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Nem könnyű pozitívnak maradni mikor a gyermekeink az őrületbe kergetnek. Gyakran mondjuk nekik „Hagyd már abba!” Viszont ha egyszerű 

a valamit helyesen tesznek-akkor sokkal valószínűbb , hogy meg is teszik, amire kérjük őket. 
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tán” A „Nem megmondtam hogy ne szemetelj!?” 
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A fiatalok számára rendkívüli 
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