Sözcükleri davranışlar takip etmediğinde anlamsız olabiliyor, ancak sözcüklerin gücü çok
büyüktür. Çocuğunuz ile yaşamınızda da olumlu ifadeler kullanmaya bugün pozitif-olmaya
başlayabilirsiniz.. Çocuklar gerçek olmayan iltifatları, ifadeleri hemen hissederler.Bu neden
ile çocuğunuzu cesaretlendirirken, dürüst ve gerçekçi olmanız önemlidir.Çocuğunuzun tüm
hayatı boyunca sizden kalan hangi kelimeleri taşıyacağınız bilemezsiniz.
Aşağıdaki ifadeler size ilham verebilir, çocuğunuza dönüp:
1. Seni özledim.
2. İyi ki varsın.
3. Benimle güvendesin.
4. Sana inanıyorum.
5. Beni gülümsetiyorsun.
6. Baş edebileceğini biliyorum.
7. Yaratıcısın.
8. İç sesine güven.
9. Fikirlerin çok değerli.
10. Güçlüsün.
11. Hayır diyebilirsin.
12. Seçimlerin önemli.
13. Bir değişim başlatabilirsin.
14. Kelimelerinin gücü büyük.
15. Başkalarının da duygularını ve düşüncelerini önemsiyor olman hoşuma
gidiyor.
16. Duyguların kuvvetli olmasına rağmen uygun seçimler yapabilirsin.
17. İyi bir arkadaşsın.
18. İyi kalplisin.
19. Birine saygı duymak için sadece hoşlandığın şeyleri duyman gerekmez.
20. Mükemmel olmak zorunda değilsin, ben de mükemmel değilim.
21. Birinin uygun olmayan davranışı senin için bahane olamaz.
22. Fikirlerin, duyguların değişebilir.
23. Hatalar çok doğal, hatalarından öğrenebilirsin.
24. İhtiyacın olduğunda başkalarından yardım isteyebilirsin.
25. Üstesinden gelebileceğini biliyorum, sana inancım tam.

26. Değerlisin.
27. İlginçsin.
28. Önemlisin.
29. Hak ediyorsun.
30. Düşüncelerin önemli.
31. Bedenin sana ait.
32. Bedenin ile ilgili kararlar almak senin hakkın.
33. Öğreniyor , büyüyorsun ve büyümek bazen zor.
34. Önemlisin.
35. Beceriklisin.
36. Elinden gelenin en iyisini yapıyor olman önemli.
37. İstediğin şeyi başarmak için çok çalışacağını biliyorum.
38. Ailemiz de olduğun için şanslıyız.
39. Hata yapman sana olan sevgimi değiştirmiyor.
40. Seni olduğun gibi kabul ediyorum.
41. Her gün çalıştığını ve yeni şeyler öğrendiğini görüyorum.
42. Düşündüğün şeyi merak ettim.
43. Fikirlerin ilgimi çekiyor.
44. Bunu nasıl başardın?
45. Bunu yaptığını görmek beni heyecanlandırdı.
46. Bana yardımıcı olduğun için teşekkür ederim.
47. Seninle vakit geçirmek hoşuma gidiyor.
48. Seninle bunu yapmak çok eğlenceli.
49. Seninle konuşmak beni mutlu ediyor.
50. Seni dinliyorum.
51. Seni dinlemek benim için önemli.
52. Senin için hep zamanım var.
53. Seni dinlemeye hazırım.
54. Her şey bir deneyim.
55. Neye ihtiyacın olursa hep yanındayım, arkandayım.
56. Sözcüklerinin güçlü etkileri var.
57. Davranışlarının güçlü etkileri var.
58. Seninle gurur duyuyorum.
59. İyi ki senin annen/baban olmuşum.
60. Seni seviyorum.
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