
Cum să fii o
INSPIRAȚIE

pentru
copilul tău

DANA IL IES - SOULKIDS MENTOR & COACH

Copilul tău învață din cine ești tu, nu din
ce îi spui tu
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Ideile Principale
Ce înseamnă educație?
Când începe educația copilului?

Principii și perspective:

- Ce fel de părinte sunt, spectator sau
jucător?
- Cum se formează Stima de Sine - modelul
SoulKids
- Sunt o influență pozitivă pentru copilul
meu?
- Ce înseamnă și de ce să fiu autentic?
- Despre Fericire
- Reziliență și cum treci de la Frică la Curaj.

Întrebări și răspunsuri
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Nature: Potențial,
resursele cu care

vine copilul
Nurture: Ce facem
cu aceste resurse
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Din latinescul Educo,
Educare - a alimenta,

a crește, a îngriji, a
duce, a conduce, a

scoate

Educația adevărată
nu înseamnă a umple
o găleată, ci a aprinde

o flacără. 
 

Copilul tău nu ar
trebui să fie ca

tine, ar trebui să
fie ca el.

Inspiră-Educă-Dă
Putere



Spectator sau Jucător?
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Are o viziune
Se antrenează
Participă activ
la obținerea
rezultatului
Găsește soluții

 

 
 

Spectator
Gălăgios
Critic
Nu participă
activ la rezultat
Nu se antrenează
Nu are un
obiectiv

Jucător



Regula 90/10 - În viață putem controla doar
10% (gândurile, emoțiile, acțiunile noastre),
90% nu putem controla. 
Dacă învăț să controlez 10%, voi răspunde
mult mai bine celor 90%. 
Cu cât controlez mai bine cele 10%, cu atât
mai mult pot influența ce se întâmplă cu
cele 90%.
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Mediul exterior
 tradiție, condiționări 

 culturale, morală, religie.l
Ce spun alțiil

Ce-mi spun eu (vocea
interioară)

Ce cred eu (convingeri)

Stima de Sine
Fericire

Succes
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Sunt eu o influență pozitivă?
 Filtrul lui Socrate, Ceea ce îi spun eu copilului meu este:1.

-Pozitiv
-Adevărat

-Constructiv

  2.  Care sunt așteptările mele, sunt ele rezonabil de atins?

  3. Îl las eu pe copilul meu să experimenteze succesul?

  4. Sunt eu exemplul viu a ceea ce îi cer lui să fie?

  5. Împart eu în fiecare zi cei 3 'L' (Love, Light, Laughter)?
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In the eyes of the Ego, Self Esteem
and Humility  are contradictory. In
truth, they are one and the same

Eckhart Tolle

The  more you know, the less you
show

Vikas Malkani
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Cum știu că îi hrănesc Stima de
Sine și nu Ego-ul?

 Atunci când nu îl compar cu altcineva, ci îl ajut să-și descopere
propriile calități.
 Atunci când îi spun că e special, la fel ca toți ceilalți, nu față de 
 toți ceilalți.
 Atunci când motivația mea de a-i crește stima de sine nu-și are
izvorul în Ego-ul meu
 Atunci când îl încurajez să nu fie în competiție cu altcineva ci
doar cu el însuși.
Atunci când încurajările și așteptările mele au legătură cu
competențele lui, nu cu așteptările sociale.
 Atunci când mă concentrez pe responsabilitate/asumare, vs a
mă plânge/a da vina pe altcineva pentru anumite circumstanțe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Despre Autenticitate
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  De ce să nu-ți pui
niciodată o mască



Despre Autenticitate
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Cea mai importantă persoană din viața ta ești
chiar tu. 
Este ok să arăți că ești vulnerabilă și că
greșești.
Practică ceea ce spui.
Neuronii oglindă citesc intenția din spatele
gestului.
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Happiness is when 
What you Think
What you Say
What you Do

are in Harmony
 

Mahatma Ghandi
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Demotivat

Despre Fericire

Fericirea este principala noastră motivație.
Există două tipuri de fericire: dată de
circumstanțe sau creată de noi în interior
Fericirea mea stă în mâinile mele.
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Demotivat

Câteva sfaturi despre cum să creezi o
Minte Fericită

Alege să fii fericită - Nu știi ce îți va aduce ziua de astăzi, dar poți
decide ce aduci tu zilei tale. 
Acceptă imperfecțiunea - Nimeni nu este perfect, și este ok să fie așa. 
Găsește motive să fii recunoscătoare - Oriunde te-ai afla în viața ta,
există motive pentru care să fii recunoscătoare.
Travel light - Nu duce cu tine resentimente, vină sau conflicte care țin
de trecut. Găsește o cale să le accepți/rezolvi și mergi mai departe.
Be nice, its wise - Fii bună cu ceilalți și împarte cea mai frumoasă față
a ta cu lumea. 



Nu schimbarea cauzează stres, ci modul
cum răspundem noi la schimbare
cauzează stres
Ceea ce omida numește moarte,
fluturele numește viață

14 Vikas Malkani
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Demotivat

Câteva sfaturi despre cum să fim mai 
Rezilienți

Reziliența nu înseamnă să fii rezistent, ci să fii flexibil  
Nu lăsa zgomotul din exterior să-ți tulbure liniștea interioară
Creează-ți o rețea de suport, alege cu grijă oamenii care te înconjoară 
Fii activă, fă mișcare, ieși în natură. Exercițiul este antidotul stresului.
Păstrează o Minte Pozitivă și învață continuu. 
Asumă-ți responsabilitatea, acceptă ce nu poți schimba și caută
soluții. Adapt- Improvise -Overcome
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Demotivat

Cum trecem de la Frică la Curaj

Frica vine din mintea rațională
Curajul vine din inimă
Ca să trec de la Frică la Curaj, încep cu finalul, și mă îndrăgostesc din
nou de VIZIUNEA mea despre cum aș vrea să fie copilul meu în viitor.
Ce ai vrea să-i dai copilului tău?
Cum îl vezi pe copilull tău peste 15-20 de ani?



Doar Acțiunea aduce
Rezultate

Dacă știi și nu faci, este ca și cum nu ai ști
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Cum pot ajuta eu

Life Coaching
individual pentru

copii și adolescenți
cu metoda
SoulKids 

 
Din nou față în față,

Duminică, 6 iunie 10:00-13:00
SoulKids QuickStart

Pentru copii de 7-12 ani
 

*Doar 4 locuri libere
 
 

Creat în USA după filozofia
despre Mentalități an Carolei

Dweck
 

Învățăm Mentalitatea
Flexibilă

 
Tema 1- Pot să fac o

diferență în lume

Grup de maxim 8 copiiIndividual Grup de maxim 8 copii



Telefon WhatsApp: 0733286234
Email: info@danailies.ro
Website: www.danailies.ro

Dana Ilies
SoulKids Mentor & Coach
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