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Există cuvinte care pot durea mai mult ca o palmă. 

Există replici care pot lăsa urme adânci în sufletul unui copil. 

Sau care pot sfărâma visuri. Sunt propoziții, fraze pe care 

părintele le poate rosti și care pot răni, fără ca adultul să fi 

avut intenția asta. Sau pe care, pur și simplu, le-a spus la nervi 

și nici măcar nu și-a imaginat ce efect teribil pot avea asupra 

copilului de azi, bărbatul/ femeia de mâine.

Spune o dată, poate nu vor lăsa tare pe viață. Dar repetate 

obsesiv, Doamne, cât rău pot face!
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1
NU TE IUBESC!
NU TE MAI IUBESC!

Pff. Greu de tot mi se pare punctul ăsta. Nici nu știu 

ce lasă urme mai adânci: să nu-i spui deloc că-l iubești 

sau să-i spui că nu-l iubești. Ambele sunt crunte pentru 

un suflețel. Te va ierta, pentru că toți copiii iartă 

necondiționat, dar nu va uita niciodată. Va fi acolo, adânc 

scris, pentru totdeauna. 

Tatăl meu nu mă iubește! Așa că, nici măcar în glumă, 

să nu-i dați replica asta. Niciodată!
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EȘTI VINOVAT PENTRU 
CERTURILE DINTRE PĂRINȚI!

Se întâmplă ca cei mici să fie martori ai unei dispute între 

părinți. Nimeni nu e perfect, adulții mai pot răbufni, există 

certuri în căsnicii. Dar, atenție, dragii mei: dacă i-ați văzut că 

sunt atenți la reproșurile voastre, vă rog opriți-vă! Micșorați 

tonul, amânați rezolvarea problemei pentru mai târziu. 

Dar, dacă vei învinui copilul pentru ce ți se întâmplă în 

căsnicie, nu vei ajunge nicăieri. Tu nu vei găsi soluții, ba, 

ținând-o tot așa, totul poate lua sfârșit, iar copilului îi vei pune 

o mare greutate pe umeri, pe care el n-ar trebui să o care. 
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NU EȘTI ÎN STARE SĂ FACI NIMIC!

Stima de sine este un lucru pe care îl înveți încă de mic. 

Părintele este primul care îți modelează caracterul. 

Și, așa cum crești în copilărie, sunt mari sanșe să devii adult. 

Dacă ești încurajat, dacă ți se suflă în aripi, probabil vei deveni

un bărbat (femeie) puternic(ă). Dacă ești îndemnat să insiști ca 

să-ți împlinești visul, vei reuși.  Copilului trebuie să-i dai 

uneltele, nu să pescuiești pentru el. Trebuie să-i arăți calea, dar 

nu soluția. Și niciodată să nu-i spui că nu e în stare să facă ceva! 

Este în stare, are deja totul în sufletul și mintea lui. Iar rolul tău, 

ca părinte, este să-l ghidezi să descopere toate calitățile astea.
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EȘTI URÂT/ URÂTĂ!

O astfel de replică ține tot de scăderea stimei de sine. 
Spusă sub tot felul de forme, dar cu același impact în sufletul 
copilului, poate afecta pe termen lung. Ești gras! 
Ce urât zâmbești! Urâto! O copilărie petrecută într-o urâțenie 
inventată nu poate crea decât un adult cu multe complexe. Își va 
ascunde urechile sub un fes pentru că i s-a spus că sunt prea 
mari, va purta doar pantaloni lungi pentru că i s-a spus că are 
picioarele prea subțiri.... vă sună cunoscute complexele astea? 
Le aveți și voi? Oare când au început să apară? Nu cumva chiar 
părinții au fost printre primii care le-au remarcat?
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NU MĂ DERANJA CU MICILE 
TALE DRAME!

Vi s-a întâmplat, sunt sigur, ca băiatul sau fetița să vină 
să vă bată la cap cu o prostioară. Așa fac copiii, au multe 
de povestit, uneori nimicuri, dar alteori lucruri foarte 
importante pentru ei. Voi erați prea ocupați, nu le-ați 
acordat importanță. O dată, de două ori, de mai multe ori. 
Iar, la un moment dat, copilul n-a mai venit. Pur și simplu, 
comunicarea voastră s-a rupt. Nu v-a mai povestit despre 
certurile cu niște colegi de la școală, nu v-a mai spus 
despre suferințele lui, despre problemele pe care le are. 
De atât avea nevoie: să se cuibărească în brațele tale și 
să-și descarce sufletul. Pentru tine era ceva minor, pentru 
el, o dramă. Iar tu trebuia doar să-l asculți. Atât. 
Vestea bună este că mai ai timp. Poți să începi să-i spui 
Te rog, povestește-mi!
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EȘTI MAI BUN ȘI MAI DEȘTEPT 
DECÂT FRATELE TĂU SAU MAI 
PROST DECÂT FRATELE TĂU!

Am urât comparațiile cât am fost mic. Vasilică e mai deștept ca tine! Costel a 

luat notă mai mare! Și tot așa. Dar eu, eu oare sunt bun la ceva? Dar oare eu 

excelez la ceva? Aceste întrebări au revenit obsesiv în mintea mea de copil. 

Le-am supraviețuit, evident, dar, dacă mi le amintesc și la 30 de ani distanță, e 

clar că m-au marcat. Imaginați-vă ce efect cumplit au comparațiile astea mai 

ales în interiorul familiei. Între frați! Țineți minte, ce vă rog: fiecare copil are 

calitățile lui.  Voi trebuie să-l încurajați să și le descopere. 
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TREBUIE SĂ FII SUPUS!

Eu nu sunt deloc de acord cu Fă asta pentru că așa trebuie! 

Sau Așa face toată lumea, tu de ce vrei altfel?! Și tot felul de 

forme de genul celor enumerate, care țin să aducă un copil 

în standardele trasate în trecut. Uitați-vă în jurul nostru! E plin de 

oameni cu capul plecat, supuși, introduși într-o matrice. Dacă e să 

apară oameni de succes, sunt cei care ies din rând. Care gândesc 

diferit, care vor să facă lucrurile diferit, care inovează, care sparg 

barierele. Așa că, în loc de Vezi că ai depășit cercul!, eu îi voi spune 

mereu copilului Cercul este doar limita! Tu poți desena până unde te 

duce imaginația ta!
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DACĂ IUBEȘTI, 
TREBUIE SĂ IERȚI TOT!

Lasă, mamă, că o palmă n-a omorât pe nimeni! Doar îl iubești! Auziți cuvintele astea 

peste tot. Uneori rezultatul lor apare și la știri: femeie maltratată de concubin. De ce 

oare se întâmplă asta? Pentru că femeile de azi au fost crescute supuse. Din copilărie 

li s-a insuflat că trebuie să suporte, că trebuie să îndure orice. Sunt și tată de fată și 

nu vreau să accept ideea că fiică-mea ar putea trăi așa. Sub nicio formă! Sophia, ești 

puternică! Te vei descurca și singură în orice situație! Nu trebuie să accepți mârlănii și 

violențe de la nimeni! Asta îi spun fiicei mele încă de mică. Pentru că sunt convins că 

o palmă nu este decât începutul unei vieți triste. Iar punctul ăsta este valabil și pentru 

băieți. Nu trebuie să te impui prin forță, nu trebuie să accepți orice, doar din dragoste.
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TREBUIE SĂ FACI
ORICE PENTRU BANI!

Ești un om cu principii, dobândite în ani de experiențe. Ai valorile tale, 

crezurile tale. Nu trebuie să renunți la ele pentru a face bani. Pentru că banii vin 

și se duc și, în suflet, nu vei mai avea nimic. Dacă ai acceptat compromisuri 

care ți-au golit sufletul, nu mai ai nimic. Nici măcar banii nu te vor mai împlini. 

Mergi pe drumul tău! Cel care te face fericit și împlinit!  Am văzut mulți oameni 

care n-au prea mulți bani, dar zâmbesc mereu. Și-au păstrat integritatea, sunt 

mândri de rezultatele lor, dorm liniștiți noaptea! Sunt bine. Mult mai bine decât 

unii cu milioane în conturi.  Deci, dragul meu copil, nu trebuie să faci orice 

pentru bani!  Ei sunt doar un mijloc, nu un scop în sine!
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FEMEILE SE CUCERESC 
CU LUCRURI, IAR BĂRBAȚII 
CU SEXUL!

Draga mea, fetiță! Femeile se cuceresc cu diplomație, cu 

eleganță, cu afecțiune, cu atenție! Gențile, mașinile, hainele 

scumpe se demodează și se învechesc. Sunt utile și astea, dar, 

la un bărbat pentru o viață, trebuie să cauți altceva. Trebuie să 

privești în sufletul lui și să vezi dacă este un om bun. Pentru că, 

dacă este, le veți face împreună pe toate!

Dragul meu băiat, caută frumusețea dincolo de lucrurile peste 

care trece timpul! Caută să-ți imaginezi dacă vei putea fi 

prieten cu femeia aceea și după 20 de ani de căsnicie! 

Sexul, frumusețea sunt minunate. Dar e nevoie de mai mult 

de atât ca să ajungi la maturitate cu o femeie!
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