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Hindi kailangan ng 

iyong mga anak ng 

perpektong magulang, 

mas kinakailangan ng 

iyong mga anak at mas 

mahalaga sa kanila ang 

iyong, pagmamahal, 

paglalambing at  

panahon. 

—Annie

10
Bagay na  

gustong sabihin sa  
iyo ng iyong  

BULILIT



1  Araw-araw, marami akong bagong 
natututunan! Batiin at purihin mo ang aking 
mga nagagawa at bagong kakayanan.  Kapag 
napapansin mo ang mga bago kong gimik 
at nagagawa, lalo pa akong ginaganahan na 
matuto at lumalakas ang loob kong subukan 
ang aking kakayanan.

2  Kailangan kong makasiguro na 
nandyan ka sa tuwing kailangan ko ng 
pagyakag at pag-aaruga.  Ang yakap at 
lambing mo ay nagbibigay sa akin ng tiwala 
and kasiguruhan.  Banayad ang aking isip at 
damdamin sa tiwalang hindi mo ako iiwan.

3  Bigyan mo ako ng buong atension 
paminsan-minsan. Nararamdaman ko ang 
importansya ko sa iyo kapag pinipili mong 
ibigay sa akin ang iyong buong atension 
kaysa sa iyong cellphone o computer.  Ang 
pakiramdam na ito ang magdudulot na lumaki 
akong banayad at siguro.

4  Hindi totoong lalaki ako sa layaw dahil 
sa panay mong pagbigay ng atensyon 
at pagmamahal. Maaari sigurong lumaki 
ang ulo ko at maging sutil kung pinagbibigyan 
mo lang ang lahat ng aking hinging material 
at pinalalampas lahat ng ginagawa kong hindi 
maganda.  Ngunit kung ako ay gagabayan mo 
ng may pagmamahal at pag-unawa lalo na 
kung kailangan kong mapagsabihan dahil sa 
hindi ko dapat ginawa, lubos pang lumalalim 
ang tiwala ko sa iyo.

5  Makipaglaro ka naman sa akin! 
Kailangan kong maglaro, mag-imbento at 
gamitin ang aking imahinasyon.  Pinakamasaya 
ako kapag ikaw ang kalaro ko!  Alam kong 
marami kanga lam at nais na ituro sa akin, 
ngunit mas marami akong matututunan kapag 
pinapabayaan mo akong mamuno sa paglalaro.  
Ganado at marami akong natututunan sa 
pamamagitan ng paglalaro kapag masaya at 
matiyaga kang sumusubaybay sa akin.

6  Natututo na akong kumalma mag-
isa , ngunit kailangan pa rin kita. Sa 
tuwing sinasamahan at dinadamayan mo ako 
kapag ako’y galit o malungkot o meron akong 
hindi magandang nagawa, tinutulungan mo 
akong pakalmahin ang aking sarili.  Kapag 
kalmado na ako, pwede na nating pag-usapan 
kung ano ang nangyari.  Ang pagsasalbahe 
o pagaalboroto ko ay tanda na napupuno na 
ako at tuwing dinadamayan mo ako, habang 
tumatagal, natututo akong kontrolin ang aking 
damdamin at gumamit ng magandang pag-
aasal.

7  Tulungan mo akong maintindihan ang 
aking mga nararamdaman. Malaking 
bagay sa akin na napapansin mo ang aking 
nararamdaman, at binabanggit ang mga 
salitang naglalarawan sa aking damdamin, 
ako man ay masaya, malungkot, galit, takot o 
nagulat.  Sa pamamagitan ng iyong pagdamay 
at pag-unawa sa aking mga nararamdaman, 
lumalawak ang aking bokabyularyo tungkol 
dito at dahan-dahan kong nauunawaan ang 
pakiramdam ng ibang tao.

8  Tandaan mo walang perpekto sa 
mundo – ako man o ikaw. Marami tayong 
magiging pagkakamali habang ako ay lumalaki 
at ok lang yun!  Walang perpektong bata at 
walang perpektong magulang.

9  Tulungan mo akong maintindihan 
kung ano ang pwede at hindi, ok 
at hindi ok. Kasama sa aking paglaki at 
paglago ng kaalaman ang paminsan-minsan 
ay ipilit ang hindi pwede o labagin ang 
iyong utos.  Wag mo sana itong personalin!  
Kung mahinahon mo akong gagabayan at 
tutulungang maintindihan na may mga bagay  
o asal na hindi mainam, dahandahan kong 
mauunawaan ito.

10  Pakitaan mo din ng kabaitan ang 
iyong sarili!Alam kong mahal mo ako, 
ngunit sana ay hwag mong pagayaan ang 
iyong sarili.  Maging magandang halimbawa 
ka sa akin para matutunan kong alagaan ang 
aking sarili sa aking paglaki.


