
Zapraszamy na 

GRUPĘ WSPARCIA 
Na terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia 
Rodziny przy ul. Jasnogórskiej 34 mają miejsce 

spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych 
oraz rodziców biologicznych. Zajęcia prowadzone 
są przez asystenta rodziny Elżbietę Wolańską oraz 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
Ireneusza Idzikowskiego i Kamila Pietrasiaka. 
Tematyka zajęć jest zróżnicowana a co 
najistotniejsze, dostosowana do bezpośrednich 
potrzeb uczestników. Ważnym elementem spotkań 
jest możliwość wymiany doświadczeń między 
poszczególnymi uczestnikami grupy. Zajęcia są 
prowadzone kilka razy w tygodniu w godzinach 
dopasowanych do możliwości czasowych 
uczestników. Zachęcamy do uczestnictwa! (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
  

 

  
 

                                                            

 

    Konsultacje całodobowe  
      dla rodzin zastępczych:  
           530 503 739  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 9, lipiec 2017 

 
Drodzy Czytelnicy! 
 

Za nami tyle ważnych wydarzeń, miłych spotkań.  A przed nami czas na, 
 który wszyscy czekamy -WAKACJE!!! 
Na ten radosny, wyczekiwany, zwłaszcza przez naszych  Milusińskich  
okres życzę Państwu  wspaniałych, wakacyjnych spotkań, podróży  
i odpoczynku!  Wszystkim dzieciakom słońca, wielu przygód i nabierania sił ! 
 

Już dziś zapraszamy wszystkie Rodziny na Piknik Rodzinny w dniu 03.09.2017  
w Parku Lisiniec. Tradycyjnie będzie wiele dobrej, wspólnej zabawy 
 i nie zabraknie atrakcji!!! Zachęcamy do udziału w konkursie wypieków!!!  
Na zwycięzców  czekają atrakcyjne nagrody! 
 

 

Lidia Zeller 
 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 
Zapraszamy do  

PORADNI DLA RODZINY 

ul. Kościuszki 13, tel. 883 011 088 
 

 

    Bezpłatne porady prawne 
Na konsultacje z prawnikiem 

zapraszamy w każdy czwartek  
  (po uprzednim zgłoszeniu      

telefonicznym). 
 

 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
informuje, że na okres wakacji zawieszone 
zostają dyżury Rady. Kolejne, powakacyjne 

spotkanie członków MRRZ odbędzie się 
w trzecią środę września tj. 20.09.2017r. 

 

 

 

 

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym 
zawieszone są spotkania 

SZKOŁY DLA RODZICÓW. 
Zapraszamy we wrześniu! 
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Wydarzyło się…  

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

 

KWIECIEŃ 
 

Urodziny  rodzin zastępczych 
Święta Wielkanocne 
20.04- Szkoła dla Rodziców 
            Warsztaty kreatywności dla dzieci 
21.04- Konferencja nt. Rządowego programu "Za życiem"  
24.04- Szkolenie w Katowicach "Wsparcie poprzez grupę - prowadzenie 
profesjonalnych grup wsparcia" 
25.04- Konferencja pedagogiczna "Zespół Aspergera – Dziwactwo czy dar" 

 
MAJ 
 

Urodziny  rodzin zastępczych 
09.05- Konferencja Asystentów Rodziny w Brodnicy 
11.05-  Szkoła dla Rodziców 
            Warsztaty kreatywności dla dzieci 
15.05- Międzynarodowy Dzień Rodziny- dwie godziny dla rodziny  
15-16.05- Wyjazd z rodzinami zastępczymi do Parku Zdrowia i Rozrywki 
w Kleszczowie 
20.05- Festyn Rodzinny „Rodzina to My”- Żłobek Miejski „Reksio” 
27.05- Piknik Rodzinny w dzielnicy Stradom 
25.05- Szkoła dla Rodziców 
            Warsztaty kreatywności dla dzieci 
26.05- Dzień Matki 
26.05- 23.06- X Częstochowskie DNI RODZINY 
28.05- Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej 
30.05- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
            Konferencja „Moje serce dało Ci dom” 
 
 

CZERWIEC 
 

Urodziny  rodzin zastępczych 
Ruszyła II edycja Programu Stypendialnego „Spełnione Marzenia” 
01.06- Dzień Dziecka 
04.06- Radosny Dzień Dziecka – Zbiornik Wodociągów 
08.06- 5. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego – "Dziecko jest najważniejsze" 
  Szkoła dla Rodziców 
            Warsztaty kreatywności dla dzieci 
18.06- Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka - w Świętej Puszczy – Olsztyn 
21.06- Debata "Kultura Przeciw Przemocy", Urząd Stanu Cywilnego 
w Częstochowie 
22.06- Szkoła dla Rodziców 
            Warsztaty kreatywności dla dzieci 

  
KALENDARZ 

nadchodzących wydarzeń 
 

 
LIPIEC 
 
Urodziny  rodzin 
zastępczych 
 
01.07 - 4. Urodziny 
Częstochowskiego 
Centrum Wsparcia Rodziny 
 
27.07- 09.08- Kolonie  nad 
jeziorem Bachotek 
w Pokrzydowie 
 
 
 

SIERPIEŃ 
 
Urodziny  rodzin 
zastępczych 
 
07-16.08- Kolonie 
Jastrzębia Góra 
 
25.08- Piknik Przystanek 
Warta 
 
 
 

WRZESIEŃ 
 
Urodziny  rodzin 
zastępczych 
 
Szkoła dla Rodziców 
 
Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 
 
03.09- Piknik Akcja Plecak 
 
13.09- Happening SOS 
Szukamy rodzin 
zastępczych 
 
14-15.09- VI Ogólnopolski 
Zlot Asystentów Rodziny 
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Czas na... Piknik!  

 
 

RODZINA TO MY! 

„Entliczek, pentliczek, kolorowy stoliczek…”  – I taki 
właśnie magiczny kącik stworzyliśmy dla dzieci  
w dniu 20.05.2017r. na festynie "Rodzina to My", 
który odbył się z okazji „Dnia Dziecka”  w Miejskim 
Żłobku „Reksio” przy ul. Sportowej 34 a 
w Częstochowie. Tego słonecznego dnia 
wykonywaliśmy  na życzenie małych milusińskich 
balonowe kreacje: kwiatki, pieski, pszczoły, miecze. 
Niektórzy z nas tworzyli artystyczny makijaż 
dzieciom, aby za chwilę na ich twarzach zagościły: 
Elsy, pieski, kotki, spidermany, biedronki, tygrysy, 
piraci.  Nasi mali przyjaciele byli czasem bardzo  pomysłowi, dlatego przy następnej okazji 
popracujemy nad nowymi balonowymi kształtami oraz makijażem bajkowym. Ten dzień długo 
pozostanie nam w pamięci, bo dziecięca radość i wdzięczność jest dla nas najważniejsza 
i bezcenna. (PŚ) 
 

PIKNIK RODZINNY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

28 maja 2017 r. na Promenadzie im. Czesława 
Niemena odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów 
Ekonomii Społecznej pod patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. 
Nasze Stowarzyszenie zapoznało mieszkańców 
miasta ze swoją działalnością. W tym dniu 
postaraliśmy się piękny wystrój naszego 
stanowiska. Przygotowaliśmy ulotki z naszą ofertą 
oraz dostępnymi formami wsparcia dla osób 
potrzebujących. Dla najmłodszych czekały 
niespodzianki w formie wiatraków oraz balonów. 
Cieszyliśmy się sporym zainteresowaniem. (KJ) 

 

PIKNIK NA STRADOMIU 
W dniu 27 maja 2017 odbył się „Piknik rodzin na 
Stradomiu”. Główne atrakcje pikniku: występy 
dzieci z przedszkoli, szkół, pokazy taneczne, 
dmuchańce, zamki dla dzieci, gry i zabawy, 
malowanie twarzy, balonowe kreacje,  Zumba, 
fitness – Calypso, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, malowanie samochodu 
farbami, pokaz Straży Pożarnej. Podczas pikniku 
świętowaliśmy urodziny Prezydenta Miasta 
Częstochowa Pana Krzysztofa Matyjaszczyka. 
(MPR) 
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 Mediacje rówieśnicze - projekt  

RADOSNY DZIEŃ DZIECKA 

Radosny Dzień Dziecka – największa impreza z okazji Dnia dziecka 
w Częstochowie odbyła się 4 czerwca. Organizatorzy: Radny 
Miasta Częstochowy – Pan Dariusz Kapinos, Koło PZW Okoń oraz 
Stowarzyszenie „DLA RODZINY” – stanęli na wysokości zadania. 
Przy silnym wsparciu partnerów, sponsorów, wolontariuszy udało 
się zorganizować wspaniałe atrakcje dla kilkuset dzieci (a także 
dorosłych). Były zawody wędkarskie, pokaz sztuk walki, pokaz 
straży pożarnej, wystawa psów rasowych, warsztaty plastyczne 
i recyklingowe, animacje i zabawy dla dzieci… i wiele innych. 
Pogoda dopisywała, humory również. Kolejny Dzień Dziecka… już 
za rok :) (EM) 
 

PIKNIK INTEGRACYJNY 

W niedzielę 18 czerwca Miejska Rada Rodziców 
Zastępczych wraz ze Stowarzyszeniem "DLA 
RODZINY" zorganizowała nie lada atrakcję, jaką był 
piknik rodzin zastępczych na terenie 
Archidiecezjalnego Centrum Duchowości „Święta 
Puszcza” w Olsztynie. Niecodziennie można 
przecież wziąć udział w poszukiwaniu 
„prawdziwego” skarbu, wędrując Szlakiem Orlich 
Gniazd. Nasze rodziny miały możliwość odkrywania tej malowniczej krainy, pełnej żywej natury, 
skał i jaskiń, czerpiąc przy tym wiele ciekawych informacji o regionie. Może nie była to bezludna 
wyspa, a na swojej drodze nie spotkaliśmy pirata z drewnianą nogą i papugą na ramieniu, ale i tak 
zabawa była przednia, a dzieci wróciły z wyprawy podekscytowane i bardzo zmęczone. A tu czekały 
już na nie ciepłe kiełbaski z grilla i mnóstwo dodatkowych zabaw animacyjnych oraz konkursów 
z nagrodami. Jeśli do tego dodamy, iż żaden z uczestników nie opuścił  pikniku z garścią słodyczy, 
to można z całą pewnością przyznać, że sezon wakacyjny zaczęliśmy bardzo udanie. (AW) 
 
 
 
 

W Częstochowie ruszył projekt  „Strefa empatii – 
mediacje rówieśnicze". Jego organizatorem jest 
Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem "DLA RODZINY". Główne 
założenia projektu to: propagowanie zasad 
„porozumienia bez przemocy”, edukacja w zakresie 
polubownego rozwiązywania sporów oraz 
przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści. 
W projekcie bierze udział kilkudziesięciu uczniów 
częstochowskich szkół. Podczas warsztatów oraz 
szkoleń młodzi ludzie poznają specyfikę pracy 
mediatora. W efekcie zostanie wyszkolonych ok. 60 mediatorów rówieśniczych, którzy będą mogli 
wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności na terenie swoich szkół poprzez pomoc 
w rozwiązywaniu konfliktów propagowanie zasad porozumienia bez przemocy. (EM) 
 

źródło:www.dziennikzachodni.pl 
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Warsztaty kreatywności 

 

 

Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej  
 

Stowarzyszenie "DLA RODZINY" jest partnerem w projekcie pn. 
„Częstochowski parasol  pieczy zastępczej” współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 W ramach projektu trwają zajęcia dla kandydatów na 
rodziny zastępcze zawodowe/prowadzących  rodzinny dom 
dziecka: Szkoła dla rodziców i wychowawców, grupa wsparcia.  
Kandydaci oraz dzieci, które zostały umieszczone w tej formie 
pieczy  zastępczej, korzystają z pakietu animacyjnego, w ramach 
którego  organizowane są wspólne wyjścia integracyjne np. do 
kina, teatru, na pływalnię. Kandydaci na rodziny zastępcze 
zawodowe/RDD mogą liczyć na pomoc  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
 "Częstochowski parasol pieczy  zastępczej" obejmuje wsparciem także rodziców biologicznych 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Specjalnie dla nich prowadzona jest grupa 
wsparcia/samopomocowa, konsultacje wychowawcze dla rodziców; ponadto, istnieje możliwość 
skorzystania z pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego.  
 Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych to kolejna grupa, która znajduje wsparcie 
w ramach wymienionego projektu. Z myślą o tych osobach zatrudniono trzy moderatorki nadzorujące 
proces usamodzielniania młodych ludzi przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej pieczy 
zastępczej. Chętni  do  uczestnictwa w w/w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby  
Stowarzyszenia, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dot. rekrutacji  oraz organizowanych 
form wsparcia. (KP) 
 
 
 
 

Na terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia 
Rodziny cyklicznie odbywają się zajęcia kreatywne dla 
dzieci, na których nasi milusińscy poznają nowe techniki 
plastyczne, pobudzają swoją wyobraźnię oraz rozwijają 
zdolności manualne.  
 20 kwietnia miały miejsce zajęcia plastyczne, na 
których dzieci wykonywały ozdoby. Z plasteliny, filcu, 
tektury powstawały rozmaite, kolorowe postacie. 
 11 maja w naszym Centrum dzieci z pomocą 
opiekunów wykonywały wiosenne pejzaże. Używały do 
tego celu rozmaitych surowców, mieszały techniki, 
wzory i kolory. Było cudnie i kolorowo. 

 25 maja  dzieci robiły laurki dla swoich kochanych mam. Z tektury, ścinków materiałów, wstążek 
i wielu uroczych dodatków, powstawały prześliczne laurki dla mam. 
 8 czerwca  dzieciaki w naszym Centrum miały mnóstwo pracy. Z wcześniej przygotowanej kolorowej 
kredy, musiały uzyskać piasek. W tym celu używały tarek. Wszędzie było mnóstwo tęczowych drobinek. Po 
przygotowaniu materiału, wsypywały go do bezbarwnych butelek tworząc wielokolorowe pejzaże.  
 22 czerwca dzieci wraz z opiekunami tworzyły rozmaite stworki. Używały do tego celu 
wykorzystanych rolek tekturowych. Wycinały kształty i ozdabiały nimi formy. Powstały żabki, sówki i inne 
zwierzaki.  
 Za każdym razem dzieci otrzymują drobne upominki w postaci książek, przyborów szkolnych, 
słodyczy i zabawek. (AKi) 
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Kącik poetycki - Renata Anna Flis 

V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego  
 
"Dziecko jest najważniejsze" – pod takim hasłem 
odbył się V już Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 
organizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej. Wydarzenie miało miejsce 8 
czerwca br. W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. 
Podczas Kongresu podjęto temat wielokrotnego 
umieszczania dziecka w różnych środowiskach, 
omówiono proces adopcyjny w Polsce, wiele uwagi 
poświecono na wskazanie korzyści płynących 
z deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Spotkanie 
było okazją do poznania nowych metod pracy 
z dzieckiem oraz do wymiany dobrych praktyk – nie 
tylko krajowych, ale również zagranicznych. Daren Jones z Karyn Purvis Institute of Child Development 
(USA) mówił o Interwencji Relacyjnej Opartej Na Zaufaniu, a Sarah Mercado, przedstawicielka tego 
samego instytutu, podniosła kwestie częstych zmian środowiska opiekuńczego u dziecka. 
 Ważnym punktem przedsięwzięcia było wręczenie wyróżnień dla powiatów oraz organizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej z całej Polski. Jest nam niezmiernie milo poinformować, że prowadzone 
przez nasze Stowarzyszenie Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny otrzymało nagrodę za 
konsekwentne wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej. Wyróżniono nas w szczególności za: 
rozwijanie i stałe podnoszenie kompetencji całego zespołu, w tym również rodziców zastępczych, za 

utworzenie Poradni dla Rodziny, za całodobowy 
telefon dla rodziców zastępczych, za współpracę 
interdyscyplinarną, za wsparcie rodzin zastępczych 
zgodnie z zasadą: "powiedzcie nam, czego 
potrzebujecie, a my postaramy się znaleźć sposób, 
żeby Wam to zapewnić." 
 Jesteśmy dumni, że nasza praca, którą 
wykonujemy na co dzień, została zauważona na 
forum ogólnopolskim, a podejmowane przez nas 
działania i innowacyjne rozwiązania są wzorem 
dobrych praktyk dla innych miast i powiatów. (EM) 
  

poetica 
 

Uśmiecha się do mnie z książek, 

lekkością wiatru pisana, 

tworzona z głębi serca 

strugami deszczu posłana 

z wysokości nieba... 

mruga wersami pełnymi natchnienia 

poeta- narzędziem w rękach Boga 

każde słowo znaczy ślad 

gdzieś na dnie mojego ja, 

poezja bliższa i ta – z daleka... 
 

do liryki 
 

Wśród obłoków masz swój tron, 

moja siostro ukochana – liryko 

słów twoich strumień płynie 

poprzez szarości mrocznych dni 

w samotności rodzisz poematy... 

kiedy smutno jest i źle 

spójrz na Słońce –  ono lśni 

także i dla ciebie na tym błękitu 

pełnym jasnym niebie. 
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Kącik dietetyczny Magdy 

 

 

 

 

WODA -  jak wybrać odpowiednią? 

Woda stanowi 60% masy ciała dorosłego człowieka i jej 
zawartość zmniejsza się wraz z wiekiem. U noworodka woda 
to ok.75% masy ciała, natomiast u osób starszych zawartość 
tego związku stanowi jedynie ok. 50% 
 Woda jest niezbędna do przeprowadzenia większości 
procesów zachodzących w organizmie m.in. do prawidłowego 
przebiegu procesu przemiany materii, regulacji temperatury 
ciała, transportu składników odżywczych, usuwaniu 
produktów przemiany materii i wielu innych. Woda dostarczana jest głównie z dwóch źródeł. Pierwsze 
z nich to tzw. woda oksydacyjna, która powstaje z przemian metabolicznych w wyniku rozkładu białek, 
tłuszczów i węglowodanów. Drugim źródłem wody są napoje. Do objawów niedostatecznego nawodnienia 
należy zaliczyć bóle głowy, problemy z koncentracją, zawroty głowy, ospałość. Woda jest niezaprzeczalnie 
istotnym składnikiem zbilansowanej diety.  
 

Jakie jest zapotrzebowanie na wodę? 
Normy żywieniowe ustalone przez Instytut Żywności i Żywienia przedstawiają całkowite zapotrzebowanie 
na płyny. Należy zaznaczyć, iż indywidualne zapotrzebowanie na wodę jest bardzo zmienne i uzależnione 
jest od wieku, płci, stanu zdrowia, rodzaju stosowanej diety, poziomu aktywności fizycznej. Zgodnie 
z obecnymi zaleceniami IŻŻ dziennie spożycie u kobiet powinno wynosić 2000 ml/d, a u mężczyzn 2500 
ml/d. 
 Jedną z metod czy przyjmujemy odpowiednią ilość wody jest obserwacja barwy moczu. Słomkowy 
kolor jest sygnałem o dostatecznym dostarczenia płynów do organizmu. Kolor ciemnobrązowy jest 
informacją, że ilość przyjętych płynów była zbyt mała. 
 

Jaka wodę wybierać? 
Najczęściej spotykanym podziałem wód jest podział na naturalną wodę źródlaną, naturalną wodę mineralną 
oraz wodę stołową. Stosowany jest podział wód na cztery rodzaje: 

 wody wysokomineralizowne (o ogólnej mineralizacji powyżej 1500 mg/l np. Muszynianka, 
Galicjanka, Staropolanka, Muszyna Zdrój) 

 wody średniomineralizowane (o ogólnej mineralizacji 0d 500 mg/l do 1500 mg/l np. Nałęczowianka, 
Cisowionak) 

 wody niskomineralizowne (o ogólnej mineralizacji poniżej 500 mg/l np. Kropla Beskidu, Arctic Plus) 

 wody bardzo niskomineralizowne (o ogólnej mineralizacji nie większej niż 50 mg – w Polsce 
niedostępne) 

Czy woda wodociągowa jest bezpiecznym źródłem wody pitnej? 
Do dezynfekcji wody w instalacjach wodociągowych obecnie stosuje się chlor. Może on wchodzić w reakcje 
z zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie, co w konsekwencji prowadzi do powstania szkodliwych dla 
organizmu związków. Z tego względu coraz większą popularnością cieszą się filtry domowego użytku, wśród 
których najpopularniejszymi są filtry z węglem aktywnym oraz filtry odwróconej osmozy. Te drugie niestety 
usuwają również dobre minerały dla naszego organizmu i z tego względu zaleca się stosowanie wkładek 
mineralizujących. 
Zatem... jaką wodę wybierać? 
Niestety, nie ma jednej właściwej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli decydujemy się na wodę wodociągową, 
należy poddać ją filtracji, aczkolwiek taka woda nie może stanowić jedynego źródła nawodnienia. Bazując 
na informacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, należy przyjąć, iż najbezpieczniejszym wyborem 
będzie korzystanie z wód butelkowych. (MW) 
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Strefa pedagoga 

 

 

 

 

      Apel Twojego Dziecka 
 

Napisany przez Janusza Korczaka wciąż 
zyskuje na aktualności 

 

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie 
powinienem mieć tego wszystkiego czego się 
domagam. To tylko próba z mojej strony. 

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego 
potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa. 

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty 
możesz pomóc mi zwalczyć zło póki jeszcze 
jest możliwe. 

Nie rób ze mnie większego dziecka niż 
jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę 
głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem 
duży. 

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli 
nie jest to konieczne. O wiele bardziej 
przejmuje się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy 
w cztery  oczy. 

Nie chroń mnie przed 
konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć 
się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są 
grzechem. To zagraża mojemu poczuciu 
wartości. 

Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię 
nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć 
Twoją uwagę. 

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się 
przed Tobą bronić i zrobię się głuchy. 

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się 
przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego 
wszystkiego nie wychodzi. 

Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest 
precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie 
zawsze się rozumiemy. 

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej 
uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do 
kłamstwa. 

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i 
tracę całą swoją wiarę w ciebie. 

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię 
pytaniami. Może się wkrótce okazać, że 
zamiast prosić Cie o wyjaśnienia, poszukam ich 
gdzie indziej. 

Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po 
prostu są. 

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda 
na twój temat byłaby w przyszłości nie do 
zniesienia. 

Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie 
stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 
podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło. 

Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego 
rodzaju eksperymenty. To po prostu mój 
sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem 
jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, 
ale zrób co możesz, żeby się udało. 

NIE BÓJ SIE MIŁOŚCI. NIGDY. 
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