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Γράψτε τις ακόλουθες ερωτήσεις στο ημερολόγιό σας και
απαντήστε τις: 

Με ποιο τρόπο σου έδειξε ο πατέρας σου ότι πραγματικά νοιαζόταν για
σένα;

Με ποιο τρόπο ένιωσες ασφαλής μαζί του; 

Με ποιον τρόπο έδειξε ο πατέρας σου ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς; 

Σε ποιες περιπτώσεις ένιωσες ότι περνούσες καλά με τον πατέρα σου; 

Με ποιο τρόπο έδειξε η μητέρα σου ότι νοιαζόταν για σένα; 

Με ποιο τρόπο ένιωσες ασφαλής μαζί της; 

Με ποιο τρόπο έδειξε η μητέρα σου ότι μπορείς να την εμπιστευτείς; 

Σε ποιες περιπτώσεις ένιωσες ότι περνούσες καλά με τη μητέρα σου;

Τώρα, γράψτε τους λόγους που νομίζετε ότι οι γονείς σας δεν
έδειξαν αρκετά αγάπη και στοργή.

 Γράψτε οτιδήποτε αρνητικό, ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν είναι
σημαντικό. 

Όσον αφορά στο σεβασμό των προσωπικών μου ορίων, οι γονείς μου...

Όσον αφορά στο να μου δείξουν την αγάπη, οι γονείς μου... 

Όσον αφορά στην υγιεινή και την υγεία μου, οι γονείς μου... 

Όσον αφορά στα σημάδια της ειλικρινούς προσοχής, οι γονείς μου... 

Όσον αφορά στην προσφορά κατευθυντήριων αρχών για τα χρήματα, οι
γονείς μου... 
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Τώρα, γράψτε μια παράγραφο σαν την παρακάτω που
συγχωρεί τους γονείς σας για τα πάντα.

"Συγχωρώ τη μητέρα μου που δεν μου έδωσε την προσοχή που
λαχταρούσα, ειδικά όταν το χρειαζόμουν περισσότερο. 

Συγχωρώ τη μητέρα μου που είναι τόσο επικριτική με εμένα. 

Τώρα παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου και θα δώσω στον εαυτό μου την
προσοχή που δεν πήρα από τους γονείς μου. 

Υπόσχομαι ότι από τώρα και στο εξής, θα φροντίζω τον εαυτό μου σε
καθημερινή βάση.

Η μητέρα μου έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν καλύτερο, αλλά τώρα θα
κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο για μένα."

Διαβάστε μεγαλοφώνως αυτό που μόλις γράψατε. Να
ακούσετε ότι μπορείτε 
να φέρετε την αλλαγή και ότι μπορείτε να αλλάξετε το μέλλον
σας.

Σας ενθαρρύνω να κάνετε κάτι σήμερα που θα επιβεβαιώσει αυτήν την
υπόσχεση που μόλις δώσατε στον εαυτό σας. Μπορεί να είναι μια βόλτα
στην παραλία, ένα αφρόλουτρο ή να αποφασίσετε να αφιερώσετε λιγότερο
χρόνο στην εργασία σας και περισσότερο χρόνο στην προσωπική
ανάπτυξη.


