7 Pesan Berharga Seorang Bunda

Masih ingatkah Anda apa sajakah perkataan Bunda yang pernah diucapkan ketika masih
kecil? Tentunya cukup banyak sekali. Sebagai bentuk perhatian kepada anaknya, ibu
selalu mengingatkan si kecil agar selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai hal. Hal ini
semata-mata agar buah hatinya tak sampai terluka maupun mengalami cidera lainnya.
Sebagai pengingat, pesan berikut ini dapat dijadikan nasihat untuk buah hati Anda
sekarang. Dicatat baik-baik ya, Bu.
“Jangan mendekati api”
Pesan ini sering sekali disampaikan oleh ibu kepada anaknya. Api memang bermanfaat
untuk proses memasak dan hal itu juga hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Bagi
anak-anak yang kurang mengerti dampaknya, mengingatkannya adalah cara paling tepat
agar tak mudah mengalami bahaya.
“Jangan membakar plastik”
Si kecil mungkin sudah agak mengerti tentang bahaya api dan tahu bagaimana cara
menggunakannya. Namun, Anda juga harus paham bahwa pemahaman anak akan api
masih minim. Khususnya tentang membakar plastik. Selain bisa membuat api menjalar ke
mana-mana juga bisa membuat si kecil rentan mengalami luka bakar.
“Ditabung uangnya”

Anak-anak paling gemar menyimpan uang koin dan ibu paling aktif untuk mengingatkan
buah hatinya agar lebih rajin menabung. Walau tidaklah besar, tetapi menabung bisa
membiasakan si kecil untuk hidup lebih hemat sejak dini.
“Tertawalah dengan bebas”
Hal lain yang juga tak kalah sering disampaikan oleh ibu adalah tertawalah dengan bebas.
Ibu akan segera mengusap air mata buah hatinya saat menangis dan menceritakan
berbagai kisah lucu yang bisa membuat si kecil tertawa kembali.
“Menyayangi sepenuh hati”
Kalimat 'ibu sayang sama kamu', mungkin sudah berkali-kali diucapkan oleh ibu kepada si
anaknya. Ibarat mantra ajaib, kalimat ini menjadi hal yang bisa membuat si kecil menjadi
lebih nyaman dan sayang dengan ibunya.
“Menangislah”
Tidak selamanya menangis itu sebagai bentuk penyesalan. Di satu sisi, menangis juga
dibutuhkan untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit untuk dikatakan. Mungkin Anda
masih ingat saat dijahili sama teman kemudian pulang dengan menangis sambil bercerita
panjang lebar pada ibu.
“Lakukan apa yang kamu suka”
Inilah hal ajaib yang kadang dilupakan oleh sebagian orang saat dewasa. Banyak yang tak
sadar jika sejak kecil ibu selalu mengajarkan untuk melakukan segala hal yang diinginkan.
Dalam hal ini adalah passion. Melakukan segala hal yang kita mampu dan suka lebih
membuat bahagia daripada hal yang dipaksakan atas kehendak orang lain.
Tunggu apalagi, yuk sekarang terapkan pada buah hati kesayangan Anda.
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