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Părinții
Pentru copii intel ig en ți

Cum să-i î
nțelegi și cum să te descurci cu ei

Explicații simple și clare date de Brigitte Hoffmann,
cu desene de Dorothea Tust

La ce folosesc părinții?
1. Părinții mei gătesc foarte bine și îmi fac în fiecare zi un sandvici pentru pauza de la școală.
2. Ei mă aduc la antrenamente și uneori
ne mai jucăm împreună.
3. Mă ajută la teme, și nu numai la teme,
ori de câte ori am nevoie.
4. Mă iau în brațe și mă consolează când ceva
nu merge bine.
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Părinții mei îmi arată dragostea lor și sunt alături
de mine ori de câte ori am nevoie. Când trebuie să
iasă seara în oraș, ei au grijă să rămână cineva cu
mine. Nu mă lasă singur. Când sunt bolnav, mă
îngrijesc.
Părinții mei se îngrijesc să am mâncare și haine.
Ei îmi cumpără rechizite școlare
și îmi dau bani de buzunar.
Mă ajută și mă învață tot
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felul de lucruri. Spre exemplu, cum să mă descurc
cu transportul în comun.
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Ce bătaie de cap!

Părinții vor mereu câte ceva de la copiii lor.
„Gata cu cititul. Întârzii la școală!“
„Am destul timp.“

„Nu ai. Nici nu ți-ai mâncat sandviciul.“

„Pune-ți farfuria, cana și cuțitul în chiuvetă.“
„Frate, trebuie să le fac eu mereu pe toate?!“

„Nu, nu pe toate, dar asta trebuie să faci.“
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De ce ești așa de încăpățânat?
Părinții tăi vor să îți meargă bine și să fii sănătos.
Ei își doresc să fii fericit și acum, și mai târziu în
viață. De aceea îți și cer atât de multe. Trebuie
să știi și să poți să faci o mulțime de lucruri pentru
ca mai târziu, când vei fi adult, să nu trebuiască
să depinzi de ajutorul cuiva. Ăsta este uneori
un lucru foarte stresant, atât pentru tine, cât și
pentru părinții tăi.
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