
Η	  Εμπειρία	  μου	  
στο	  ΒΕΛΟΣ

Εκπαιδεύοντας	  
το	  γονιό	  ’μέσα’	  μας

Β΄	  κύκλος	  ΒΕΛΟΣ



Συνεχίζεται με τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ ένα
μαγικό ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης και
αλλαγής που ξεκίνησε στον Α΄ κύκλο
ΒΕΛΟΣ. Ένα ταξίδι ουσίας που με γέμισε
με εσωτερική δύναμη, εσωτερική
επικοινωνία με τον εαυτό μου που μου
άνοιξε την οπτική γωνία των πραγμάτων,
μου έδωσε νέα δύναμη να συνεχίσω αυτό
το ταξίδι που έχω ξεκινήσει με τα παιδιά
μου. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ σε αυτήν την όμορφη ομάδα
που βρισκόμαστε τα Σάββατα και με
έκανε να ’’αυτοπροσδιοριστώ’’, να
κατανοήσω τις βαθύτερες μου ανάγκες,
τα θέλω μου τις προτεραιότητες μου!!!
Συνάντηση συνταξιδιώτες που μόνο
ευγνώμων είμαι που συναντηθήκαμε σε
αυτό το ταξίδι!!!
Ευχαριστώ	  για	  όλα!!	  
Μητέρα	  Κοριτσιών	  Β΄	  &	  Ε΄	  δημ.

Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;

Προσπαθώ	  να	  κρατώ	  το	  
μυαλό	  μου	  συνεχώς	  στους	  
3	  Μάγους	  (και	  να	  μην	  τους	  
επιτρέπω	  ’πρόσβαση’	  στο	  
στόμα	  μου),	  να	  
χρησιμοποιώ	  περισσότερο	  
την	  ενεργητική	  ακρόαση	  
και	  να	  επιλύω	  τις	  
διαφωνίες/	  συγκρούσεις	  
ακολουθώντας	  τα	  
αντίστοιχα	  βήματα.	  
Μητέρα	  κοριτσιού	  Α΄	  δημ.

Διαπιστώνω πως το να είσαι γονιός απαιτεί διαρκή ετοιμότητα, να έχεις
τόσο καλή επίγνωση του που βρίσκεσαι και πως αισθάνεσαι κάθε στιγμή,
καθώς και τι χρειάζεται να γίνει. Το ΒΕΛΟΣ (κύκλος Β΄) με βοήθησε να
επικεντρωθώ στα χαρακτηριστικά μου ως άτομο που είναι βοηθητικά σ΄
αυτήν ακριβώς την επίγνωση.



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;

Έμαθα να παρατηρώ το παιδί μου, να προσπαθώ να το αφουγκράζομαι
και να προσπαθώ να βρίσκω την πραγματική του ανάγκη που
ανταποκρίνεται στην ηλικία του. Να προσπαθώ να του αφήνω χώρο να
εκφραστεί, να το γνωρίζω ως ξεχωριστή ύπαρξη και όχι ως εξαρτώμενο
μέλος που χρήζει μητρικής φροντίδας από μένα. Αυτό μου έδωσε τη χαρά
να ζω το θαύμα του μεγαλώματος της, να προσπαθώ να βρω τρόπο να το
χαίρομαι. Και ο τρόπος είναι να παίρνω κι εγώ το χώρο μου και τον χρόνο
μου. Μέσα από την εμπειρία μου στο ΒΕΛΟΣ αισθάνομαι ότι η οικογένεια
είναι ένα σύστημα αλληλοβοήθειας, στήριξης προς την
ανεξαρτητοποίηση και την ελευθερία με ασφάλεια για το παιδί. Οι
φράσεις που μου μένουν χαραγμένες μέσα μου είναι ότι ‘’το παιδί θα
μεγαλώσει, είναι στη φύση του’’ και ο γονιός και τα όρια που θα βάλει
είναι η γέφυρα και τα προστατευτικά που θα περάσουν το παιδί απέναντι
ασφαλές και δεν θα το εμποδίσουν. Χρειάζεται σταθερότητα, δέσμευση
αλλά και ευελιξία. Ακούγεται δύσκολο αλλά μόλις ξεκινήσεις να περπατάς
αρχίζεις να βλέπεις και το μονοπάτι. Σημαντικό σημείο που θα θυμάμαι
και θα προσπαθώ να εφαρμόσω είναι ότι φτάνει να είναι κανείς παρών
και να είναι καλός ακροατής. Ευχαριστούμε, Όλα όσα ζήσαμε είναι δώρο
ζωής. Μητέρα 7 χρ. κοριτσιού



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;

Μητέρα	  7	  χρ.	  κοριτσιού



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;

Δίνω περισσότερο χρόνο σ΄
εμένα και στην οικογένεια
μου και όχι στις δουλειές
του σπιτιού.
Συζητάω και κοιτάω
μπροστά βρίσκοντας λύσεις
που ικανοποιούν όλους μας
(οικογένεια).
Μητέρα 16 χρ. κοριτσιού

Η καθημερινότητα μου έγινε καλύτερη. Ένιωσα ελεύθερος
άνθρωπος και ανακάλυψα χαρακτηριστικά και δεξιότητες που είχα
κρυμμένες. Σταμάτησα να φορτώνω τον εαυτό μου με ενοχές (που
δεν πρόλαβα το ένα, που δεν έκανα το άλλο, κτλ.) Έγινα ακροατής
στο διάλογο με το παιδί μου κυρίως, αλλά και με τους άλλους και
όταν μου ζητήθηκε η βοήθεια, την πρόσφερα.



Αναγνώρισα	  πόσο	  οι	  
προσωπικές	  μου	  δυσκολίες	  
αντανακλώνται	  στη	  σχέση	  μου	  
με	  τα	  παιδιά	  μου,	  πόσο	  με	  
προκαλούν	  επειδή	  γνωρίζουν	  
τις	  δικές	  μου	  δυσκολίες	  και	  
είναι	  σα	  να	  θέλουν	  να	  με	  
σπρώξουν	  να	  γίνω	  καλύτερη.	  
Να	  μπορώ	  να	  διαχωρίσω	  που	  
μπαίνει	  το	  όριο	  &	  ο	  κανόνας	  και	  
που	  η	  εκδήλωση	  της	  φροντίδας	  
και	  η	  κάλυψη	  των	  αναγκών	  
τους.	  Βρίσκομαι	  σε	  μια	  συνεχή	  
διαδικασία	  αυτογνωσίας	  και	  
αυτοβελτίωσης και	  ο	  δρόμος	  
είναι	  δύσκολος	  και	  μακρύς	  γιατί	  
δεν	  έχω	  πλούσια	  αποθέματα	  
από	  την	  προσωπική	  μου	  
εμπειρία	  ως	  παιδί.	  

Μητέρα	  δίδυμων	  
(αγόρι,	  κορίτσι)	  4χρ.

Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;



Περιγράφω την εμπειρία μου από τον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ
«Εκπαιδεύοντας το γονιό ΄μέσα’ μας». Τι φράσεις, εικόνες
χαράχτηκαν μέσα μου; Τι αλλαγές διαπίστωσα στην
επικοινωνία μου με το/τα παιδί/παιδιά μου;
Ποιες συμπεριφορές που βοηθούν εφαρμόζω;

Περισσότερος	  και	  πιο	  ουσιαστικός	  διάλογος	  με	  τα	  παιδιά	  
μου.	  Νιώθω	  ότι	  ο	  τρόπος	  που	  κι	  εγώ	  χειρίζομαι	  τις	  
καταστάσεις	  βοηθάει	  πολύ.	  Προσπαθώ	  να	  τα	  ακούσω	  
καλύτερα,	  κάτι	  που	  δεν	  έκανα	  πάντα.	  Αποφάσισα	  να	  
αφιερώσω	  περισσότερο	  χρόνο	  σε	  μένα	  και	  να	  κάνω	  
πράγματα	  για	  εμένα.	  Άρχισα	  να	  πιστεύω	  περισσότερο	  σε	  
μένα,	  γιατί	  θεωρώ	  ότι	  με	  αδικούσα.
Μητέρα	  δίδυμων	  αγοριών	  16	  ετών


