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Когато имаш едно дете, ти си родител. Когато
имаш две – си рефер.
Дейвид Фрост

Преди да започнете да учите децата си как да изслушват, да идентифицират проблема, да изразяват
чувствата си, да намират решения, да търсят общ
език, трябва вие самите да усвоите тези умения за
разрешаване на конфликтни ситуации.
Лора Дейвис и Джанис Кийзър,
„Как да станеш родителят, който искаш да бъдеш“

Искаш да кажеш, че бебето може и да е момче? Но аз
съм твоето момче. Предполагам, че всичко е наред...
Винаги можем да го върнем, нали?
Синът на авторката
на тригодишна възраст
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