
POLITEŢEA

IUBIREA PENTRU SINE ȘI PENTRU OAMENI

COOPERAREA

SIGURANŢA ȘI SUPORTUL EMOŢIONAL

AMUZAMENTUL ȘI DISTRACŢIA

Fii conștient că acele 
comportamente provocatoare 
ale copilului tău sunt emoţii 
puternice pe care nu știe cum 
altfel să le exprime!

Valorile familiei mele

Un conflict cu copilul tău vă 
oferă oportunitatea de a învăţa 
amândoi o lecţie. Ar fi păcat
ca unul dintre voi să înveţe lecţia 
pierderii și a supunerii!

FAMILIA

Copilul tău e unic!
Iubește-l pentru ceea ce este! 
Aceasta este dragostea 
necondiţionată!

Spune „Te rog” și „Mulţumesc”!

Jucaţi-vă împreună,
creaţi momente haioase
și râdeţi cu hohote!

ÎNCREDEREA ÎN SINE

ACCEPTAREA ȘI SUPORTUL

AUTONOMIA

Revizuiește-ţi așteptările! 
Ţie ţi-au fost necesari 
atâţia ani să devii 
persoana care ești acum!

RESPECTUL

Rămâi lângă copilul tău 
când se simte trist, furios, 
când îi este frică,
dar și când este fericit! Spune-ţi părerea doar 

atunci când ţi se solicită
și evită să dai sfaturi!

Elimină pedepsele și recompensele!
Acestea știrbesc personalitatea copilului tău.

ONESTITATEA

RESPONSABILITATEA

Întotdeauna spune adevărul!

Fii un model pentru copilul tău! Trăiește 
după valorile pe care vrei să i le transmiţi.

Petreceţi împreună zilele de sfârșit 
de săptămână și vacanţele!



COOPERAREA

Un conflict cu copilul tău
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Spune „Te rog” și „Mulţumesc”!



RESPONSABILITATEA

Fii un model pentru copilul tău! 
Trăiește după valorile pe care vrei 
să i le transmiţi.
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Jucaţi-vă împreună,
creaţi momente haioase
și râdeţi cu hohote!
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Spune-ţi părerea
doar atunci când ţi se solicită
și evită să dai sfaturi!
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Copilul tău e unic!
Iubește-l pentru ceea ce este! 
Aceasta este dragostea 
necondiţionată!



ÎNCREDEREA ÎN SINE

Revizuiește-ţi așteptările!
Ţie ţi-au fost necesari
atâţia ani să devii
persoana care ești acum!



SIGURANŢA ȘI SUPORTUL EMOŢIONAL

Fii conștient că acele 
comportamente provocatoare
ale copilului tău sunt emoţii 
puternice pe care nu știe
cum altfel să le exprime!



RESPECTUL

Elimină pedepsele și recompensele!
Acestea știrbesc personalitatea 
copilului tău.


