
Ideja e dhënies së kuponave për fëmijët që të kalojnë kohë cilësore me

prindërit e tyre është pjesë e një filozofie të gjerë të jetës, ku arsimi formal

ndërlidhet me edukimin nëpërmjet përvojës.

Shkolla, ashtu si edhe prindërit janë të thirrur të zhvillojnë në mënyrën më të

mirë potencialin individual të çdo fëmije, sigurisht që në këtë edukim luan një

rol rëndësishëm.

Studime të shumta kanë nxjerrë në pah se si një edukim i mirë, disiplinë

pozitive dhe mbi të gjitha të rritur të qetë, të cilët sillen ashtu siç kërkojnë

fëmijët e tyre, janë faktorë që ndihmojnë në zhvillimin e një personaliteti më

të qetë dhe më pak konfliktual.

Të gjithë e dimë që jeta e sotme është shumë e vrullshme, ritmet që ju

imponohen prindërve janë shumë stresues, mes punës, shtëpisë dhe kurseve

të ndryshme nuk kanë as një moment për të menduar.

Shfrytëzojmë rastin e Krishtlindjeve për të qenë të pranishëm këtu dhe tani,

për të shijuar dhe gdhendur momente të vogla brenda ditës, për të "shijuar"

gëzimin e të qenit bashkë pa pasur nevojë të bëjmë asgjë tjetër.

Koncepti i shumë detyrave është shumë magjepsës, të bën të besosh se

mund të bësh shumë gjëra së bashku, por në realitet truri ynë është në

gjendje të përqendrohet mirë duke bërë me radhë një gjë çdo herë, duke i

kushtuar kohën e duhur aktiviteteve të ndryshme, është për këtë arsye që

midis premtimeve të kërkuara nga dhurimi i kuponëve është specifikuar që t'i

kushtohet vëmendje maksimale, për t'i dhënë si fëmijës ashtu edhe të rriturit

privilegjin për të shijuar plotësisht momentin e tyre.

Aktivitetet e propozuara në broshurë janë të thjeshta dhe të përditshme, por

nuk janë të rastësishme, çdo aktivitet synon të krijojë një lidhje më të thellë

mes të rriturit dhe fëmijës, është një mundësi për të shijuar kohë cilësore me

fëmijët tuaj.

         Ideja për të gatuar pjatën e preferuar të fëmijës është sepse në          

zonën e Mesdheut ushqimi është i njëjtë me dashurinë; nëpërmjet ushqimit

shprehim dashurinë që ndjejmë (të gjithë kemi patur një nënë ose gjyshe që

na pyeste: "Ke ngrënë?", kjo pyetje shpreh në mënyrë të thjeshtë "ti je i

rëndësishëm për mua dhe unë kujdesem për ty"), gjatë festave mblidhemi së

bashku në tavolinë, për të takuar një mik shkojmë në lokal dhe thuhet

gjithashtu se ofertat më të mira lidhen rreth një tavoline. 
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Lidhja që kemi me ushqimin është e fortë dhe fillon që nga historia jonë,

kështu që kalimi i kohës në tryezë të gjithë së bashku forcon lidhjet.

         Të kalosh momente në ajër të pastër në shoqëri, bën që fëmijët të

zhvillojnë aftësitë sociale dhe të sjelljes, që do të shërbejnë në të ardhmen.

Kontakti me natyrën stimulon kreativitetin dhe përqendrimin dhe ul nivelin e

stresit, aktivizon sistemin imunitar, zvogëlon gjasat për të vuajtur nga miopia

dhe parandalon obezitetin në fëmijëri. 

         Kuponi i përqafimit është krijuar sepse përqafimet, përveç se tregojnë

dashuri dhe mbështetje, kanë shumë përfitime fizike dhe psikologjike. Me

përqafime, çlirohet oksitocina, një substancë në trupin tonë që jep energji,

dopaminë, një substancë përgjegjëse për humor të mirë dhe motivim. Nga

pikëpamja psikologjike janë të dobishme në rast stresi, ndihmojnë në

përballimin më të mirë të dhimbjes, rritjen e vetëbesimit (sidomos te fëmijët),

komunikimin e emocioneve pa pasur nevojë të flasësh.

         Leximi i një historie në krevat sjell përfitime që shpesh nënvlerësohen.

Para së gjithash, ju lejon të krijoni një zakon të shëndetshëm. Ndihmon për të

krijuar një marrëdhënie bashkëpunimi, e cila lejon një hapësirë për të ndarë

emocionet dhe jetën e përditshme. Ndihmon zhvillimin e trurit duke rritur

kujtesën dhe duke përmirësuar aftësitë logjike; ndihmon edhe zhvillimin e

gjuhës dhe krijimin e fjalorit, zhvillon imagjinatën dhe së fundi, por jo më pak

e rëndësishme, relakson trupin, duke e çuar të qetë në fazën e të fjeturit.

Këto janë vetëm disa nga aspektet pozitive të leximit të përrallave, për të

qenë shterues do të duhej shumë hapësirë.

Ndaj për këto Krishtlindje, në urimin tim të përzemërt për të kaluar një festë

të qetë, ju lë me një poezi të shkrimtares gjermane Elli Micheler me titull "Të

uroj kohë".

Gëzuar Festat

Psikologe QAFS Rossella Pulitanò
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