Pentingnya Menjadi Perempuan Hebat

Emansipasi wanita membuat kesetaraan lelaki dan perempuan kini menjadi sama. Wanita
bisa bebas bekerja dan melakukan apapun yang diinginkannya layaknya para lelaki. Bu,
tidak ada salahnya lho mengenalkan emansipasi pada si kecil. Anda bisa memulainya
dengan mengajari si buah hati caranya menjadi perempuan tangguh dan hebat dalam
banyak hal. Agar lebih mudah, yuk simak tips-tips berikut ini.
Bertingkah Laku dan Bertutur Kata Baik
Wanita memang selalu dituntut untuk bertingkah laku anggun dan cantik. Oleh sebab itu,
Anda harus mengajarkan hal ini pada si putri kecil. Beri tahu dia bagaimana caranya
menjaga sikap dan berperilaku sopan. Begitu pula dengan busana yang dikenakan. Tidak
boleh terlalu terbuka ataupun terlalu mewah supaya tidak memberikan kesan arogan di
mata banyak orang.
Setelah tingkah laku, ajari juga si kecil tentang cara bertutur kata yang baik dan benar.
Tidak boleh bicara kasar dan tidak boleh mengumpat. Cara semacam ini akan
membangun karakternya sejak dini sehingga si kecil bisa tumbuh menjadi pribadi yang
manis dan tahu tata krama.
Rajin dan Percaya Diri
Wanita juga dikenal sebagai pribadi yang rajin dan bersih. Ajari si kecil untuk selalu
menjaga kebersihan diri dan penampilan agar terlihat rajin dan rapi. Pastikan dia sikat gigi

minimal 2 kali sehari dan bajunya selalu dalam keadaan rapi.
Tanamkan juga rasa percaya diri pada si kecil supaya dia berani menghadapi dunia. Anda
bisa melatih hal tersebut dengan cara mengajaknya jalan-jalan di tempat ramai sehingga
dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Bisa juga dengan menyuruh si kecil membayar
sendiri di kasir sendirian atau membiarkannya bermain bersama anak-anak yang belum
dikenalnya. Selain rasa percaya diri yang tumbuh, kemampuan sosial si kecil juga
meningkat.
Rasa Hormat
Satu lagi, wanita yang baik adalah mereka yang menghormati diri sendiri dan orang lain.
Tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bisa menjaga diri sendiri.
Walaupun masih kecil, tidak ada salahnya untuk menanamkan sejak dini. Semoga
informasinya bisa membantu ya!
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