
من اجل حياة أفضل

الكاتب: دعوة للجميع

إن قدرًا من مفهوم طفلك عن ذاته ينبع من الطريقة التى يعتقد أنك تراه بها" (د. جيمس دوبسون- 
"الكلمة الطيبة تجدد الطاقة، وتملأ عائلتك بحماس متدفق لمواجهة التحديات التى تضعها فى طريقنا" - د. جيمس دوبسون 

"إن سر الثقة بالنفس والنجاح فى حياة أبنائنا يكمن فى أن نملأ رصيدهم اليومى، ومنذ السنوات الأولى من عمرهم، بكلمات التشجيع
الصادقة والحقيقية" - د. جيمس دوبسون  

"إن أكثر الطرق الصحية والآمنة للتربية، والأفضل لازدهار أبنائنا هى أن يوجدوا فى بيئة غنية بعنصرى التربية الرئيسيين.. المحبة
والحزم - بنسب متوازنة" - د. جيمس دوبسون 

"الأطفال ليسوا ضيوفًا عابرين فى بيتنًا، بل قد أعيروا لنا مؤقتًا، بهدف أن نحبهم، ونغرس فيهم أساسًا من القيم عليه ستبنى حياتهم
المستقبلية" - د. جيمس دوبسون 

"إن الطفولة فى مجملها هى إعداد للمراهقة وما بعدها.. فالآباء والأمهات تتاح لهم فترة عشر سنوات لإرساء أساس من القيم
والتوجهات التى تمكن أطفالهم من التكيف والتوافق مع ضغوط ومشاكل مرحلة البلوغ" - د. جيمس دوبسون

      

"الحالة التى عليها الأسرة تحدد حال الأمة وأيضًا حال العالم الذى نعيش فيه بأكمله" - البابا يوحنا بولس الثانى 
"إن لم يكن حبك لعائلتك أولوية أولى، قد تربح العالم وتخسر أطفالك" - مايكل جرين 

"إذا أصغينا لهم وهم فى الخامسة، أو السادسة، أو السابعة.. هناك فرصة أن يصغوا إلينا وهم فى الخامسة عشرة، والسادسة عشرة،
والسابعة عشرة" - روب بارسونس 

"دعونا لا نكون راضين عن أن نعطى مالًا لأبنائنا فقط.. المال غير كاف، المال يمكن أن نحصل عليه، لكنهم يحتاجون قلوبنا أن تحبهم
- الام تريزا 

 التأديب فى جو من المحبة يشجع الطفل أن يحترم ذاته والاخرين وأن يحيا كمواطن مسؤول وصاحب فكر بناء" -د. جيمس دوبسون 
"نحتاج أن نعلم أبناءنا فى مرحلة المراهقة أنهم قادة وليسوا تابعين" - من برنامج بلا ندم

"الآباء والأمهات الذين لديهم معرفة عن التحديات التى تواجه أبناءهم يتواصلون بأكثر فاعلية معهم" - من برنامج حتى لا نفقد أبناءنا 
"إن الحياة المزدحمة تنتج الإرهاق، والإرهاق ينتج الاضطراب، والاضطراب ينتج اللامبالاة، واللامبالاة يمكن أن يفسرها الطفل على أنها

نقص المحبة الحقيقية، والتقدير لشخصه" - د. جيمس دوبسون
"لأن الأطفال يتعلمون بالمحاكاة فإن التعليم عن طريق المشاركة يساعدهم كثيرًا.. فبدلًا من أن تقول له "أذهب ورتب فراشك"، حاول

أن تكمل العمل معه... اجعل الأمر ممتعًا، وابحث عن أشياء تثير الضحك لديكما معًا" - د. جيمس دوبسون
"إن أعظم هدية يمكننا تقديمها لأطفالنا هى زواج سعيد نابض بالحياة، يحب ويحترم فيه كل منا الآخر" - د. ولسن واين جريت

"الأبناء الذين يتمتعون بالارتباط والتواصل الجيد مع والدهم لديهم فرصة أكبر لأن يعيشوا وفق مبادئ إيجابية تحميهم من خطر
المخدرات"  - من برنامج حتى لا نفقد أبناءنا)

"من المؤكد أنه أمر مغرى أن تتركوا التليفزيون جليسًا للأطفال، لكن بعد فترة سوف يصبح التليفزيون هو الأم والأب، وتصبحون
أنتم الغرباء  - د. جيمس دوبسون)

"الأطفال يراقبون والديهم عن قرب ملاحظين كل التفاصيل الدقيقة لسلوكياتهم وقيمتهم.. فإذا كنت أمينًا، وجديرًا بالثقة، ومحبًا،
وعطوفًا، ومنضبطًا، وتخاف الله فسوف يتأثر أبناؤك بكل هذه الصفات بينما يكبرون" - د. جيمس دوبسون
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