
                         
Gânduri despre părinți și copii

- Nu ai cum să fii un părinte perfect. Fii doar unul real.
 Sue Atkins

- Copilul tău va deveni ceea ce tu ești; devino ceea ce vrei ca el să devină.
  David Bly

- Încetează să încerci a-ți perfecționa copilul și în schimb încearcă să perfecționezi 
relația pe care îl ai cu el.
Dr. Henker

- Copiii sunt ca și oglinda; tot ce văd și aud, ei fac. Fii o reflexie bună pentru ei. 
 K. Heath

- Există 3 reguli pentru părinți: iubește, pune limite unde e cazul și lasă-i să se 
dezvolte natural. 
Elaine M. Ward

-Părinții trebuie să umple ”rezervorul” de stimă de sine al copilul în așa fel încât 
nimeni, niciodată să nu reușească să facă suficiente găuri astfel încât să îl 
secătuiască. 
Alvin Price

- Pe măsură ce cresc, copiii pot uita ceea ce le-ai spus dar nu vor uita felul în care 
i-ai făcut să se simtă.
 Kevin Heath

- Încurajează și oferă suport copiilor tăi pentru că aceștia sunt capabili să trăiască 
la un nivel la fel de înalt precum este încrederea pe care le-o oferi.
 Lady Bird Johnson

- Atunci când copilul tău are o slăbiciune, învață-l să transforme slăbiciunea în 
putere. Singurul eșec este să nu încerci să faci asta.
 Kevin Heath

- Copiii învață integritatea de la noi: ”Integritatea este ceea ce spunem, ceea ce 
facem și ceea ce spunem că facem” 
Don Galer 



-Dacă vrei ca și copiii tăi să viseze mai mult, atunci visează mai mult. Dacă vrei să 
învețe mai mult atunci învață mai mult. Iar dacă vrei să facă mai mult atunci fă mai 
mult! Fii inspirația lor! 
 K. Heath

-Pentru a-ți face copilul să vrea să se dezvolte mai mult atunci lasă-l subtil să audă
când îl lauzi și spui lucruri frumoase despre el, celorlalți. 
 Haim Ginott

-Copiii au nevoia vitală de a cunoaște și de a auzi în modul în care ei înțeleg faptul 
că sunt iubiți și apreciați de mama și tata. Au nevoie să își amintească asta pentru 
mai târziu. 
Paul Smally

-Arta de a fi mamă este de a învăța copilul arta de a trăi. 
Elaine Heffner

- Lasă copilul să te vadă cum faci acte de caritate. Poate fi contagios.
 Kevin Heath

-Toți părinții trebuie să știe că cel ce cunoaște răbdarea, cunoaște pacea.
 Proverb chinezesc

- Comunicarea cu un copil este ca o stradă cu două benzi. Uneori are nevoie pur și
simplu să fim acolo și să-l ascultăm.
 Kevin Heath

- Ceea ce leagă membrii unei familii nu este sângele ci respectul și bucuria pe care
fiecare le aduce în viața celuilalt. 
Richard David Bach

- Când dăruiești puțin din tine unui copil, dăruiești puțin din tine viitorului acestuia.
Kevin Heath

- Ai multe alegeri de făcut. Poți alege iertarea în loc de răzbunare și fericirea în loc 
de disperare. Poți alege acțiunea în loc de indiferență.
Stephanie Marston

- Împrăștie iubire oriunde mergi: în primul rând în casa ta. Oferă dragoste copiilor, 
soției sau soțului, vecinului. 
Maica Teresa



- Dragostea și respectul sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să 
țină seama un părinte. E valabil și în orice alt fel de relații. 
 Jodie Foster

- Dăruiește și arată că îți pasă – învățând copiii să dăruiască, îi învățăm ce 
înseamnă compasiunea și iubirea.
Kevin Heath

- Dacă ai multe, dăruiește-ți averea. Dacă ai puțin, dăruiește-ți inima. 
Proverb arab

- Copiii sunt ca niște bureți. Ei devin ceea ce experimentează. Asigură-te că 
vor fi plini de experiențe valoroase.
 K. Heath

- Când le vorbim copiilor este important felul în care le vorbim. Ai grijă la 
tonul vocii tale și comunicarea non-verbală.
Kevin Heath

-Când le vorbesc copiilor mei, îi fac să înțeleagă mai bine atunci când stau la 
același nivel cu ei, privindu-i în ochi. 
Kevin Heath

- Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care
nu are nevoie. 
Lee Corso

- Cel mai bun cadou este acela dăruit din inimă.
         Kevin Heath

- De profesie sunt soldat și mă mândresc cu asta. Totuși mai mare mândrie 
este cea că sunt tată. 
Generalul Douglas MacArthur

- Cel mai bun cadou și investiție este să oferim timp copiilor noștri. 
 Kevin Heath

- E important să admiți că ai greșit și să îți ceri iertare copiilor tăi. Doar așa 
vei construi încrederea.
Kevin Heath

    



- Bărbat, femeie sau copil, cu toții pot avea un impact profund asupra celor din 
jurul lor. Putem schimba lumea, câte un om, rând pe rând.
Kevin Heath

- Încurajează-ți copiii să viseze: Imaginația ne va purta adesea în locuri unde nu am
fost niciodată. Fără imaginație nu mergem nicăieri.
 Carl Sagan

- Nu te teme să dai responsabilități copiilor tăi. Fii doar acolo când o faci, pentru a-
i îndruma și pentru a le oferi suport.
 Kevin Heath

- Prezența este mai mult decât doar a fi undeva.
 Malcolm Forbes

- E timpul ca părinții să-și învețe copiii că în diversitate există frumusețe și putere. 
Maya Angelou

- Dragostea este a dărui timp și atenție copiilor. 
Kevin Heath

-Cea mai sigură cale spre inima unui copil este să petreci timp cu el. 
Kevin Heath

- Dacă un copil trăiește într-un spirit de acceptare și prietenie, el învață să 
găsească iubirea pretutindeni. 
Dorothy Law Neite

- Părinții trebuie să asculte la fel de mult de copiii lor cum și ei ascultă de părinți. 
Prima datorie a iubirii este să ascuți. 
Paul Tillich
- Copiii învață ceea ce trăiesc.
 Dorothy Law Neite

- Sărută-ți copiii în fiecare seară chiar dacă au adormit deja și spune-le .
”Te iubesc”.
 H. Brown, Jr.
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