Harjumused eduks ja
õnneks terves elus:
ALUSTA ISEENDAST

1. Ole proaktiivne
Ma vastutan oma tegude ja
valikute eest.

2. Alusta lõppeesmärki
silmas pidades
Ma sean eesmärgi ja teen
plaani

3. Sea esmatähtis esikohale
Teen olulised asjad
kõigepealt.
TEE TEISTEGA KOOSTÖÖD

4. Mõtle võidan-võidad
Otsin lahendusi, millega
mõlemad osapooled rahul on.

5. Püüa esmalt mõista ja
alles seejärel olla mõistetud
Kuula, enne kui räägid.

6. Loo sünergiat
Leian parimad lahendused
koos teistega
HOOLITSE ENDA EEST
Õnnelike laste 7 harjumust aitab 3-9 aastastel lastel omandada
põhimõtted ja oskused, mis on olulised eduks ja õnneks 21.sajandil:
enese juhtimine, vastutuse võtmine, suhtlemisoskus ja koostöövõime.
Sõnumi kandjateks on lood armsate loomade seiklustest. Iga loo
lõpus on soovitused vanematele ja aruteluküsimused lastele.

7. Terita saagi
Hoian oma keha, mõistuse,
südame ja hinge tasakaalus

Miks alustada nii vara? Need harjumused on vajalikud kõigile ja kõikjal. Kui laps omandab need juba
varajases lapsepõlves, on tal eelis tervel eluteel. Ta on koolis sihikindel õppija, hiljem otsitud tööandjate poolt
ja tal on head suhted lähedastega.
Lapsevanemad räägivad, et raamatu lugemine koos lapsega on avastusreis, ainulaadne tore elamus, mis loob
suhted uuel tasemel.
Muutused hakkavad toimuma üllatavalt kiiresti. Üks ema luges tütrega esimese loo „Igav, Igav, Igav“, milles
orav Tommi õpib, et igavuse peletamine on ikka tema enda vastutus. Järgmisel päeval sõitis pere maale. Poole
tunni pärast teatas tüdruk, et tal on igav ja et „siin pole minul midagi teha“. Ema vaatas talle otsa ja küsis:
„Kas mäletad lugu Tommist?“ Tüdrukul läksid silmad suureks, ta vaatas ringi, ja leidis endale üllatavalt
huvitavaid tegevusi. Ema ütles hiljem, et ei olnud tütart varem kogu päev nii ettevõtlikuna ja tragina näinud!
.
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