
 ةگذاریم احترام خُد هالدیو ةٌ چگُىٌ

 تا اشت نهکو. کيد كدرداىی خُد هالدیو از خُةی ةٌ ةتُاىد فرزىدی تا کشد نی طُل شال شالیان گاٍی

 .دادید ىهی ىشان آىَا ةٌ را غشلتان یا کردید ىهی احترانشان خُةی ةٌ کردید نی زىدگی آىَا ةا زناىیکٌ

 نادرتان ه پدر کيار در ٍيُز چٌ ةاشید، دادً تشکیل خاىُادً خُدتان ةرای ه ةاشید کردً ازدهاج چٌ هلی 

 ایو ةٌ را شها کٌ آىَایی ةٌ را خُد كدرشياشی ه احترام زیر ٍای راً از اشتفادً ةا تُاىید نی کيید، زىدگی

 .دٍید ىشان آهردىد دىیا

 

 چیصت؟ احترام

 كرار شها از ةاالتر نلانی در آىَا کٌ ةداىید یػيی ایو ه ةشياشید را آىَا تُاىایی ه كدرت یػيی گذاشتو احترام

 احترام آىَا ةٌ ه کردً پیرهی كُاىیو ایو از نجتُرید ه کييد تػییو كاىُن شها ةرای دارىد حق ه دارىد

 .ةگذارید

 ه شهاشت نيفػت ه صالح جَت در ٍهیشٌ آىَا كُاىیو ةاشد یادتان چٌ؟ ىتُد غادالىٌ ٍا كاىُن ایو اگر انا

 .ٍصتيد شها فکر ةٌ ه دارىد دهشتتان هاكػاو آىَا کٌ اشت ایو آن دلیل

 .ةپذیرید کيید نی اشتتاً هكتی را آىَا اصالحات یػيی هالدیو ةٌ گذاشتو احترام

. دارید دهشتشان کٌ دٍید نی ىشان آىَا ةٌ گذارید، نی احترام هالدیيتان ةٌ هكتی ایيَا، ٍهٌ از ةیشتر انا

 ه. دارد ةرایشان ةاالیی اغتتار ه ارزش ه اشت غزیز ةرایشان کٌ گذارىد نی احترام چیزی ةٌ نػهُالو اىصاىَا

 .ٍصتيد احترام ایو شایصتٌ هالدیيتان نطهئياو

 ىتُدً ةرایشان خُةی نادر ه پدر چُن ىیصتيد احترام ایو شایصتٌ هالدیيشان کٌ کييد نی احصاس ةػضی

 ٍهیشٌ انا. اىد کردً نی اشتفادً شُء نختلف طرق ةٌ آىَا از یا ةُدً نػتاد هالدیيشان اشت نهکو --اىد



 کٌ ٍرچٌ ىکردىد، رفتار شها ةا درشت آىَا اگر حتی ه ةاشید داشتٌ خاطر ةٌ را فرزىد ةػيُان خُدتان جایگاً

 .کيید صرف آىَا ةٌ احترام ةرای دارید تُان در

 

 دٍید ىشان را احترانتان چطُر

 نی افصُس هالدیيشان نرگ از ةػد ٍا خیلی. اشت راً ةَتریو گفتگُ ه ارتتاط. ةزىید حرف هالدیيتان ةا

 ةا زدن حرف ةرای ه ىشُید اشتتاً ایو نرتکب شها. اىد زدً ىهی حرف آىَا ةا کافی اىدازً ةٌ کٌ خُرىد

 شها ةرای الػادً فُق دهشتاىی تُاىيد نی هالدیيتان کٌ شُید نی نتُجٌ زهد خیلی. ةگذارید هكت هالدیيتان

 .ةاشيد

 ةفَهد کٌ ىیصت ایو از تر شخت نادر ه پدر ةرای چیز ٍیچ. ةاشید ىداشتٌ دهگاىٌ زىدگی ه ةاشید صادق

 صادق آىَا ةا ةاز پذیرىد، ىهی را کيید نی کٌ کاری آىَا کٌ ةداىید اگر حتی ه. دارد دهتایی زىدگی فرزىدش

 شاید. ةاشيد ةاختر افتد نی زىدگیتان در کٌ اتفاكی ٍر از ةدٍید اجازً. ةگُیید آىَا ةٌ را حلیلت ه ةُدً

 .کيید نطلػشان ه گذاشتٌ آىَا ةٌ را احترام ایو حداكل انا کييد درک را شها زىدگی ىتُاىيد

 ةا را كُاىیو ایو هالدیيتان ه. ٍصتيد شها ىفع ةٌ كُاىیو ایو شد، ذکر كتالو کٌ ٍهاىطُر. کيید پیرهی كُاىیو از

 اگر ه ةکيید را خُد تالش ىَایت كُاىیو ایو از پیرهی ةرای. کييد نی تػییو داىيد نی کٌ رهشی ةَتریو

 .ةگذارید نیان در احترام ةا را آن داشتید، شُالی آىَا درنُرد

 دهشت آىَا. ىکيید فرانُش را هالدیيتان ٍیچُكت ٍم ةاز اید، شدً ةزرگ خُدتان پای رهی ةچگی از اگر

 ةا. ةزىید شر ه کيید تلفو آىَا ةٌ حتهاو. شُد نی تيگ ةرایتان دلشان ه ةاشيد دهر شها زىدگی از خیلی ىدارىد

 .ةاشید دهر آىَا از خیلی اگر حتی ةگذراىید، هكت آىَا

 ه کردً ةزرگ آهردً، دىیا ةٌ را شها آىَا. دارىد را شها كدرشياشی ه احترام ارزش هاكػاو هالدیيتان ةلٌ، 

 نراكتت آىَا از احصاشی ٍم ه فیزیکی ىظر از ٍم ه کردً رغایت را دیو دشتُرات پس. اىد ةُدً نراكتتان



 شها دشت از زیادی ٍای کهک. کييد نی پیدا کهک ةٌ ىیاز ه رهد نی ةاالتر شيشان هكتی نخصُصاو کيید،

 نی کٌ طریلی ٍر ةٌ ه کيید کهکشان خاىٌ کارٍای در ه ةرهید آىَا ةیهٌ کارٍای دىتال. آید ةرنی ةرایشان

 .دٍید ىشان آىَا ةٌ را غشلتان تُاىید


