
  
  

IIFF  IITT  WWEERREENN''TT  FFOORR  CCHHIILLDDHHOOOODD,,  WWEE''DD  AALLLL  BBEE  PPEERRFFEECCTT!!  
AAtt  WWhhaatt  PPooiinntt  DDoo  YYoouu  TTeellll  YYoouurr  IInnnneerr  CChhiilldd  ttoo  ""JJuusstt  GGrrooww  UUpp""??    

  
BByy  GGeerraalldd  LLoorreenn  FFiisshhkkiinn,,  PPhh..DD..  

  
  
AAss  aa  tthheerraappiisstt,,  II  hhaavvee  pprroobbaabbllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  aallmmoosstt  eevveerryy  kkiinndd  ooff  pprroobblleemm,,  ccoommppllaaiinntt  aanndd  

ddyyssffuunnccttiioonn  tthhaatt  eexxiissttss  iinn  tthhee  ggeenneerraall  ppooppuullaattiioonn..  TThhee  vvaarriieettyy  ooff  wwooeess  tthhaatt  ccaann  ddiissrruupptt  oouurr  

eemmoottiioonnaall  lliivveess  iiss  iinnffiinniittee..  IInntteerreessttiinnggllyy,,  hhoowweevveerr  ––  aatt  lleeaasstt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmoosstt  ooff  tthhoossee  wwhhoo  

uunnbbuurrddeenn  tthheemmsseellvveess  ttoo  mmee  ––  tthhee  ccaauussee  ooff  tthheeiirr  ttrroouubblleess  iiss  uussuuaallllyy  tthhee  ssaammee  ––  bbaadd  

ppaarreennttiinngg..  

    IInn  hhiiss  ppeerrcceeppttiivvee  aanndd  wwiittttyy  ssttyyllee,,  PPeetteerr  UUssttiinnoovv  oonnccee  rreemmaarrkkeedd,,    ""PPaarreennttss  aarree  tthhee  

bboonneess  oonn  wwhhiicchh  cchhiillddrreenn  sshhaarrppeenn  tthheeiirr  tteeeetthh..    ""  MMoosstt  ppeeooppllee  ddoo  ccoommppllaaiinn  aabboouutt  tthheeiirr  

cchhiillddhhooooddss..    II  hhaavvee  mmeett  ffeeww  iinnddiivviidduuaallss  ––  iinnssiiddee  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccoonnssuullttiinngg  

ooffffiiccee  ––  wwhhoo  bbeelliieevvee  tthheeiirr  cchhiillddhhoooodd  wwaass  wwoonnddeerrffuull  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  wweerree  wwaarrmm  aanndd  

ccaappaabbllee..    AAllmmoosstt  eevveerryyoonnee  aattttrriibbuutteess  ttooddaayy''ss  ssttrreessss  rreeaaccttiioonnss,,  pphhoobbiiaass  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  

pprroobblleemmss  ttoo  tthhee  wwaayy  hhee  oorr  sshhee  wwaass  rraaiisseedd..    

  AAnndd  wwhhyy  nnoott??    PPaarreenntt--bbaasshhiinngg  iiss  aa  ssppoorrtt  tthhaatt  rreeqquuiirreess  lliittttllee  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  

pprreeppaarraattiioonn  oorr  eexxppeerriieennccee..    AAfftteerr  aallll,,  mmoosstt  ooff  uuss  hhaadd  ppaarreennttss..    

  SSeellff--hheellpp  bbooookkss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aadduulltt  cchhiillddrreenn  ""ddiivvoorrccee""  uunnaacccceeppttaabbllee  ppaarreennttss;;  ssoommee  

tthheerraappiissttss  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  ppaattiieennttss  uunnbbuurrddeenn  tthheemmsseellvveess  bbyy  sseennddiinngg  tthhee  ooffffeennddiinngg  ppaarrttiieess  aa  

lleetttteerr  cchhaarrggiinngg  tthheemm  wwiitthh  ppaasstt  ffaauullttss  aanndd  ffaaiilliinnggss..    FFrroomm  OOeeddiippuuss  RReexx  ttoo  tthhee  MMeenneennddeezz  

BBrrootthheerrss,,  ppaarreennttss  aarree  bbllaammeedd  ffoorr  aallll  ssoorrttss  ooff  mmiissddeeeeddss..  

  OOff  ccoouurrssee,,  vviioolleenntt  aanndd//oorr  aabbuussiivvee  ppaarreennttss  ddeesseerrvvee  tthhee  cceennssuurree  ooff  nnoott  oonnllyy  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn,,  bbuutt  ssoocciieettyy  aass  wweellll..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  mmyy  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  vviiccttiimmss  ooff  ttrruuee  aabbuussee  aarree  

oofftteenn  rreelluuccttaanntt  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  iitt..    RRaatthheerr,,  ppaarreenntt--bbllaammiinngg  iiss  uussuuaallllyy  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  

mmiiddddllee--aaggeedd  mmaann  wwhhoossee  ffaatthheerr  uusseedd  ttoo  ccaallll  hhiimm  aa  ""llaazzyy  ggoooodd--ffoorr--nnootthhiinngg""......cchhiillddrreenn  ssttiillll  

hhuurrttiinngg  ffrroomm  tthheeiirr  ppaarreennttss''  aaccrriimmoonniioouuss  ddiivvoorrccee  2200  yyeeaarrss  aaggoo......tthhee  ddaauugghhtteerr  wwhhoossee  ffaatthheerr  

aatttteennddeedd  hheerr  bbrrootthheerr''ss  ssppoorrttiinngg  eevveennttss  bbuutt  nnoott  hheerrss..  

  CCoonnssiiddeerr  SStteevvee  JJaaffffee,,  aa  4455--yyeeaarr--oolldd  ccoommppuutteerr  tteecchhnniicciiaann  aanndd  ddiivvoorrcceedd  ffaatthheerr  ooff  

ttwwoo  cchhiillddrreenn..    SStteevvee  hhaadd  nneevveerr  ffeelltt  sseeccuurree  oorr  ccoonntteenntt  iinn  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  oorr  aa  ccaarreeeerr..    TToo  hhiimm,,  
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ffaammiilliieess  wweerree  mmaakkeesshhiifftt  aalllliiaanncceess  aatt  bbeesstt..    EEvveenn  wwhheenn  hhee  wwaass  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ssoommeeoonnee,,  hhee  

hhaadd  oonnee  ffoooott  iinn  tthhee  ddoooorrwwaayy  rreeaaddyy  ttoo  rruunn..    HHiiss  cchhiillddrreenn  ssaaww  hhiimm  aass  ddiissttaanntt  aanndd  

uunnaapppprrooaacchhaabbllee..  

  SStteevvee  hhaadd  nnoott  sseeeenn  hhiiss  oowwnn  ffaatthheerr  ffoorr  nneeaarrllyy  aa  yyeeaarr  wwhheenn  hhee  iimmppuullssiivveellyy  ddeecciiddeedd  ttoo  

ddrriivvee  112255  mmiilleess  ttoo  ssppeenndd  aann  aafftteerrnnoooonn  wwiitthh  hhiimm..    UUppoonn  sseeeeiinngg  tthhee  oollddeerr  mmaann,,  iinnsstteeaadd  ooff  

ccaalllliinngg  oouutt  tthhee  nnoonncchhaallaanntt  ggrreeeettiinngg  hhee  hhaadd  ppllaannnneedd,,  SStteevvee  bblluurrtteedd,,  ""YYoouu  mmiisseerraabbllee  oolldd  

bbaassttaarrdd  ––  yyoouu  rruuiinneedd  mmyy  lliiffee!!""  

  EEvveenn  aass  hhee  ccrriinnggeedd  aatt  hhiiss  oowwnn  oouuttbbuurrsstt,,  SStteevvee  ffoouunndd  hhiimmsseellff  tthhiinnkkiinngg::    IIff  II  hhaaddnn''tt  

hhaadd  aa  ffaatthheerr,,  II  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  mmuucchh  bbeetttteerr  ooffff!!    HHee  aabbrruuppttllyy  ttuurrnneedd  aanndd  ggoott  bbaacckk  iinn  hhiiss  

ccaarr,,  tthheenn  ddrroovvee  tthhee  112255  mmiilleess  bbaacckk,,  aannggrryy  aanndd  ffuummiinngg  bbuutt  nnoott  qquuiittee  kknnoowwiinngg  wwhhyy..  

  AAlltthhoouugghh  hhiiss  oouuttbbuurrsstt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  eexxttrreemmee,,  SStteevvee  iiss  nnoott  uunnlliikkee  tthhee  hhuunnddrreeddss  ooff  

ootthheerr  ppaattiieennttss  II''vvee  ttaallkkeedd  ttoo  tthhaatt  aarree  eeqquuaallllyy  aannggrryy  aatt  tthheeiirr  ppaarreennttss..    AAfftteerr  yyeeaarrss  ooff  lliisstteenniinngg  

ttoo  ppeeooppllee  bbllaammee  tthheeiirr  ppaarreennttss  ffoorr  lliiffee  pprroobblleemmss,,  II''vvee  ccoommee  ttoo  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt,,  ffoorr  tthhee  

mmoosstt  ppaarrtt,,  MMoomm  aanndd  DDaadd  sseerrvvee  aass  aa  uunniivveerrssaall  eexxccuussee  ffoorr  oouurr  oowwnn  ffrruussttrraattiioonnss  aanndd  

iinnaaddeeqquuaacciieess..  

  TTaakkee  PPeetteerr  RRoobbbbiinnss,,  aa  3366--yyeeaarr--oolldd  eedduuccaattoorr  aanndd  lloonnggttiimmee  vveetteerraann  ooff  tthhee  

tthheerraappeeuuttiicc  ccoouucchh..    IInn  hhiiss  oowwnn  wwoorrddss::  

  ""FFoorr  tthhee  ppaasstt  ffoouurr  yyeeaarrss,,  II''vvee  bbeeeenn  sseeeeiinngg  aa  sshhrriinnkk  wweeeekkllyy..    MMuucchh  ooff  wwhhaatt  wwee  ttaallkk  

aabboouutt  iiss  mmyy  cchhiillddhhoooodd  aanndd  mmyy  ppaarreennttss..    II  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  eeffffeecctt  mmyy  ppaarreennttss  hhaadd  oonn  mmyy  lliiffee  ––  

hhooww  ddiiffffeerreenntt  bbootthh  aarree  ffrroomm  tthhee  wwaayy  II  aamm  nnooww,,  yyeett  hhooww  mmaannyy  ssiimmiillaarriittiieess  wwee  sshhaarree  iinn  

ccoommmmoonn  ––  ssoommee  ggoooodd,,  ssoommee  bbaadd..  

  ""MMyy  ppaarreennttss  sseeeemmeedd  aannggrryy  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  mmuucchh  ooff  tthhee  ttiimmee..    MMyy  mmootthheerr  hhaadd  aa  

vveerryy  hhiigghh--ssttrruunngg  ppeerrssoonnaalliittyy..    SShhee  ssttiillll  ddooeess..    MMyy  ffaatthheerr  wwaass  aa  nneeggaattiivvee,,  aaggggrreessssiivvee  

iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  ffeeww  ffrriieennddss..    AAllll  hhee  ccoouulldd  ttaallkk  aabboouutt  wwaass  ''TThhee  WWaarr''  ((WWoorrlldd  WWaarr  IIII))  aanndd  

hhooww  mmiisseerraabbllee  iitt  wwaass..  

  ""WWhheenn  hhee  rreettuurrnneedd  hhoommee  ffrroomm  tthhee  sseerrvviiccee,,  hhee  wwaass  aann  iinnssttaanntt  ddaaddddyy  wwiitthh  aa  vveerryy  llooww  

ttoolleerraannccee  ffoorr  aannyytthhiinngg..    HHee  wwaass  aauutthhoorriittaarriiaann  aanndd  aannggrryy  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee..    II  wwaass  ttwwoo  yyeeaarrss  

oolldd,,  aanndd  hhee  wwaass  sshheellll--sshhoocckkeedd..    WWhhaatt  aa  ccoommbbiinnaattiioonn..  

  ""II  wwaass  aann  eexxttrreemmeellyy  sseennssiittiivvee  cchhiilldd,,  ssoo  wwhheenn  mmyy  ffaatthheerr  fflleeww  iinnttoo  oonnee  ooff  hhiiss  rraaggeess,,  II  

bbeelliieevveedd  II  hhaadd  ddoonnee  ssoommeetthhiinngg  wwrroonngg..    MMyy  mmootthheerr  aapppprrooaacchheedd  aallll  ccrriisseess  aanndd  lliiffee  pprroobblleemmss  
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bbyy  ggeettttiinngg  hhyysstteerriiccaall,,  aanndd  II  ddeevveellooppeedd  ssoommee  ooff  tthhoossee  ssaammee  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    II  hhaattee  tthhaatt  

bbeehhaavviioorr  iinn  hheerr,,  aanndd  mmyysseellff  aass  wweellll..  

  ""MMyy  ffaatthheerr  wwaass  aa  bbuullllyy,,  aanndd  aallwwaayyss  uusseedd  ccoorrppoorraall  ppuunniisshhmmeenntt  aass  hhiiss  wwaayy  ooff  

ddiisscciipplliinniinngg  mmee..    IItt  lleefftt  mmee  ffrriigghhtteenneedd  ooff  ootthheerrss,,  eessppeecciiaallllyy  ootthheerr  aadduullttss  aanndd  aannyyoonnee  II  

ppeerrcceeiivveedd  ttoo  bbee  ppoowweerrffuull  oovveerr  mmee..    II  bbeeccaammee  aasssseerrttiivvee  iinn  mmyy  aadduulltthhoooodd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  

ffeeaarr  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  II  ddiiddnn''tt  ddeesseerrvvee..    II  hhaattee  hhiimm  ffoorr  tthhaatt..""  

  PPeetteerr  aattttrriibbuutteedd  hhiiss  oonnggooiinngg  hhoossttiilliittyy  aanndd  pprroobblleemmss  wwiitthh  tteemmppeerr  ccoonnttrrooll  ttoo  hhiiss  

ffaatthheerr''ss  iinnfflluueennccee..    BBuutt,,  lliisstteenniinngg  ttoo  hhiimm,,  iitt  sseeeemmeedd  aass  iiff  hhee  wwaass  wwaalllloowwiinngg  iinn  hhiiss  mmiisseerryy  aanndd  

rreesseennttmmeenntt..    HHee  nneeeeddeedd  ttoo  lleeaarrnn  tthhaatt,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  cchhaannggee,,  hhee  hhaadd  ttoo  lleett  ggoo  ooff  tthhee  ppaasstt  aanndd  

ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  hhiiss  pprreesseenntt  bbeehhaavviioorr..    HHee  aallssoo  nneeeeddeedd  ttoo  ppeerrcceeiivvee  hhiiss  ffaatthheerr  aass  aann  

iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  hhaadd  hhiiss  oowwnn  pprroobblleemmss  aanndd  rreeaassoonnss  ffoorr  aaccttiinngg  tthhee  wwaayy  hhee  ddiidd..  

  

TThhee  MMyytthh  ooff  tthhee  PPeerrffeecctt  FFaammiillyy  

TThhee  aarrcchheettyyppaall  ffaammiillyy  ooff  tthhee  11995500ss  aanndd  eeaarrllyy  ''6600ss  wwaass  eexxeemmpplliiffiieedd  bbyy  tteelleevviissiioonn  sshhoowwss  

ssuucchh  aass  FFaatthheerr  KKnnoowwss  BBeesstt,,  OOzzzziiee  aanndd  HHaarrrriieett  aanndd  LLeeaavvee  IItt  ttoo  BBeeaavveerr..    TThhee  wwaarrmm,,  

uunnddeerrssttaannddiinngg  cchhaarraacctteerrss  iinn  tthheessee  ssiittccoommss  lleefftt  mmaannyy  ooff  uuss  ffeeeelliinngg  cchheeaatteedd  oouutt  ooff  oouurr  

ffaannttaassyy  mmooddeell  ooff  tthhee  ""ppeerrffeecctt""  cchhiillddhhoooodd..    PPeerrhhaappss  oouurr  ppaarreennttss  qquuaarrrreelleedd,,  hhaadd  mmoonneeyy  

pprroobblleemmss  oorr  ssoommeettiimmeess  llaasshheedd  oouutt  aatt  uuss  iinn  aannggeerr..    NNoo  wwoonnddeerr  wwee''rree  ssoo  mmeesssseedd  uupp!!  

  WWhhaatt  mmaannyy  ffaaiill  ttoo  rreeaalliizzee  iiss  tthhaatt  tthhiiss  mmeeddiiaa--ggeenneerraatteedd,,  sstteerreeoottyyppeedd  ffaammiillyy  iimmaaggee  iiss  

aa  mmyytthh,,  aanndd  aallwwaayyss  wwaass..    OOuurr  oowwnn  ppaarreennttss  ssttrruugggglleedd  ttoo  rraaiissee  uuss  wwiitthhoouutt  ssccrriippttss,,  bbaacckkddrrooppss  

oorr  gguuaarraanntteeeedd  hhaappppyy  eennddiinnggss..    

  YYeett,,  wwee  eexxppeecctteedd  oouurr  ppaarreennttss  ttoo  bbee  ppeerrffeecctt  iinn  aallll  wwaayyss  ––  aallmmoosstt  ggooddlliikkee..    IInnsstteeaadd,,  

tthheeyy  sseett  aa  bbaadd  eexxaammppllee,,  ggaavvee  uuss  ppoooorr  ccooppiinngg  sskkiillllss,,  wweerreenn''tt  tthheerree  wwhheenn  wwee  nneeeeddeedd  tthheemm  

aanndd  nneevveerr  sshhoowweedd  eennoouugghh  lloovvee  ––  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wweerree  aallll  ttoooo  hhuummaann..    

  TThheerree  iiss  nnoo  mmiiddddllee  ggrroouunndd  iinn  oouurr  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  oouurr  ppaarreennttss::    ffaaiilliinngg  ppeerrffeeccttiioonn,,  

tthheeyy  wweerree  ffllaawweedd  bbeeyyoonndd  rreeddeemmppttiioonn,,  iinnaaddeeqquuaattee,,  oovveerrbbeeaarriinngg,,  iinneeffffeeccttuuaall..    TThheeyy  ffaaiilleedd  uuss,,  

aanndd  wwee  aarree  aannggrryy  aanndd  hhuurrtt  aabboouutt  iitt..  

  WWoorrssee,,  wwee  sseeee  oouurrsseellvveess  rreeppeeaattiinngg  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr,,  oofftteenn  tthhee  ppaarrttss  tthhaatt  wwee  rreesseenntteedd  

mmoosstt..    JJaammeess  BBaallddwwiinn,,  tthhee  AAmmeerriiccaann  wwrriitteerr,,  mmuusstt  hhaavvee  hhaadd  tthhiiss  iinn  mmiinndd  wwhheenn  hhee  wwrroottee,,  
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""CChhiillddrreenn  hhaavvee  nneevveerr  bbeeeenn  vveerryy  ggoooodd  aatt  lliisstteenniinngg  ttoo  tthheeiirr  eellddeerrss,,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  nneevveerr  ffaaiilleedd  

ttoo  iimmiittaattee  tthheemm..""  

  IItt  iiss  iirroonniicc  tthhaatt  oouurr  ccooppiinngg  sskkiillllss  wwiitthh  oouurr  oowwnn  cchhiillddrreenn  aarree  bbaasseedd  oonn  oouurr  ppaarreennttaall  

rroollee  mmooddeellss..    EEvveenn  iiff  wwee  ddeessppiisseedd  oouurr  ppaarreennttss''  bbeehhaavviioorr  oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeetthhooddss,,  wwee  oofftteenn  

wwiinndd  uupp  rreeppeeaattiinngg  tthheeiirr  ssttyyllee..  

  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  oovveerrccoommppeennssaattiioonn,,  nnoott  iimmiittaattiioonn,,  mmaayy  bbee  tthhee  rreessuulltt..    SSuussaann  

TTaaggggaarrtt,,  aa  3344--yyeeaarr--oolldd  mmootthheerr  ooff  tthhrreeee,,  aaddmmiittss  ttoo  bbeeiinngg  aann  oovveerrllyy  ppeerrmmiissssiivvee  ppaarreenntt..    SShhee  

sshhoowweerrss  hheerr  cchhiillddrreenn  wwiitthh  aatttteennttiioonn  aanndd  ccoonncceerrnn,,  bbuutt  hhaass  ttrroouubbllee  ssaayyiinngg  ""nnoo""  ttoo  tthheemm..    AAss  

aa  rreessuulltt,,  tthheeyy  wwhhiinnee,,  ttaallkk  bbaacckk  aanndd  hhaavvee  tteemmppeerr  ttaannttrruummss  iiff  tthheeyy  ddoonn''tt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ggeett  

wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt..    

  SSuussaann  ssaayyss::    ""MMyy  ffaatthheerr  iiss  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  aattttoorrnneeyy  aanndd  jjuuddggee..    WWhheenn  II  wwaass  ffoouurr  

yyeeaarrss  oolldd,,  hhee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  II  wwaass  ttoooo  oolldd  ttoo  bbee  ttuucckkeedd  iinn  aanndd  kkiisssseedd  ggooooddnniigghhtt  ––  nnoo  mmoorree  ooff  

tthhaatt  pphhyyssiiccaall  ssttuuffff..    FFrroomm  tthhaatt  ttiimmee  oonn,,  mmyy  ssiisstteerrss  aanndd  II  ccoouullddnn''tt  ccaallll  hhiimm  ""DDaaddddyy""  ––  hhee  wwaass  

""DDaadd..""    IItt  cchhaannggeedd  tthhee  wwaayy  wwee  rreellaatteedd  ttoo  hhiimm..    II  ddiiddnn''tt  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  hhee  ggrreeww  ssoo  ccoolldd,,  

bbuutt  II  tthhoouugghhtt  iitt  wwaass  mmyy  ffaauulltt..  

  ""MMyy  ffaatthheerr  nneevveerr  ddiissccuusssseedd  aannyytthhiinngg  ooff  aann  eemmoottiioonnaall  oorr  iinnttiimmaattee  nnaattuurree..    II  rreeaadd  

ssoommeewwhheerree  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  tthhiinngg  cchhiillddrreenn  wwaanntt  iiss  lloovvee,,  aanndd  iiff  tthheeyy  ddoonn''tt  ffeeeell  lloovveedd,,  tthheeyy''dd  

rraatthheerr  bbee  aabbuusseedd  tthhaann  iiggnnoorreedd..    II  gguueessss  tthhaatt''ss  wwhhyy  II  ggoott  iinnttoo  ssoo  mmuucchh  ttrroouubbllee  iinn  mmyy  eeaarrllyy  

yyeeaarrss..    II  aallwwaayyss  lloonnggeedd  ffoorr  tthhaatt  iinnttiimmaaccyy..    II  eennvviieedd  mmyy  ffrriieennddss  wwhhoo  hhaadd  aa  hhuuggggiinngg  

rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthheeiirr  ffaatthheerrss..  

  ""II''mm  ttiirreedd  ooff  bbeeaattiinngg  mmyysseellff  uupp,,  aallwwaayyss  ffeeeelliinngg  tthhaatt  mmyy  ffaatthheerr''ss  ddiissttaanncciinngg  hhiimmsseellff  

ffrroomm  mmee  eemmoottiioonnaallllyy  wwaass  bbeeccaauussee  ooff  ssoommeetthhiinngg  II  ddiidd..    IInntteelllleeccttuuaallllyy,,  II  uunnddeerrssttaanndd  hhiimm,,  bbuutt  

II''llll  bbee  ddaammnneedd  iiff  II’’llll  bbrriinngg  mmyy  kkiiddss  uupp  tthhaatt  wwaayy..""  
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TThhee  VVuullnneerraabbllee  YYeeaarrss  

CChhiillddrreenn  aarree  eemmoottiioonnaallllyy  vvuullnneerraabbllee..    CChhiillddhhoooodd  ffeeaarrss  aanndd  aannxxiieettiieess  aarree  oofftteenn  ccoommppoouunnddeedd  

bbyy  ppaarreennttss  wwhhoo  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  aaggeennddaass  oorr  pprroobblleemmss..    TThheeyy  mmaayy  bbee  ttoooo  bbuussyy  oorr  nnoott  

eemmoottiioonnaallllyy  eeqquuiippppeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeenntt..  

  IInn  tthheeiirr  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  cchhiillddrreenn  llaacckk  eexxppeerriieennccee  oorr  aaddeeqquuaattee  ddeeffeennssee  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  

ccooppee  wwiitthh  ffeeaarrss..    TThheeyy  eexxppeecctt  tthhee  wwoorrsstt::    AA  nnooiissee  iinn  tthhee  cclloosseett  iiss  aa  mmoonnsstteerr,,  tthhee  ppaaiinn  ffrroomm  

aann  iimmmmuunniizzaattiioonn  wwiillll  bbee  uunnbbeeaarraabbllee,,  MMoomm  aanndd  DDaadd  wwiillll  pprroobbaabbllyy  ggiivvee  tthheemm  aawwaayy  nnooww  tthhaatt  

tthhee  nneeww  bbaabbyy  iiss  hheerree..  

  IInn  vveerryy  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd,,  tthhee  yyoouunnggsstteerr  ddeeppeennddss  oonn  ppaarreennttss  ffoorr  eevveerryytthhiinngg,,  ffrroomm  

ffoooodd  ttoo  sshheelltteerr  ttoo  nnuurrttuurriinngg..    IInn  eesssseennccee,,  tthhee  ppaarreennttss  aarree  ggooddlliikkee..    BByy  tthhee  tteeeennaaggeedd  yyeeaarrss,,  

tthhee  cchhiilldd  iiss  mmoorree  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  aabbllee  ttoo  mmaakkee  ccoommppaarriissoonnss  ––  wwhheetthheerr  ttoo  mmeeddiiaa  ffaammiilliieess  

oorr  ppeerrcceeiivveedd  iimmaaggeess  ooff  ootthheerr  cchhiillddrreenn''ss  ppaarreennttss..    IItt  iiss  tthheenn  tthhaatt  tthhee  ggooddss  aarree  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  

ffeeeett  ooff  ccllaayy..    SSoommee  ppeeooppllee  nneevveerr  ggeett  oovveerr  tthhee  ddiissaappppooiinnttmmeenntt..      

  

CChhiillddhhoooodd  SSppoonnttaanneeiittyy  

TThhiiss  iiss  tthhee  ccoorroollllaarryy  ttoo  cchhiillddhhoooodd  vvuullnneerraabbiilliittyy..    WWhhiillee  oouurr  cchhiillddhhooooddss  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ffiilllleedd  

wwiitthh  ffeeaarrss,,  aannxxiieettiieess  aanndd  iinnsseeccuurriittiieess,,  wwee  wweerree  aallssoo  aabbllee  ttoo  ddrroopp  eevveerryytthhiinngg  aatt  aa  mmoommeenntt''ss  

nnoottiiccee  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  ppaarrkk,,  ssppeenndd  hhoouurrss  mmaakkiinngg  mmuussiicc  wwiitthh  ttwwoo  ppoott  lliiddss  aanndd  aa  ssppoooonn  aanndd  

bbeelliieevvee  tthhaatt,,  ssoommeettiimmeess,,  tthhee  nnooiissee  iinn  tthhee  cclloosseett  wwaass  aaccttuuaallllyy  aann  iimmaaggiinnaarryy  ffrriieenndd  ccoommee  ttoo  

ppllaayy..  

  JJooyy  ccoouulldd  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  ssiimmpplleesstt  ooff  tthhiinnggss,,  aanndd  aa  bbaadd  mmoooodd  ccoouulldd  cchhaannggee  ttoo  aa  

ssuunnnnyy  oonnee  iinn  aa  mmaatttteerr  ooff  sseeccoonnddss..    IItt  wwaass  nnoott  iinn  oouurr  nnaattuurree  ttoo  jjuuddggee  oouurr  ppaarreennttss  oorr  ffoorrmm  aa  

rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  ""ddyyssffuunnccttiioonnaall""  oorr  ""llaacckkiinngg  ppaarreennttiinngg  sskkiillllss..""    IInn  ffaacctt,,  aafftteerr  tthheeyy  

wweerree  iinn  aa  bbaadd  mmoooodd  oorr  ppuunniisshheedd  uuss,,  wwee  wweerree  qquuiicckk  ttoo  ffoorrggiivvee  tthheemm  aanndd  mmoovvee  oonn  ttoo  

hhaappppiieerr  ttiimmeess..    

  

AA  ""TTiimmee  OOuutt""  ffoorr  tthhee  IInnnneerr  CChhiilldd??    

AA  ccoolllleeaagguuee  wwhhoo  iiss  aa  pprrooppoonneenntt  ooff  ""ttoouugghh  lloovvee""  aaddvviisseess  hhiiss  ppaattiieennttss  ttoo  ssiimmppllyy  ""ggrrooww  uupp""  

aanndd  ""ggeett  aa  lliiffee..""    ""IItt  ssuurree  ggeettss  oolldd  lliisstteenniinngg  ttoo  aadduullttss  ggrriippee  aabboouutt  tthheeiirr  ppaarreennttss,,""  hhee  ssaayyss..  

""TThheeyy  bbllaammee  tthheeiirr  cchhiillddhhoooodd  ffoorr  eevveerryytthhiinngg  ffrroomm  nnoott  hhaavviinngg  eennoouugghh  mmoonneeyy  ttoo  tthheeiirr  tthhrreeee  
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ddiivvoorrcceess..    IItt''ss  bbeeccaauussee  tthheeyy  ''ggrreeww  uupp  oonn  tthhee  wwrroonngg  ssiiddee  ooff  tthhee  ttrraacckkss,,''  ''MMoommmmyy  wwaassnn''tt  

hhoommee  aafftteerr  sscchhooooll  ttoo  mmaakkee  ccooookkiieess''  oorr  ''DDaadd  rreeaallllyy  wwaanntteedd  aa  bbooyy..''    TThhiiss  mmaaddee  tthheemm  

iinnsseeccuurree,,  iinnsseennssiittiivvee  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee..    TThheeyy  ppaayy  tthheerraappiissttss  tthhoouussaannddss  ooff  ddoollllaarrss  ttoo  lliisstteenn  ttoo  

tthheeiirr  ccoommppllaaiinnttss,,  bbuutt  tthheeyy  jjuusstt  wwaanntt  ssyymmppaatthhyy,,  nnoott  ggrroowwtthh..""  

  WWhhiillee  tthhiiss  tthheerraappiisstt  hhaass  aa  ppooiinntt  aabboouutt  tthhee  ffuuttiilliittyy  ooff  ddwweelllliinngg  oonn  ppaasstt  iissssuueess,,  hhiiss  

aapppprrooaacchh  iiss  iinnsseennssiittiivvee  iinn  iittsseellff..    TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  ttoowwaarrdd  ggrroowwtthh  iiss  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  ppaaiinn,,  

tthheenn  mmoovvee  oonn..  

  

MMaakkiinngg  PPeeaaccee  wwiitthh  aann  IImmppeerrffeecctt  CChhiillddhhoooodd  

OObbvviioouussllyy  wwee  ddiidd  nnoott  hhaavvee  tthhee  lluuxxuurryy  ooff  cchhoooossiinngg  oouurr  ppaarreennttss..    ((AAlltthhoouugghh  ssoommee  NNeeww  AAggee  

pphhiilloossoopphheerrss  bbeelliieevvee  wwee  ddoo!!))    IInn  eesssseennccee,,  wwee  ggeett  oouurr  ppaarreennttss  bbyy  aa  rroollee  ooff  tthhee  ddiiccee,,  oorr,,  iiff  

yyoouu  wwiillll,,  aann  aacccciiddeenntt  ooff  ggeenneettiiccss..    IItt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  aa  tteerrrriibbllee  mmiissmmaattcchh,,  oorr  eevveenn  aa  ccaassee  ooff  

ttoooo  ssiimmiillaarr  ppeerrssoonnaalliittiieess!!    TThhiiss  iiss  oofftteenn  tthhee  ttrruutthh  ooff  tthhee  mmaatttteerr,,  rraatthheerr  tthhaann  ""bbaadd""  ppaarreennttss  oorr  

""ddiiffffiiccuulltt""  cchhiillddrreenn..  

  AAtt  ssoommee  ppooiinntt  iinn  oouurr  lliivveess,,  wwee  mmuusstt  lleeaarrnn  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sseennssee  ooff  ccoommppaassssiioonn  ffoorr  oouurr  

ppaarreennttss..    RReemmeemmbbeerr,,  tthheeyy  hhaadd  ootthheerr  rroolleess  bbeessiiddeess  mmootthheerr  aanndd  ffaatthheerr;;  tthheeyy  wweerree  iinnddiivviidduuaallss  

wwhhoo  ddeeaalltt  wwiitthh  tthheeiirr  ccoonnfflliiccttss  aanndd  iimmppeerrffeeccttiioonnss  tthhee  bbeesstt  wwaayy  tthheeyy  kknneeww  hhooww..    

    SSoommeettiimmeess,,  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  ppaarreenntt  rreesseennttmmeenntt  lliieess  sseellff--hhaattee..    IIff  wwee  ddoo  nnoott  lliikkee  wwhhaatt  

wwee  hhaavvee  bbeeccoommee,,  ssoommeeoonnee  mmuusstt  bbee  rreessppoonnssiibbllee..    SSiinnccee  wwee  aarree  tthheeiirr  ccrreeaattiioonn,,  iitt  mmuusstt  bbee  

tthheemm..  

  TThhiiss  ""ffiinnggeerr--ppooiinnttiinngg""  bbeeggss  tthhee  iissssuuee  ooff  cchhaannggee..    EEvveenn  iiff  oouurr  ppaarreennttss  ddiidd  ffaaiill  uuss,,  iitt  iiss  

qquuiittee  uunnrreeaalliissttiicc  ttoo  eexxppeecctt  tthheemm  ttoo  ggoo  bbaacckk,,  2200,,  3300  oorr  4400  yyeeaarrss  llaatteerr,,  aanndd  ""ffiixx""  uuss..    IIff  wwee  

aarree  bboooorriisshh,,  ccrruueell  oorr  eemmoottiioonnaallllyy  ddiissttaanntt,,  aa  nnoottee  ffrroomm  oouurr  ppaarreennttss  rreeaaddiinngg,,  ""DDoonn''tt  bbllaammee  

hhiimm//hheerr;;  iitt''ss  oouurr  ffaauulltt""  wwoonn''tt  bbee  ooff  mmuucchh  uussee..    PPllaaiinnllyy  ppuutt,,  iiff  wwee  ddoonn''tt  lliikkee  wwhhoo  wwee  aarree  

ttooddaayy,,  iitt''ss  uupp  ttoo  uuss  ttoo  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  iimmpprroovveemmeennttss..  

  TThhee  ppaasstt  iiss  oovveerr  aanndd  ddoonnee..    WWee  aalloonnee  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oouurr  pprreesseenntt  bbeehhaavviioorr  aanndd  

eemmoottiioonnaall  ccoonnddiittiioonn..    WWee  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oouurr  oowwnn  hhiissttoorryy  aass  wwee  wwrriittee  iitt  ddaaiillyy..    TThheerreeiinn  

lliieess  tthhee  ttrruuee  ssoouurrccee  ooff  sseellff--eemmppoowweerrmmeenntt..  
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  IIff  nneeggaattiivvee  tthhoouugghhttss  aanndd  aannggeerr  oovveerr  cchhiillddhhoooodd  iissssuueess  aarree  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  

ffuunnccttiioonniinngg  ttooddaayy,,  ttrryy  ssoommee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeennttaall  eexxeerrcciisseess::  

♦♦  HHuummaanniizzee  oouurr  ppaarreennttss..  

SSeeee  tthheemm  aass  iinnddiivviidduuaallss  oouuttssiiddee  ooff  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss  aass  ppaarreennttss  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss..    IIff  wwee  

wweerree  ttoo  mmeeeett  tthheemm  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  aa  ssoocciiaall  ssiittuuaattiioonn,,  wwhhaatt  wwoouulldd  wwee  lliikkee//aaddmmiirree  aabboouutt  

tthheemm??  

♦♦  DDiisseennggaaggee  ffrroomm  tthheemm..    

TThhiiss  ddooeessnn''tt  mmeeaann  iiggnnoorree  MMoomm  aanndd  DDaadd,,  ccuutt  tthheemm  oouutt  ooff  oouurr  lliivveess  oorr  ttrryy  ttoo  ccuullttiivvaattee  

iinnddiiffffeerreennccee  ttoowwaarrdd  tthheemm..    IInnsstteeaadd,,  wwee  mmuusstt  sseeee  oouurrsseellvveess  aass  sseeppaarraattee  eennttiittiieess..    IIff  wwee  ddoo  

nnoott  lliikkee  bbeehhaavviioorr  wwee  sshhaarree  iinn  ccoommmmoonn  wwiitthh  oouurr  ppaarreennttss,,  wwee  ccaann  cchhaannggee  iitt  ffoorr  tthhee  bbeetttteerr,,  

wwiitthhoouutt  ttrryyiinngg  ttoo  cchhaannggee  oouurr  ppaarreennttss  oorr  oovveerrccoommppeennssaattee  iinn  wwaayyss  tthhaatt  mmaayy  bbee  jjuusstt  aass  bbaadd..    

IItt''ss  aallssoo  ssiillllyy  ttoo  ddoo  sseellff--ddeessttrruuccttiivvee  tthhiinnggss  jjuusstt  ttoo  ""sshhooww""  MMoomm  aanndd  DDaadd,,  oorr  ggeett  eevveenn..  

♦♦  QQuuiitt  mmaakkiinngg  jjuuddggmmeennttss..  

WWee  sshhoouullddnn''tt  eexxppeecctt  oouurr  ppaarreennttss,,  oorr  aannyyoonnee  eellssee  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr,,  ttoo  mmeeeett  oouurr  llooffttyy  oorr  

uunnrreeaalliissttiicc  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  hhooww  tthheeyy  ""sshhoouulldd""  hhaavvee  bbeehhaavveedd..    TThheeyy  wweerree  nnoott  oouurr  sseerrvvaannttss;;  

tthheeyy  ddiidd  nnoott  eexxiisstt  mmeerreellyy  ffoorr  tthhee  aallll--iimmppoorrttaanntt  ttaasskk  ooff  rraaiissiinngg  uuss..    WWee  mmaayy  nneevveerr  kknnooww  tthhee  

pprroobblleemmss  tthheeyy  hhaadd  ttoo  ccooppee  wwiitthh  oorr  bbeehhaavviioorrss  tthheeyy  lleeaarrnneedd  ffrroomm  tthheeiirr  oowwnn  ppaarreennttss..    

♦♦    TTaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

WWhhiillee  wwee  ccaann''tt  eeaassiillyy  aalltteerr  oouurr  tthhoouugghhttss  aanndd  ffeeeelliinnggss  aabboouutt  aa  ssiittuuaattiioonn,,  wwee  ccaann  ccoonnttrrooll  hhooww  

wwee  aacctt  oonn  tthheemm..    SSuubbssttaannddaarrdd  ppaarreennttss  aarree  nnoott  aann    eexxccuussee  ffoorr  bbaadd  bbeehhaavviioorr..    ((AAnndd  eessppeecciiaallllyy  

nnoott  ffoorr  ccrriimmiinnaall  bbeehhaavviioorr!!))  

♦♦  RReeccaappttuurree  SSppoonnttaanneeiittyy..  

RReemmeemmbbeerr  tthhee  ccaarreeffrreeee  ttiimmeess  ooff  oouurr  cchhiillddhhoooodd??    WWee''rree  nneevveerr  ttoooo  oolldd  ttoo  qquuiitt  ttaakkiinngg  

oouurrsseellvveess  ssoo  sseerriioouussllyy..    LLiivvee  ffoorr  ttooddaayy  ––  oorr  lliivvee  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  iiff  yyoouu  wwaanntt  ––  bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  

mmoorree  ffuuttiillee  eexxeerrcciissee  tthhaann  lliivviinngg  ffoorr  tthhee  ppaasstt..    EEvveenn  iiff  oouurr  cchhiillddhhoooodd  ddiiddnn''tt  lliivvee  uupp  ttoo  oouurr  

eexxppeeccttaattiioonnss,,  iitt''ss  aa  wwaassttee  ttoo  lloossee  oouurr  jjooyy  iinn  lliiffee  aass  aa  rreessuulltt..  

♦♦  PPuutt  OOuurrsseellvveess  iinn  OOuurr  CChhiillddrreenn''ss  PPllaaccee..  

WWhhaatt  ddoo  tthheeyy,,  oorr  wwiillll  tthheeyy  ssoommeeddaayy,,  tthhiinnkk  aabboouutt  uuss??    WWiillll  wwee  bbee  tthheeiirr  eexxccuussee  ffoorr  ffuuttuurree  

ffaaiilluurreess??    TTeeaacchhiinngg  tthheemm  ccoommppaassssiioonn  bbyy  eexxaammppllee  iiss  tthhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  pprreevveenntt  aann  oonnggooiinngg  

ccyyccllee  ooff  bbllaammee  aanndd  eessttrraannggeemmeenntt..  
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TThhee  ccoommmmoonn  tthheemmee  iinn  aallll  ooff  tthhee  aabboovvee  iiss  tthhaatt,,  uullttiimmaatteellyy,,  ttoo  lliivvee  aa  ffuullll  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  lliiffee  

iinn  tthhee  pprreesseenntt,,  wwee  hhaavvee  ttoo  lleett  ggoo  ooff  tthhee  ppaasstt..    WWhhyy  hhaanngg  oonn  ttoo  ppaaiinnffuull  mmeemmoorriieess  tthhaatt  ttaakkee  

tthheeiirr  eemmoottiioonnaall  ttoollll??    WWhhyy  iinnfflliicctt  tthheemm  oonn  ootthheerrss??    EEvveenn  iiff  wwee  mmaannaaggee  ttoo  wwiinn  ssyymmppaatthhyy  

ffrroomm  ootthheerrss  oorr  iinnssttiillll  gguuiilltt  iinn  oouurr  ppaarreennttss,,  wwhhaatt  ddooeess  iitt  aaccccoommpplliisshh??    LLiikkee  aa  ssuuiittccaassee  ffiilllleedd  

wwiitthh  ppssyycchhoollooggiiccaall  jjuunnkk  tthhaatt  wwee  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  lluugg  tthhrroouugghh  lliiffee,,  tthhiiss  kkiinndd  ooff  eexxcceessss  bbaaggggaaggee  

wweeiigghhss  uuss  ddoowwnn  aanndd  pprreevveennttss  uuss  ffrroomm  eennjjooyyiinngg  tthhee  ttrriipp..  

  

SSeellff--GGrroowwtthh  aanndd  tthhee  CCoommppaassssiioonnaattee  HHeeaarrtt  

QQuuiittee  ppoossssiibbllyy,,  oouurr  cchhiillddhhoooodd  ddiiddnn''tt  ffiitt  oouurr  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  ""ppeerrffeecctt..  ""  IIff,,  aass  ssoommee  ssttuuddiieess  

hhaavvee  ssuuggggeesstteedd,,  9977  ppeerrcceenntt  ooff  hhoommeess  ccaann  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  ""ddyyssffuunnccttiioonnaall,,""  jjuusstt  wwhhaatt  iiss  

nnoorrmmaall  aanndd  hheeaalltthhyy??  

  KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  cchhiillddhhoooodd  wwaass  bbuutt  oonnee  sstteepp  aalloonngg  aa  ppeerrssoonnaall  ppaatthh  ooff  lliiffee  aanndd  

ggrroowwtthh..    AAtt  mmoosstt,,  iitt  ccoonnssiisstteedd  ooff  lleessss  tthhaann  2200  yyeeaarrss,,  ffoorrmmaattiivvee  yyeeaarrss  ttoo  bbee  ssuurree,,  bbuutt  wwhhaatt  

wwee  ddoo  wwiitthh  tthhee  nneexxtt  5500  oorr  ssoo  iiss  uupp  ttoo  uuss..  

  RReemmeemmbbeerr  aanndd  cchheerriisshh  tthhee  ggoooodd  ppaarrttss  ooff  cchhiillddhhoooodd..    SSppoonnttaanneeiittyy,,  aanndd  eevveenn  

vvuullnneerraabbiilliittyy,,  aarree  ttrraaiittss  wwee  ccaann  uussee  ttoo  oouurr  aaddvvaannttaaggee  ttooddaayy..    AAcckknnoowwlleeddggee  tthhee  cchhiilldd  tthhaatt  

wwaass,,  oorr  rriisskk  bbeeccoommiinngg  ppssyycchhoollooggiiccaallllyy  ssttiilltteedd,,  aauuttoommaattiicc  aanndd  eemmoottiioonnlleessss..    

  YYeett,,  cchhiillddrreenn  ––  eevveenn  ""iinnnneerr""  cchhiillddrreenn  ––  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  ppuutt  iinn  cchhaarrggee..    TTeemmppeerr  tthhee  

ssppoonnttaanneeiittyy  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  cchhiillddhhoooodd  wwiitthh  tthhee  wwiissddoomm,,  eexxppeerriieennccee  aanndd  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

aadduulltthhoooodd..    

  WWhhaatt  eellssee  iiss  lliiffee  bbuutt  ttiimmee  aanndd  eenneerrggyy  ––  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  aanndd  eexxppeerriieennccee  tthhee  

wwoorrlldd  iinn  oouurr  oowwnn  uunniiqquuee  aanndd  ssppeecciiaall  wwaayy??    WWee  nneeeeddlleessssllyy  ssppeenndd  ttoooo  mmuucchh  ooff  tthhaatt  pprreecciioouuss  

ttiimmee  aanndd  eenneerrggyy  iinn  wwaayyss  tthhaatt  bblloocckk  oouurr  sseellff--ggrroowwtthh,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  eennjjooyymmeenntt..  

  UUllttiimmaatteellyy,,  wwee  mmuusstt  ddeevveelloopp  ccoommppaassssiioonn  ffoorr  oouurr  ppaasstt  ccaarreeggiivveerrss,,  wwhhiillee  ppuuttttiinngg  

tthheeiirr  rroollee  iinn  oouurr  lliivveess  iinn  ppeerrssppeeccttiivvee..    TThhrroouugghh  tthhiiss  pprroocceessss,,  wwee,,  aass  aadduullttss,,  ccaann  bbeeccoommee  

mmoorree  ooff  wwhhaatt  wwee  aassppiirree  ttoo  bbee  wwiitthhoouutt  aalllloowwiinngg  ffeeaarr,,  aannggeerr  aanndd  rreesseennttmmeenntt  ttoo  ddiissaabbllee  uuss  

eemmoottiioonnaallllyy..  
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