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1. Acknowledge 

AAcckknnoowwlleeddggee  tthhee  aannxxiieettyy  aanndd
ttaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  ttaallkk  iitt
tthhrroouugghh..  AAvvooiidd  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt
tthheerree  iiss  nnootthhiinngg  ttoo  wwoorrrryy
aabboouutt  oorr  ttrriivviiaalliissee  tthhee  wwoorrrryy..

DDeevveelloopp  aann  aannxxiieettyy  ttoooollkkiitt..
TTooggeetthheerr,,  mmiinndd  mmaapp  lloottss  ooff
ddiiffffeerreenntt  tthhiinnggss  tthhaatt  yyoouurr
cchhiilldd  ccaann  ttrryy  iiff  tthheeyy  aarree  ffeeeelliinngg
aannxxiioouuss..

RReefflleecctt  oonn  yyoouurr  cchhiilldd’’ss
lliiffeessttyyllee  ––  aarree  tthheeyy  ggeettttiinngg
eennoouugghh  sslleeeepp??  OOuuttddoooorr  ppllaayy??
DDoowwnn  ttiimmee??  EEnnoouugghh  wwaatteerr??  
AA  bbaallaanncceedd  ddiieett??  IIss  tthheerree
ttoooo  mmuucchh  ssccrreeeenn  ttiimmee??  

PPuutt  wwoorrrriieess  iinn  ttoo  ppeerrssppeeccttiivvee..
ssmmaallll  tthhiinnggss  sseeeemm  lliikkee  bbiigg
pprroobblleemmss  ttoo  tthhee  aavveerraaggee
pprriimmaarryy  cchhiilldd..  LLeeaarrnn  ttoo
ccaatteeggoorriissee  tthheessee  wwoorrrriieess  iinnttoo
tthheeiirr  aaccttuuaall  ssiizzee..

DDoonn’’tt  aallwwaayyss  aavvooiidd  ssiittuuaattiioonnss
tthhaatt  mmaayy  ccaauussee  aannxxiieettyy..  IItt
mmaayy  bbee  wwoorrtthh  sseeeekkiinngg  oouutt
ssiittuuaattiioonnss    ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouurr
cchhiilldd  wwiitthh  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt
mmaakkeess  tthheemm  aannxxiioouuss  ee..gg..  ffiinndd  aa
ffrriieenndd  wwiitthh  aa  ffrriieennddllyy  ddoogg  iiff
tthhiiss  iiss  aa  ccoonncceerrnn..

RReessppeecctt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ffeeeelliinnggss..
WWhheenn  ddiissccuussssiinngg  tthhee  aannxxiieettyy,,
ttrryy  ttoo  aavvooiidd  ssttaatteemmeennttss  lliikkee,,
‘‘yyoouu’’rree  ggeettttiinngg  ttoooo  oolldd  ttoo  bbee
ssccaarreedd  ooff  tthhaatt’’..  LLiisstteenn  aanndd
ssuuppppoorrtt  wwiitthh  ppoossiittiivvee
ssttrraatteeggiieess..

MMooddeell  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  aannxxiieettyy
eeffffeeccttiivveellyy..  SShhaarree  wwaayyss  tthhaatt
yyoouu  uussee  ttoo  ccaallmm  ddoowwnn  oorr  ffeeeell
bbeetttteerr..  CCoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  yyoouu
aarree  sshhoowwiinngg  aannxxiieettyy  ttoo  yyoouurr
cchhiillddrreenn  aanndd  ddeevveelloopp  wwaayyss  ooff
rreedduucciinngg  tthhiiss..  CChhiillddrreenn  aarree
ppeerrcceeppttiivvee  aanndd  ppiicckk  uupp  mmoorree
tthhaann  yyoouu  rreeaalliissee..

MMaannyy  cchhiillddrreenn  hhaavvee  wwoorrrriieess
tthhaatt  aarree  hhiigghhllyy  uunnlliikkeellyy  ttoo
aaccttuuaallllyy  hhaappppeenn..  DDiissccuussss  tthhiinnggss
tthhaatt  wwiillll  hhaappppeenn  ssuucchh  aass
ggrraazziinngg  yyoouurr  kknneeee,,  iinn
ccoommppaarriissoonn  ttoo  ssoommeetthhiinngg  hhiigghhllyy
uunnlliikkeellyy  ssuucchh  aass  aann  eeaarrtthhqquuaakkee..
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IIff  yyoouurr  cchhiilldd''ss  aannxxiieettyy  iiss  sseevveerree,,  ppeerrssiissttss  aanndd  iinntteerrffeerreess  wwiitthh  tthheeiirr  eevveerryyddaayy  lliiffee,,  iitt''ss  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ttoo  ggeett  ssoommee  hheellpp..  
AA  vviissiitt  ttoo  yyoouurr  GGPP  oorr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  sscchhooooll  iiss  aa  ggoooodd  ppllaaccee  ttoo  ssttaarrtt..

7. Respect

FFoorr  aa  mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  wwrriittee  uupp  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhiiss  iinnffooggrraapphhiicc,,  PPlleeaassee  vviieeww  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  bblloogg  ppoosstt  aatt::
wwwwww..ppoossiittiivveeyyoouunnggmmiinndd..ccoomm


