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Jepini më pak. Mos i mbushni me gjëra materiale të pavlera. 
Konsumizmi të zhduk dëshirë dhe hap dyert e mërzisë.

Sporti. Para së gjithash, fëmija duhet të dashurohet me sportin. Është më mirë 
nëse luan në grup. Zakonisht konkurrenca e vë fëmijën në vështirësi pasi e kupton
se jo gjithmonë fiton kështu mëson të pranojë edhe humbjen. 

Nga mosha tre deri në pesë vjeç është mirë të bëni punë shtëpie së bashku
me fëmijët. Është e dobishme nëse ata dinë të hekurosin me një hekur të 
vogël ose të mbërthejnë komçat apo të heqin pluhurat. 

Lojërat më edukative janë ato që kalojnë nëpër imagjinatën e nënës
dhe duart e babait: do mjaftonin dy copa druri për të bërë 1000 gjëra 
dhe shumë fantazi.

Kultura artistike duhet të inkurajohet duke i mësuar me bukurinë. 
Teatri, muzika, artet pamore krijojnë dëshirën për t’u përmirësuar. 
Paratë e shpenzuara për kulturën janë ata që në këmbim vlejnë më shumë.

Kaloni kohë me fëmijët, por: ajo që ka rëndësi është intensiteti, jo sasia e kohës 
së kaluar me ta. Njëzet minutat e para të kthimit nga puna në shtëpi janë thelbësore. 
Ata duhet t'i kushtohen bisedës dhe përkëdheljes. Dhe sigurisht, mos u kërkoni 
detyra shtëpie dhe mos i pyesni për rezultatet.

Titulli i origjinalit: 
Le sette regole d’oro per educare i baminini di Giovanni Bollea

Këshillë e fundit: Unë kam teorinë time, mos më vini në lojë: 
Gratë që punojnë, (shumica) vetëm në fund të ditës mendojnë për fëmijët e tyre, pazaret, 
angazhimet në  shtëpi dhe fitimin e pak parave. A nuk do të ishte më mirë t'i lini ata gjysmë 
ore më parë? Fëmijët, të kthyer nga shkolla, do t'ju kishin në shtëpi më pak të stresuara 
dhe më të disponueshme. Më shumë se për kurset e ndryshme ku i angazhoni fëmijët, 
kanë nevojë për ju! 


