ДЕТЕТОВ МЕМОРАНДУМ
Не квари ме. Знам да не треба да имам све што тражим. Само те проверавам
Не бој се да будеш одлучан са мном. Ја то више волим. Тад знам где сам
Не користи силу против мене. То ме учи да је сила једино што се рачуна. Одговорићу спремније на
упућивање
Не буди недоследан. То ме збуњује и чини да избегавам све што могу
Не обећавај; можда нећеш моћи да их испуниш то ће нарушити поверење које имам у тебе
Не наседај на провокацију када ти кажем да нешто радим само дабих те узнемирио. Онда ћу
покушати да постигнем нове „ победе „
Не чини да се осећам мањим него што сам. Одговорићу се правећи велике глупости
Не ради за мене оно што могу ја сам.Тада се осећам као беба и могу да наставим да тражим услуге
Не дозволи да својим лошим навикама одвучем превише твоје пажње. То ме охрабрује да са њима
наставим
Не исправњај ме пред другима. Више ће значити ако то урадиш тихо, када смо сами
Не критикуј моје понашање у ватри. Из неког разлога у тим ситуацијама слабо чујем, а моја сарадња
је још гора. Треба предузети кораке , али касније.
Не покушавај са придикама. Бићеш изненађен колико знам о томе шта је добро, а шта лоше.
Не претварај моје грешке у грехове. Морам да научим да правим грешке без осећаја да нисам добар
Не тражи објашњења за моје лоше понашање. Понекад заиста не знам зашто сам то учинио
Не искушавај превише моју искреност. Понекад сам преплашен и говорим лажи
Не заборави да волим да експериментишем. Тако учим, навикни се на то
Не штити ме од последица. Морам да учим из искуства
Не одбацуј ме када постављам отворена питања. Ако то урадиш видећеш да ћу почети да
информације тражим на другом месту
Не одговарај „ луцкастим“ или бесмисленим питањима. Ако то радиш видећеш да само желим да ти
досађујем
Никада немој ни да спомињеш да си перфектан и без мана. То ми даје тежак задатак
Не брини због тога што мало времена проводимо заједно. Важно је како се оно проведе
Не дозволи да те забрину моји страхови. Тад постајем уплашенији. Покажи ми храброст
Понашај се према мени као према пријатељима, тад ћу и ја бити твој пријатељ. Запамти, више учим
од примера него од критике
И поред тога, ја те тако волим, молим те врати ми то љубављу...

