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Ang batang siguro sa 

pagmamahal ng kanyang 

magulang ay may 

kakayanang harapin ang 

mundo na may paniniwala 

sa kanyang sarili.

10
Bagay na gustong 

sabihin sa iyo ng iyong  
LUMALAKING 

ANAK



1  Kailangan kong matuklasan ang aking 
mga kakayanan at interes, at matutong 
gumawa at gumalaw ng mag-isa. 
Lumalago na ang aking kakayanang mawalay 
sa iyo panandalian, gaya ng pag-attend ng 
sleep-over or summer camp kung saan ligtas 
sa anumang panganib ang kapaligiran. Ang 
kompyansa at paniniwala mo sa aking kakayanan 
ang bubuo ng kompyansa ko sa aking sarili at 
magtutulak sa aking patuloy na matuto pa.

2  Mahalaga sa akin na nauunawaan mo 
ang aking pangangailangan na maging 
tunay sa aking sarili. Malaking bagay sa 
akin na pinapanood mo ang aking mga school 
programs, dance recitals o sports games kahit na 
alam kong wala ang hilig mo ditto. Iparamdam 
mo sa akin na di ko kailangan pumarehas sa 
aking mga kapatid o mga kaklase. Ipagdiwang 
mo ang aking pagiging bukod-tangi at 
pagkakaroon ng mga kakaibang katangian.

3  Kailangan din ng aking utak at pag-
iisipna magpahinga. Ang iba’t-ibang 
planadong activities o electronics at technology 
ay mainam at nakakalibang, ngunit kailangan 
ko din ng free time na walang gadget, phone o 
tablet para tumubo ang aking utak ng maayos at 
malusog. Walang pahinga ang aking utak kapag 
nakababad ako sa TV o electronics. Hikayatin mo 
akong maging aktibo para sa kalusugan ng aking 
utak at katawan.

8  Ipakita mong masaya ka pag 
nagkita tayong muli pagkatapos ng 
ating gawain araw-araw. Kontento at 
nabubusog ang aking puso sa tuwing tayo ay 
magkapiling, kahit na pasaglit-saglit lamang. 
Kailangan kong malaman at maramdaman 
na mahal mo ako ano pa man ang mangyari.

9  Panatilihin ligtas na lugar an gating 
tahanan. Bigyan mo ako ng proteksion sa 
mga bagay na maaaring hindi ko kayang 
desisyonan ng mabuti. Bantayan moa ng 
paggamit ko ng internet, ang pinapanood 
ko sa TV at kung sino ang mga katambay 
ko. Tulungan mo akong matutong humusga 
kung ano ang ligtas at mainam para sa aking 
edad.

10  Yakapin mo ako! Malaka na siguro 
ako sa iyong paningin at mabigat para 
kalungin, ngunit kailangan ko pa rin ng 
iyong yakap at haplos.

4  Panatilihin nating matibay ang ating 
pagsasama bilang magulang at anak. 
Kahit na dumadami na ang aking mga 
kaibigan, kailangan ko pa ring manatiling 
konektado sa iyo. Ituloy nating mag-usap at 
mag-enjoy kasama ang isa’t isa at gumawa 
ng marami pang mga alaala.

5  Patuloy pa rin akong natututo 
ng magandang asal at mabuting 
pakikiharap. Kung magkamali man ako 
at di ako magpakita ng magandang asal, 
kailangan kong maramdaman na hindi nito 
masisira ang koneksyon ko sa iyo at tuloy-
tuloy mo akong uunawain kahit ano pa 
man ang mangyari. Kailangan kong magin 
kompyansa na hindi mo ako huhusgahan sa 
tuwing lalapit ako sa iyo at susuportahan mo 
akong gumawa ng mabuting mga desisyon sa 
susunod na pagkakataon.

6  Tulungan mo ako kapag ako ay 
nababagabag. Normal lang na dumating 
ang mga pagkakataon na ako ay mabagabag, 
ngunit kailangan ko ang iyong paggabay sa 
mga oras na ito. Tulungan mo akong unawain 
ang mga nararamdaman at naiisip ko tungkol 
sa mundo at sa mga bagay na inaalala ko o 
nagpapalungkot sa akin.

7  Sana ay maging risonable ka sa 
mga utos at ipinagbabawal sa akin. 
Totoong gusto kong mamahagi ng opinyon 
ko tungkol sa mga rules o alituntunin mo sa 
akin, ngunit ang tunay kong nais at kailangan 
ay ang metatag mong pagpapasya sa tuwing 
kailangan ko ng paggabay.


