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 سخني با والدین و مربیان

یكــي از مشــكل ترین چالش هــا بــراي والدیــن و کســاني کــه سرپرســتي کودکــي را به عهــده دارنــد، ایــن اســت کــه چطــور 
ارزش هــاي زندگــي و نعمت هــاي آن را بــه کــودکان آمــوزش دهنــد و همچنیــن بــه آنــان کمــك کننــد خودشــان هــم مــوارد 
مهــم دیگــر در زندگــی را پیــدا کننــد. از آنجــا کــه کــودك پیــرو بزرگ ترهاســت، ممكــن اســت تصــور کنیم بایــد دنبــال او راه 
افتــاده و روي هــر چیــز برچســب خــوب یــا بــد بزنیــم و این گونــه، بــه او آمــوزش بدهیــم. ایــن کار غیرممكــن و خســته کننده 
اســت؛ درحالي کــه خیلــي وقت هــا خودمــان هــم گیــج مي شــویم کــه چــه چیــزي واقعــاً اهمیــت دارد و کــدام مــوارد اهمیــت 

ــري دارند! کمت
در ایــن کتــاب کــه مــن آن را، هــم بــراي کــودکان و هــم بــراي بزرگســاالن نوشــته ام آمــوزش مي دهــم کــه چیزهایــي 
واقعــاً اهمیــت دارنــد کــه مــا بــدون آن هــا نمي توانیــم زندگــي کنیــم و یــا خیلــي دوست شــان داریــم. ایــن طبیعــي اســت کــه 
خیلــي از افــراد به خاطــر تجربه هــاي تلــخ و خشــني کــه داشــته اند، احســاس کننــد دوست داشــتني یــا ارزشــمند نیســتند، امــا 
در ایــن کتــاب عنــوان مي شــود کــه خداونــد تحــت هــر شــرایطي مــا را دوســت دارد و مــا هــم وظیفــه داریــم ایــن عشــق را 

بــه همنــوع خــود نشــان داده و او را از حــس تنهایــي بیــرون بیاوریــم.
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چه چيزهايي ارزشمند هستند؟                               

چیــزي ارزش دارد کــه بااهمیــت باشــد. بــه چیزهایــي کــه بــراي خــودت مهم هســتند فكر 
کــن: لبــاس فوتبالــت، بــازي مــورد عالقــه ات، دوچرخــه ات یــا عروســكي کــه مادربــزرگ 

بــه تــو هدیــه داده اســت.
زمانــي کــه چیــزي برایــت مهــم اســت یعنــي ارزش دارد، دلــت نمي خواهــد آن را از دســت 
ــا خــوب  ــم و از آن ه ــاي ارزشــمند، توجــه خاصــي داری ــن چیزه ــه ای ــواًل ب بدهــي. معم
ــن  ــت و غمگی ــابي ناراح ــراب بشــوند، حس ــا خ ــم ی ــا گ ــر آن ه ــم. اگ ــداري مي کنی نگه

می شــویم. 
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بعيض چيزها براي ديگران مهم هستند                                

بعضــي چیزهــا بــراي دیگــران مهــم هســتند، حتــي اگر بــراي تــو اهمیتي نداشــته باشــند. 
مــادرت ممكــن اســت بگویــد: »مراقــب آن کتــاب بــاش! مادربزرگــت وقتــي مــن کوچــك 
بــودم آن را بــه مــن هدیــه داده اســت و مــن خیلــي دوســتش دارم!« ایــن جملــه یعنــي آن 

کتــاب بــراي مــادرت مهــم اســت، حتــي اگــر از نظــر تــو اصــاًل هــم جالــب نباشــد.
گاهــي مــا ناخواســته دیگــران را ناراحــت کرده ایــم، چــون نمي دانســتیم چه چیزي برایشــان 
اهمیــت داشــته اســت. اگــر تو کفــش ورزشــی بــرادرت را در حیــاط و زیر بــاران جا بگــذاري، 
ممكــن اســت او را واقعــاً ناراحــت کنــي. تــو ایــن کار را از روی عمــد نكــردي؛ چــون بچــۀ 

بدجنســي نیســتي، فقــط نمي دانســتي بــرادرت چقــدر آن کفش هــا را دوســت دارد.


