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1. BUCURIA REVEDERII

”De fiecare dată când ne revedem,
mă bucur enorm!”
Fiecare revedere este un motiv
de bucurie! Fiecare revenire
acasă este un motiv de bucurie!
De fiecare dată este un nou
început, fericit!

2 CURIOZITAT EA

”Asta ce este? El cine este?”
Fiecare lucru nou este un motiv
de bucurie și de învățare. Fiecare
om este un motiv de studiu.
Bucură-te de fiecare noutate!

3. ASCULTAREA

”Spune! Sunt numai urechi și ochi!”
Este mai impor tant să asculți
decât să vorbești. Este mai
impor tant să vrei să îl înțelegi pe
celălalt decât să vrei să te faci
înțeles!

4. COMUNICAREA

” ”
Se pot spune extraodinar de multe
lucruri din priviri, din gesturi sau
cu un singur cuvânt! Nu avem
nevoie de mii de vorbe ca să ne
înțelegem!

5. DISCIPLINA

”Hai! Este ora!”
Lucrurile au locul lor! Ora de trezire
este fixă! Ora de masă este fixă!
Ora de plimbare este fixă! Și toate
astea chiar dacă ai chef sau nu!
Disciplina este grea și cere tărie
de caracter!

6. IMPUNEREA

”Dacă te crezi mai deștept,
convinge-mă să fac ce vrei tu!”
Atrage-mă! Păcălește-mă!
Educă-mă! Poți să o faci fără
să te enervezi?”

7. RECIPROCITAT EA

”Tu ai grijă de mine și
eu am grijă de tine!”
Fără să fim condiționați unul de
celălalt!

8. LOIALITAT EA

”Eu sar să te apăr!
Tu sari să mă aperi!”
La orice oră din zi și din noapte!
Indiferent de problemă! Suntem
acolo, unul pentru altul!

9. LIPSA RANCHIUNII

”Și chiar dacă mai greșești
față de mine din când în când,
eu tot te iubesc din tot sufletul!”
Iubirea este mai impor tantă decât
greșelile!

10. Și ce dacă m-am făcut
mare? Ăsta este motiv
să nu ne mai jucăm?
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