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YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLARDAN 

ÖĞRENECEĞİ DERSLER 

 Bir çocuğun bir yetişkine her zaman 

öğretebileceği üç şey vardır;  

 1-Nedensiz yere mutlu olmak…   

 2-Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak… 

   3-Elde etmek istediği şey için var gücüyle 

savaşmak.” Paulo Coelho 



HAYATIN TADINI ÇIKAR  

 Karşılaştıkları güçlüklere rağmen, çoğu çocuk hayatın 
keyfini çıkarabilir. Zor zamanlar geçiren çocuklar bile 
zorluklarından kurtulup, gerçek bir mutluluk, sevinç ve 
özgürlük deneyimi yaşıyor. Yaşadıkları omuzlarında ağır bir 
yük olan çocuklar bile şu anda yaşamakta oldukları ana 
odaklanıyor ve olabildiğince bir süre pozitif duygularını 
koruyarak olumlu deneyimler yaşayabiliyor. Çocukların 
doğuştan sahip oldukları hayatta mutluluk  bulmak gibi 
doğal bir yetenekleri vardır. 



 ANI YAŞA  

 Çocuklar, özellikle küçük çocuklar  şu anı yaşama eğilimi 

gösterirler. Zihin, dikkat ve enerjilerini şu anda olanlar 

üzerinde yoğunlaştırarak yaşıyorlar. Bu doğuştan gelen 

harika bir yaşam becerisidir. Geçmiş veya gelecek 

hakkında endişe etmek endişeler ile dolu bir hayat 

demektir. Sürekli  kaygı ve endişe depresyona neden 

olabilir. 



 KOŞULSUZ SEV 

 Çocuklar  yaşadıkları zorluklara rağmen, hayatlarındaki 

insanlar için koşulsuz sevgiye sahip olabiliyorlar. Çocuklar 

neredeyse her zaman ebeveynleri ile olmak isterler. 

Ebeveynleri ne kadar sinirli veya üzgün olursa olsun daima 

onlarla birlikte olmak isterler.  Çocuğun sözleri ya da 

davranışları  aksini söylese bile bu böyledir. Çocuklar 

hataları affetme eğilimindedir. Bir çocuğun doğduğu 

mizaç, yaşadığı deneyimlerle ve  yetiştirilme tarzı ile ilgili 

olarak diğer insanların duygularını anlama yeteneğini 

etkiler. Fakat genel olarak çocuklar birilerini sevdiklerinde 

ilişkideki zorluklara rağmen onları koşulsuz severler. 



SORULAR SOR 

 Çocuklar çok, çok ve çok soru sorabilir. Bu iyi bir şey. 

Merak, öğrenme arzusu ve kişinin kendini olgunlaştırma, 

değiştirme ve geliştirme istekliliğini gösterir. Yetişkinlikte 

soru sormaksa, kişisel gelişimi, sağlıklı yaşamı öğrenmeyi, 

anlayış göstermeyi ve merhamet etme duygularını 

destekleyebilir. 



AÇIK GÖRÜŞLÜ OL 

 Çocuklar genellikle açık görüşlüdür. Çoğu zaman çocuklar, 
özellikle küçük çocuklar başkalarını oldukları gibi kabul 
ederler. Farklı bakış açılarını dinler ve yeni bir şeyler 
yapma yollarını düşünürler. Bazı çocuklar yeni fikirleri 
düşünmek ve geliştirebilmek için daha doğal bir eğilimle 
doğar; bazı çocukların mizaçları ise doğru bildiklerini 
yapma  konusunda daha rahat davranmalarını sağlar. Ama 
genel olarak çocuklar etkileyicidir. Yeni bir şeyler 
öğrenmek için kapalı olmak yerine başkalarının 
anlattıklarını öğrenmeye ve geliştirmeye  açıktırlar. 



YARATICI OL 

 Çocuklar doğuştan yaratıcıdır. Her türlü boyama, çizme, 

resmetme, üretme faaliyetine severek katılırlar. Şarkı 

söyler, dans eder, konuşurlar. Çocuklar bu eylemlerin ne 

mükemmelliğine, ne de bu eylemlerin sonuçlarına 

bakılmaksızın yaratıcıdırlar. Doyum aldıkları bir hayat 

sürmek ve gerçek benliklerini ifade etmek için harika bir 

araç olan kendi doğal yaratıcılıklarını kullanırlar. 


