διαμορφϊςετε κάκε γράμμα γιατί ενϊ
μποροφςατε να «δείτε» το γράμμα ςτο κεφάλι ςασ, το χζρι ςασ
δεν κα πιγαινε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να το γράψετε;

• Σα φϊτα αιςκανόςαςταν
ότι ιταν τόςο φωτεινά που
ςασ ςτράβωναν,
προκαλϊντασ ςασ
πονοκζφαλο μζςα ςε 5
λεπτά;

• Η ετικζτα ςτο πίςω μζροσ του
πουκαμίςου ςασ ςασ ζκανε να
αιςκάνεςτε ςαν να περπατοφςε
μία αράχνθ ςτο δζρμα ςασ και
δεν μποροφςατε να απαλλαγείτε
από αυτιν;
• Κάκε φορά που κάποιοσ ςασ
άγγιηε, αιςκανόςαςταν ςαν να
ςασ ζτριβε με γυαλόχαρτο ςτο
δζρμα ςασ;

• Μποροφςατε να κακίςετε ςτο κάκιςμά ςασ μόνο για 15
λεπτά και ςτθ ςυνζχεια κα ζπρεπε να τρζξετε γφρω από το
κτίριο ι να κάνετε 20 άλματα ϊςτε να μπορζςετε να κακίςετε
για άλλα 10 μόλισ λεπτά πριν αρχίςετε πάλι να αιςκάνεςτε
ςαν να πρόκειται οι μυσ ςασ να εκςφενδονιςτοφν ζξω από το
δζρμα ςασ;
• Οι ψίκυροι των ανκρϊπων
ακοφγονταν ςτα αυτιά ςασ ςαν φωνζσ;
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• Θα ζπρεπε να τραβιξετε χειρόφρενο
πάνω από 3 φορζσ πθγαίνοντασ ςτθ
δουλειά ςασ γιατί θ κίνθςθ του δρόμου
ςασ αρρϊςταινε;

Πϊσ κα
αιςκανόςουν;

Μζροσ 2
«Λζγοντασ εγώ
και
διαφωνώντασ
εςείσ»

37

ε όλα όςα κάνετε ζχετε τθν δυνατότθτα να δίνετε ερμθνείεσ.
Πολλζσ φορζσ ςτισ ςυμπεριφορζσ που βλζπετε δίνετε τισ
ερμθνείεσ με βάςθ τα δικά ςασ πιςτεφω. «Αφοφ» – λζτε- «εγϊ
κρίνω ότι εμφανίηονται αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ μόνον για
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, άρα λογικό είναι να εμφανίηονται μόνο
για αυτοφσ τουσ λόγουσ»!
ε αυτζσ τισ αυτονόθτεσ ςυμπεριφορζσ και ςτον τρόπο που τισ
ερμθνεφετε ζρχομαι να ςασ απαντιςω.
Είναι πάρα πολλζσ, αλλά διάλεξα κάποιεσ 25 για να ςασ πω.
Όπωσ το να περιςτρζφω αντικείμενα, να ςτριγκλίηω, να παίρνω
βακειά πίεςθ, να λικνίηομαι, να μθν κοιτάω ςτα μάτια, να
δαγκϊνομαι ι να δαγκϊνω, να τρϊω τα ίδια και τα ίδια, να
μετράω αδιάκοπα, να ρωτάω ςυνζχεια, να κάνω κάκε μζρα ι
να ακοφω κάκε μζρα τα ίδια πράγματα, να κινοφμαι ςυνζχεια
ςτο χϊρο, να χτυπάω αντικείμενα, να κουνάω τα χζρια μου, να
κοιτάηω πράγματα που κυλάνε ι που ταλαντεφονται, να μυρίηω,
να ςπάω, να κλείνω τα αυτιά μου, να ςκίηω, να ςπρϊχνω, να
πετάω πράγματα, να ςφίγγομαι, να απομονϊνομαι.
Ζχω άποψθ, προφανϊσ διαφορετικι από τθ δικι ςασ, γιατί τα
κάνω όλα αυτά!
Οφείλετε να ακοφςετε τθν άποψι μου.
Η αιςκθτθριακι μου επεξεργαςία αντιλαμβάνεται διαφορετικά
τα πράγματα και οφείλετε να με ςεβαςτείτε!
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα πεξηζηξέθσ
αληηθείκελα.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη
ηελ αηζνπζαία κνπ
αίζζεζε θαη εξεκώ κέζα
ζηνλ ηαξαγκέλν
αηζζεηεξηαθό θόζκν κνπ!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό
πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά
παηδηά θαη δελ έρεη θαλέλα
λόεκα. Με δαιίδεηο! Πξέπεη λα
ην ζηακαηήζεηο!»

39
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θσλάδσ βγάδνληαο
ζηξηγγιηέο.
Τνλώλσ ην απηί κνπ θαη
ηνλ ιάξπγγα κνπ θαη
πξνζηαηεύνκαη από ην λα
αθνύσ άιινπο ήρνπο
ηξηγύξσ πνπ ληώζσ όηη κε
ηαξάδνπλ!

02

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό
πνπ καο θάλεη ζπρλά ξεδίιη θαη
ελνριεί όινπο ηνπο ηξηγύξσ.
Μα ηη ζε πηάλεη επηηέινπο θαη ην
θάλεηο; Πξέπεη λα ην
ζηακαηήζεηο!»
40

Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
ηε βαζεηά πίεζε.
Τνλώλσ ηελ ηδηνδεθηηθή
αίζζεζε ζηνπο κπο θαη ηηο
αξζξώζεηο κνπ θαη είλαη
έλαο ππέξνρνο ηξόπνο λα
εξεκώ!

03

Η δηθή ζαο άπνςε
«Παηδί κνπ ζα ζθάζεηο κε απηή
ηελ πίεζε! Εγώ ζέισ λα ζε έρσ
αγθαιίηζα θαη λα πεξλάο θαιά!
Μνπ έρεηο βγάιεη ηα ρέξηα κε
ηελ αλάγθε ζνπ λα ζε ζθίγγσ!
Κνπξάζηεθα πηα!»
41

Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ιηθλίδσ ην ζώκα
κνπ.
«Ταΐδσ» κε απηό ηνλ
ηξόπν ην κάηη κνπ θαη ηελ
αηζνπζαία κνπ αίζζεζε
θαη εξεκώ! Θπκεζείηε όηη
όηαλ ήκνπλ κσξό κε ηα
ιηθλίζκαηά ζαο κε
εξεκνύζαηε θαη κε
έπαηξλε ν ύπλνο!

04

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ κόλν
ηα ραδά παηδηά θαη νη ηξεινί θαη
δελ έρεη θαλέλα λόεκα. Πξέπεη
λα ην ζηακαηήζεηο θαη λα
αζρνιεζείο κε θάπνην παηρλίδη
επηηέινπο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα κελ θνηηάσ ηνλ άιιν
ζηα κάηηα.
Ταξάδνκαη ζπρλά όηαλ
πξέπεη λα επηθνηλσλήζσ
θαη λα θνηηάμσ
ηαπηόρξνλα απηόλ πνπ
επηθνηλσλώ. Μπεξδεύεη
ηε ζθέςε κνπ, ηαξάδνκαη
θαη κε θάλεη λα μερλάσ ηη
ζέισ ή πώο λα ην θάλσ!»
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Όηαλ θνηηάδνπκε ζηα κάηηα ηνλ
άιιν (θαη κόλν ηόηε!)
επηθνηλσλείο! Από ηελ άιιε,
όηαλ θνηηάδεηο ζηα κάηηα είζαη
ζπγθεληξσκέλνο θαη ιεο ηελ
αιήζεηα! Σηακάηα λα ληξέπεζαη
θαη θνίηα κε ζηα κάηηα όηαλ ζνπ
κηιάσ!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα δαγθώλσ ην ρέξη
κνπ.
Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηνπ
πόλνπ ζην ζεκείν απηό
θαη έηζη δηώρλσ ην
κνύδηαζκα κνπ. Με απηή
ηελ αίζζεζε εξεκώ από
ην άγρνο κνπ! Είλαη
δηέμνδνο γηα εκέλα!

06

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ κόλν
ηα ραδά παηδηά θαη νη παιαβνί!
Δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο
αξέζεη ζε έλαλ άλζξσπν λα
πνλάεη! Σηακάηα ακέζσο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ηξώσ ζπλερώο
καθαξόληα θαη ηπξηά.
Είλαη θαγεηά πνπ
αλέρεηαη ε αθή ζην ζηόκα
κνπ θαη ζηα νύια κνπ θαη
έρνπλ γηα εκέλα νπδέηεξε
γεύζε. Τα άιια θαγεηά
εξεζίδνπλ ην ζηόκα κνπ,
δπζθνιεύνκαη λα ηα
θαηαπηώ θαη κνπ
πξνθαινύλ έηζη αεδία!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Όιν ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ηξσο!
Είζαη θαθνκαζεκέλν! Ήξζε ε
ώξα λα θαο θαη άιια θαγεηά
έζησ θαη κε ην δόξη!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα κεηξάσ
αθαηάπαπζηα κέζα ζην
κπαιό κνπ.
Αθνύσ έηζη απηή ηελ
αξκνληθή θαη ζηαζεξή
εζσηεξηθή θσλή θαη
θιείλνκαη από όιν ην
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ
όηαλ γίλεηαη απεηιεηηθό!
Με εξεκεί απηό!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηό πνπ θάλεηο είλαη ηειείσο
ραδό θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα!
Σηακάηα επηηέινπο! Δελ
βαξέζεθεο;»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ξσηάσ ζπλέρεηα.
Τνλώλσ ην απηί κνπ έηζη,
γεκίδσ ην θελό ηεο
ζησπήο, έξρνκαη ζε
επαθή κε ην άηνκν πνπ
ξσηάσ, δηώρλσ ηνπο
θόβνπο κνπ, ιακβάλσ
πξνζνρή. Τν θάλσ γηα λα
εξεκώ θαη λα
θαηαιαβαίλσ ηνλ θόζκν!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Έρεηο θαηαληήζεη κνλόηνλν
θαη θνπξαζηηθό! Σηακάηα
επηηέινπο λα κηιάο ζπλέρεηα
θαη λα ξσηάο πξάγκαηα γηα ηα
νπνία ζνπ έρσ απαληήζεη
ρηιηάδεο θνξέο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα αζρνινύκαη θάζε
κέξα κε ην ίδην αθξηβώο
πξάγκα.
Έρσ ακπληηθόηεηα θαη
δπζπξαμία. Σε θάζε λέα
πξόθιεζε θαη έθπιεμε
δελ μέξσ πώο λα
αληηδξάζσ. Έηζη,
αηζζάλνκαη αζθάιεηα λα
θάλσ θάζε κέξα ηα ίδηα!
Από ηελ άιιε, κεξηθά
πξάγκαηα κνπ αξέζνπλ
πάξα πνιύ θαη κε
καγεύνπλ!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Τν λα θάλεη θάπνηνο ζπλέρεηα
ηα ίδηα πξάγκαηα είλαη βαξεηό
θαη κνλόηνλν! Θα ζνπ ηα
αιιάμσ γηα λα μεβαξεζείο θαη
λα κάζεηο όκνξθα θαηλνύξγηα
πξάγκαηα!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα δαγθώλσ
αληηθείκελα!
Έρσ ακπληηθόηεηα ζηελ
αθή ζην ζηόκα κνπ θαη
όηαλ δαγθώλσ θάηη θαλείο
δελ κπνξεί λα κπεη κέζα
ζε απηό. Τν ρξεζηκνπνηώ
ζαλ πξνζηαζία θαη
ηαπηόρξνλα ε πίεζε πνπ
βάδσ ζηα ζαγόληα κνπ θαη
ζηα θαηλία κνπ κε
εξεκνύλ! Επίζεο έηζη
καζαίλσ θαη ηα αληηθείκελα (ζθιεξό-καιαθό).

11

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό
πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά
παηδηά θαη δελ έρεη θαλέλα
λόεκα. Με θάλεηο ξεδίιη ζε θάζε
επίζθεςε πνπ πεγαίλνπκε!
Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο απηή
ηελ αεδία!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα αθνύσ ζπλέρεηα ην
ίδην ηξαγνύδη.
Τνλώλσ ην απηί κνπ κε
θάηη πνπ ηνπ αξέζεη θαη
εξεκώ κε απηή ηε
δηαζθέδαζε! Ταπηόρξνλα
δελ κνπ αξέζνπλ
θαζόινπ νη αιιαγέο ζηε
ξνπηίλα κνπ (έρσ
ακπληηθή ζπκπεξηθνξά)
θαη απηή είλαη κία ξνπηίλα
πνπ κνπ αξέζεη!

12

Η δηθή ζαο άπνςε
«Δελ πξέπεη λα αθνύκε κόλν
έλα ηξαγνύδη ζπλέρεηα!
Υπάξρνπλε πνιιά όκνξθα
ηξαγνύδηα! Γηαηί ζπκώλεηο ηόζν
όηαλ ζνπ βάδσ άιιν ηξαγνύδη;
Όια ηξαγνύδηα είλαη!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θηλνύκαη ζπλερώο
ζην ρώξν.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ, ηα
ζπζηήκαηα ηεο θίλεζήο
κνπ (αηζνπζαίν θαη
ηδηνδεθηηθό) θαη βξίζθσ
θάηη λα θάλσ θαη λα
εξεκώ όηαλ δελ μέξσ ηη
λα θάλσ ή όηαλ είκαη
αλήζπρν!

13

Η δηθή ζαο άπνςε
«Μαο δάιηζεο πηα! Θα κάζεηο λα
θάζεζαη ζηελ θαξέθια γηα λα
εξεκήζνπκε όινη γηα ιίγν;
Έρεηο θαηαληήζεη πνιύ
θνπξαζηηθό!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ρηππάσ ηα
πξάγκαηα ζην ηξαπέδη.
Τνλώλσ ην απηί κνπ κε
ήρν πνπ παξάγσ εγώ θαη
έηζη απνθεύγσ ηνπο
ήρνπο πνπ δελ κπνξώ λα
πξνβιέςσ ή ειέγμσ πόηε
παξάγνληαη ζην ρώξν!
Ταπηόρξνλα κνπ αξέζεη
θαη απηή ε αίζζεζε ηεο
πιήμεο ζην ρέξη κνπ θαη
ην απνιακβάλσ ζπρλά!

14

Η δηθή ζαο άπνςε
«Μνπ παίξλεηο ηα απηηά κε απηά
πνπ θάλεηο! Σηακάηα επηηέινπο!
Δελ ην θαηαιαβαίλεηο πόζν
ελνριεηηθό είλαη; Τη δεηάσ; Λίγε
εζπρία επηηέινπο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θνπλάσ ηα ρέξηα κνπ
ζαλ λα θηεξνπγίδσ.
Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηεο
θίλεζεο ζηνπο κπο θαη ηηο
αξζξώζεηο κνπ θαη ην
θάλσ γηα λα εξεκώ όηαλ
αηζζάλνκαη
ππεξδηεγεξκέλν, όηαλ
έρσ άγρνο ή όηαλ δελ έρσ
ηη λα θάλσ.
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό
πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά
παηδηά θαη νη ηξεινί θαη δελ έρεη
θαλέλα λόεκα. Με θάλεηο ξεδίιη
ζε θάζε επίζθεςε πνπ
πεγαίλνπκε! Πξέπεη λα ην
ζηακαηήζεηο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θνηηάδσ ηα banners
θαη ηνπο ππόηηηινπο
πνπ θπιάλε ζηελ νζόλε
ηεο ηειεόξαζεο.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη
ηελ αηζνπζαία κνπ
αίζζεζε έηζη θαη εξεκώ!
Μνπ αξέζεη λα βιέπσ
πξάγκαηα ζε ζεηξά θαη
απηά έρνπλ πάληα κία
ζεηξά θαη κία αξκνληθή
θίλεζε!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη παξάμελν απηό πνπ
θάλεηο! Καηαιαβαίλσ όηη ζε
ελδηαθέξεη πνιύ απηό πνπ
παίδεη ε ηειεόξαζε αιιά δελ
ρξεηάδεηαη λα ραδεύεηο έηζη
ζπλέρεηα!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θνηηάδσ ζε
πξάγκαηα πνπ
ηαιαληεύνληαη ή
πεξηζηξέθνληαη.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη
ηελ αηζνπζαία κνπ
αίζζεζε θαη εξεκώ όηαλ
ην πεξηβάιινλ γίλεηαη
πνιύ θνπξαζηηθό!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηά ηα θάλνπλ κόλν νη
θαζπζηεξεκέλνη θαη νη ηξεινί!
Σηακάηα ακέζσο! Δελ κπνξείο
λα αζρνιεζείο κε θάηη άιιν
επηηέινπο;»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα κπξίδσ ηα
αληηθείκελα πνπ πηάλσ.
Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηεο
όζθξεζήο κνπ θαη έηζη
εμνηθεηώλνκαη κε ην
αληηθείκελν! Τν ζύζηεκα
ηεο όζθξεζήο κνπ κνπ
δίλεη λόεκα γηα ην
αληηθείκελν! Έρσ αλάγθε
ηελ όζθξεζή κνπ γηα λα
κάζσ ηνλ θόζκν!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηό πνπ θάλεηο είλαη κία
ζθέηε αεδία! Σηακάηα
επηηέινπο! Πώο κπξίδεη δειαδή
ην play mobile;»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ζπάσ ηα παηρλίδηα
κνπ.
Απηόλ εμππεξεηεί ηελ
αλάγθε κνπ λα κάζσ ηη
έρεη ην παηρλίδη «ζηελ
θνηιηά ηνπ». Ταπηόρξνλα
ηνλώλσ ην κάηη κνπ θαη
ηελ θίλεζή κνπ
(ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη
εξεκώ! Σπρλά είλαη
παηρλίδη γηα εκέλα αιιά
επίζεο, επεηδή είκαη
αδέμην, ζπρλά γίλεηαη θαη
από ιάζνο ρεηξηζκό.
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Δελ κπνξείο λα ζπαο
ζπλέρεηα ηα παηρλίδηα ζνπ! Δελ
ζα ζνπ μαλαπάξσ θαλέλα
παηρλίδη! Φηάλεη πηα! Είλαη
πνιύ επηζεηηθό απηό πνπ
θάλεηο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα θιείλσ ηα απηηά κνπ.
Έηζη απνθεύγσ λα
αθνύσ όια ηα ελνριεηηθά
πξάγκαηα ηξηγύξσ κνπ
θαη κε απηό ηνλ ηξόπν
εξεκώ!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηά ηα θάλνπλε κόλν ηα ραδά
θαη ηα αλππάθνπα παηδηά. Μα ηη
ζπκβαίλεη επηηέινπο καδί ζνπ;
Τνπιάρηζηνλ όηαλ ζνπ κηιάσ
ζα κε αθνύο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ζθίδσ ραξηηά.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ, ηελ
αθή κνπ, ηελ θίλεζή κνπ
(ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη ηελ
αθνή κνπ θαη έηζη εξεκώ
ελώ ηαπηόρξνλα ην
ζεσξώ παηρλίδη λα
ππάξρνπλ ηόζα ραξηάθηα
ηξηγύξσ!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Γεκίδεηο ηνλ ηόπν ζθνππίδηα!
Παληνύ ππάξρνπλ ζθόξπηα
κηθξά ραξηάθηα! Σηακάηα
επηηέινπο απηή ηε βιαθεία!»

59

21

Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ζπξώρλσ ηα άιια
παηδηά.
Έηζη θαηαθέξλσ λα κελ
κε πιεζηάδνπλε γηαηί
θνβάκαη κε κε
αθνπκπήζνπλ ή κήπσο
κε ξίμνπλ θάησ. Είλαη κία
άκπλα κνπ. Ταπηόρξνλα
κεξηθέο θνξέο ην θάλσ
γηαηί δελ μέξσ πώο
αιιηώο λα παίμσ καδί
ηνπο (έρσ δπζπξαμία)!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Είλαη θαθό λα ζπξώρλεηο ηα
άιια παηδηά γηαηί πξέπεη λα
αγαπάκε ηα παηδηά θαη λα
παίδνπκε ήξεκα καδί ηνπο! Μελ
γίλεζαη θαθό παηδί! Δελ ζα ζε
ζέιεη θαλέλαο!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα πεηάσ πξάγκαηα
ζην πάησκα ή λα ηα
πεηάσ από ην
κπαιθόλη.
Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη
ηελ αηζνπζαία κνπ
αίζζεζε έηζη όπσο ηα
βιέπσ λα “ηαμηδεύνπλ”
ζηνλ αέξα θαη εξεκώ!

Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηά ηα θάλνπλ κόλν νη
αλππάθνπνη θαη νη αιήηεο. Θα
ζηακαηήζεηο ακέζσο απηέο ηηο
ραδνκάξεο! Άζε πνπ ζα
ρηππήζεηο θαλέλαλ!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ζθίγγνκαη.
Τνλώλσ ηελ αίζζεζε
ζηνπο κπο θαη ηηο
αξζξώζεηο κνπ
(ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη έηζη
δηώρλσ ην άγρνο κνπ θαη
εξεκώ!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Απηό ην θάλνπλε νη ηξεινί θαη
ηα ραδά παηδηά. Οη άιινη
άλζξσπνη θνηηάδνπλε εζέλα θαη
εκέλα κε πεξηέξγεηα! Είλαη
πνιύ ληξνπηαζηηθό θαη δελ
κπνξώ λα ην επηηξέςσ!»
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Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε
λα ςάρλσ γηα ήζπρεο
γσληέο ζην ζρνιείν.
Ηξεκεί έηζη ην λεπξηθό
κνπ ζύζηεκα από ηνλ
βνκβαξδηζκό πνπ δέρεηαη
(θπξίσο ε αθή κνπ, ε
θίλεζή κνπ, ηα κάηηα κνπ
θαη ηα απηηά κνπ) από
ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη
ηελ δαζθάια κνπ!
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Η δηθή ζαο άπνςε
«Όηαλ είζαη ζην ζρνιείν
πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο όπσο νη
ζπκκαζεηέο ζνπ! Δελ είλαη
ζσζηό λα θεύγεηο από ην
κάζεκα! Θα πσ ζηε δαζθάια
λα ζε βάιεη ηηκσξία»
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Εργαςτήρι για γονείσ 2
Εςείσ πώσ θα αντιδροφςατε
εάν …..

Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο :
Stanley Greenspan (1995): “The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying
the Five "Difficult" Types of Children”. Da Capo Press
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«εζείο πώο ζα αληηδξνύζαηε εάλ …….» 1
• Ενϊ βλζπατε μπροςτά ςασ ζνα εμπόδιο ςτο δρόμο ςασ, δεν
μποροφςατε να κάνετε το ςϊμα ςασ να μετακινθκεί προσ τθν
κατεφκυνςθ που κζλατε για να το αποφφγετε και πζφτατε
επάνω του;

• Κάκε φορά που
προςπακοφςατε να γράψετε με
το μολφβι ςασ, ζςπαηε θ μφτθ
του επειδι το πιζηατε πάρα
πολφ;
• Οι διάφορεσ μυρωδιζσ ςε
ζνα δωμάτιο ςασ
προκαλοφςαν ναυτία;

• Νιϊκατε ςαν κάποιοσ να
ςασ ζκανε ζνεςθ
Νοβοκαϊνθσ και δεν
μποροφςατε να αιςκανκείτε
εάν κάκεςτε ςτθ μζςθ τθσ
καρζκλασ με αποτζλεςμα να
πζφτατε 2-3 φορζσ από
αυτιν κατά τθν προςπάκειά
ςασ να μείνετε κακιςτοί;

• Προςπακοφςατε να πιείτε νερό από ζνα χάρτινο ποτιρι,
αλλά δεν ξζρατε πόςθ δφναμθ να βάλετε για να το κρατιςετε
ζτςι ϊςτε οφτε να τςαλακωκεί, αλλά οφτε και να ςασ πζςει με
αποτζλεςμα ι να το πιζςατε πολφ και το νερό να χφκθκε πάνω
ςασ ι να μθν το πιζςατε αρκετά και ςασ ζπεςε από το χζρι και
το νερό χφκθκε ςτο πάτωμα;
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• Αιςκανόςαςταν τα ροφχα ςασ ςαν
να ιταν φτιαγμζνα από
υαλοβάμβακα;
• Δεν μποροφςατε να εςτιάςετε το
βλζμμα ςασ επάνω ςε κάτι, επειδι θ
προςοχι ςασ πιγαινε ςτουσ πάντεσ
και ςτα πάντα ςτο δωμάτιο και δεν
μποροφςατε να τθ διατθριςετε ςε ζνα
πράγμα;

• Ο ιχοσ που βγάηουν
οι θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ
αιςκανόςαςταν ότι
ακουγόταν πιο δυνατά
από τθ φωνι ςασ;

«εζείο πώο ζα αληηδξνύζαηε εάλ …….» 2
• Θζλατε να γράψετε κάτι, αλλά ςασ ζπαιρνε τουλάχιςτον 5
δευτερόλεπτα για να διαμορφϊςετε κάκε γράμμα γιατί ενϊ
μποροφςατε να «δείτε» το γράμμα ςτο κεφάλι ςασ, το χζρι ςασ
δεν κα πιγαινε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να το γράψετε;

• Σα φϊτα αιςκανόςαςταν
ότι ιταν τόςο φωτεινά που
ςασ ςτράβωναν,
προκαλϊντασ ςασ
πονοκζφαλο μζςα ςε 5
λεπτά;

• Η ετικζτα ςτο πίςω μζροσ του
πουκαμίςου ςασ ςασ ζκανε να
αιςκάνεςτε ςαν να περπατοφςε
μία αράχνθ ςτο δζρμα ςασ και
δεν μποροφςατε να απαλλαγείτε
από αυτιν;
• Κάκε φορά που κάποιοσ ςασ
άγγιηε, αιςκανόςαςταν ςαν να
ςασ ζτριβε με γυαλόχαρτο ςτο
δζρμα ςασ;

• Μποροφςατε να κακίςετε ςτο κάκιςμά ςασ μόνο για 15
λεπτά και ςτθ ςυνζχεια κα ζπρεπε να τρζξετε γφρω από το
κτίριο ι να κάνετε 20 άλματα ϊςτε να μπορζςετε να κακίςετε
για άλλα 10 μόλισ λεπτά πριν οι μυσ ςασ να αρχίςουν πάλι να
αιςκάνονται ςαν να πρόκειται να εκςφενδονιςτοφν ζξω από
το δζρμα ςασ;
• Οι ψίκυροι των ανκρϊπων
ακοφγονταν ςτα αυτιά ςασ ςαν φωνζσ;
• Θα ζπρεπε να τραβιξετε χειρόφρενο
πάνω από 3 φορζσ πθγαίνοντασ ςτθ
δουλειά ςασ γιατί θ κίνθςθ του δρόμου
ςασ αρρϊςταινε;
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Πϊσ κα
αντιδροφςεσ;
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«Ζχω ςυμμάχουσ για όλα αυτά που ςασ λζω.
Τπάρχουν άνκρωποι που ζχουν γράψει για αυτά
που εγϊ δυςκολεφομαι να πω. Είναι πάρα
πολλοί! Εγϊ εδϊ κα ςασ γράψω κάποια πολφ
ςθμαντικά βιβλία που κα ςασ βοθκοφςαν πάρα
πολφ εάν τα διαβάηατε να ακοφςετε τθ φωνι
μου!»
Ayres A.Jean (1982) :“Sensory Integration and the child”. Western
Psychological Services.
Stanley Greenspan (1995) “The Challenging Child: Understanding, Raising, and
Enjoying the Five "Difficult" Types of Children”. Da Capo Press
Heller Sharon (2002): “Too Loud, Too Bright, Too Fast, Too Tight”. Harper Collins
Publishers
Kranowits C.S. (1998) : “The out-of-sync child”. Skylight Press
Miller lucy-Jane (2007) : “Sensational kids”. Penguine Group
Roley S.S., Blanche E., Schaaf R.C. (2001) :“Sensory Integration with diverse
populations”. Therapy Skill Builders
Αλλά και ένα ωραίο βιβλίο στα Ελληνικά:
Γκουλντ Π. - αλλιβαν Σ. (2002): «Μια τάξθ νθπιαγωγείου για όλα τα παιδιά».
Πατάκης

«Επίςησ, πολλζσ απαντήςεισ θα βρείτε και ςτην ηλεκτρονική
διεφθυνςη»:
http://www.sensory-processing-disorder.com

68

