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نینجای استرسی حاال دیگر استاد آرامش است. 

وقتی اتفاق بدی یم افتد، اصاًل نگران و عصبی نیم شود.

او یاد گرفته است که چطوری در سختی ها آرامش خودش را حفظ کند.



قباًل نینجای استرسی یادش یم رفت که چطوری خودش را آرام 

کند و آرام بماند.

گاهی کارهایی یم کرد که باعث یم شد دیگران  از او دوری کنند 

و نزدیکش نیایند.

او  نیم دانست چطوری با دل واپسی اش کنار بیاید و وقتی دارد 

از عصبانیت منفجر یم شود، چه جوری جلوی خودش را بگیرد.



مثاًل وقتی یم خواست توی تیم ورزشی جدیدی برود، 

دل شوره یم گرفت.



ایــن کتــاب دربــار  ہ ی نینجایــی اســت که احساســاتش 

ــراز  ــا را اب ــد آن ه ــور بای ــد چط ــد و یم دان را یم شناس

کنــد.

ایــن مجموعــه بــا زبــان و تصویرهــای ســاده کــودکان 

ــا احساســات  ــا مهارت هــای زندگــی و کنارآمــدن ب را ب

ناخوشــایند آشــنا یم کنــد. همچنیــن بــه کــودکان در 

شــناخت و بیــان احساســات و نیازهایشــان کمــک 

یم کنــد و بــرای تقویــت مهــارت حــل مســئله بســیار 

مناســب اســت. کــودکان از ایــن مجموعــه بســیار 

لــذت خواهنــد بــرد.

خوانــدن ایــن کتــاب را بــه کــودکان، والدیــن و مربیــان 

ــنهاد یم کنم. پیش

نازنین عین الیقین

مشاور کودک و نوجوان 

در حوزه ی فرزندپروری و مهارت های زندگی


