NA POTI STARŠEVSTVA

ODNOS MED STARŠI IN OTROKOM
Za zdrav in uspešen osebnostni in
čustveni razvoj otrok potrebuje
varen odnos z odraslimi, s starši ali
osebami, ki jih nadomeščajo. Starši,
ki jim uspe dober odnos z otroki,
niso idealni starši. Da bi bili zmožni
odzivanja na otrokove potrebe, zadostuje že, da so dovolj dobri.
V odnosu sta dve strani, starši ali
skrbniki in otrok, ki vsaka na svoj
način oblikujejo navezanost. A vedeti je treba, da je ta odnos v resnici
zelo nesorazmeren. Večino moči imajo realno odrasli (starši ali skrbniki), otroci pa le
toliko, kolikor jim starši dodelijo. Starši imajo moč zato, ker je otrok povsem odvisen
od njih in ker otrok zaradi svoje objektivne nezrelosti še ne zmore v veliki meri nadzorovati svojih impulzov in zato svojega ravnanja. Odrasli naj bi to zmogli, saj je eden
od pomembnih dosežkov zorenja prav oblikovanje socialno sprejemljivih načinov za
zadovoljevanje teženj. Zato tudi večji del odgovornosti za dovolj dober odnos, nosijo
predvsem starši.
Prve lekcije o tem, kako biti starš, smo se naučili že v obdobju otroštva. Odrasli, ki so nas
vzgajali, so nam pokazali, kako biti starš.
Naši starši so od svojih sorodnikov in prednikov prevzeli dobre in slabe metode vzgajanja, prav tako smo se starševstva od svojih staršev učili tudi mi. Prav je, da se tega
zavedamo in da v praksi uporabljamo čim več primernih, nenasilnih veščin vzgajanja.

Vsekakor je pomembno zavedanje, da lahko neprimerne vzorce vedenja in vzgajanja
prekinemo. Opustimo lahko slabe navade, ki smo jih prevzeli od svojih staršev, ter
ohranimo dobre navade in se naučimo novih metod in načinov vzgajanja.
Vsak starš je popoln natančno takšen, kakršen je. Glede na to, da je starševstvo velikokrat
kot potovanje po neznani, nepredvidljivi pokrajini, se je včasih treba znajti, kakor veš in
znaš, se učiti iz izkušenj in si dovoliti tudi napake. Pomembno in spodbudno je, da se
lastnih neprimernih ravnanj v procesu vzgajanja zavedamo in si prizadevamo, da smo
kot starši lahko v odnosu do otroka še boljši.
Mogoče vam bo tudi ta knjižica odprla nova vprašanja in poglede na vzgajanje in
starševstvo ter vam bo v pomoč pri izgradnji novih navad vzgajanja.
Da bi lahko bili dobri starši, se moramo znati vrniti v preteklost. To nam omogoča, da
se znamo uglasiti z otrokom in se vanj vživeti.
Pomembno je:
• da se zmoremo odzivati na dojenčkove potrebe, da torej vemo, kaj narediti, ko
otrok zajoče v določenem tonu. Poskušamo pomagati dojenčku, ki joka, da se
umiri. Nahranimo ga, previjmo ga, zavrtimo mu pomirjujočo glasbo, nežno ga masirajmo, naredimo mu toplo kopel itd.;
• da zmoremo jasno izrisane meje, saj tako soustvarjamo z otrokom varno navezanost;
• da smo sposobni primernega čustvenega odzivanja ter odzivanja na otrokove potrebe. To sposobnost zmore razviti tisti, ki je v svojem otroštvu sam izkusil
uglašenost z drugo osebo;
• sposobni moramo biti LJUBITI, dajati in prejemati ljubezen, dati prednost otrokovim potrebam pred svojimi in podpreti otroka, da se osamosvoji.

Če bomo svojemu otroku dali preveč ali premalo (npr. zaščite, zahtev …), mu bomo s
tem otežili ali onemogočili ugoden osebnostni razvoj, kar pomeni, da ne bo razvil ustreznih prilagoditvenih mehanizmov, ki so orodja za uspešno soočanje in obvladovanje
zahtev in odgovornosti, ki jih prinaša odraslo življenje.
Ko se sprašujemo, ali smo dovolj dobri starši, je smiselno, da razmislimo in pri
sebi preverimo naslednje:
– Kako je bilo, ko smo sami odraščali?
– Kaj so naši starši govorili in kaj so delali?
– Poslušajte se, kaj govorite o svojih
otrocih. Katere besede uporabljate?
Kaj počnete?
– Naštejte vse načine pogovarjanja in
vedenja, ki ste jih prevzeli iz svoje
primarne družine.
Otroci se učijo od nas tako, da nas opazujejo. To, kar se v prvih letih od nas naučijo,
izredno vpliva na otrokovo življenje in kasnejše oblikovanje odnosov z ljudmi.
Otroci se od staršev učijo o ljubezni, samokontroli, o tem, kako najti primerno
rešitev … Prav zardi tega bodite pozorni na svoje vedenje!

STRES IN JEZA
Veliko stvari, ki jih počnejo otroci (jok, nered, hrup, odklanjanje hrane, neupoštevanje
pravil in dogovorov …), lahko v nas izzove stres in jezo. Včasih so te težave le prehodnega značaja in sčasoma izzvenijo. V takšnih situacijah je najboljše ostati miren, ne
reagirati z jezo, saj je tako lažje prestati določeno razvojno obdobje.
Ko ste pod pritiskom, se hitreje razjezite. Kadar ste jezni, poskusite kakšno od spodnjih
idej:
– Obljubite si, da se boste umaknili
od otrok, če boste preveč jezni.
– Jeza lahko izzove potrebo, da bi
kričali in nekoga udarili. Izrazite jo
na pozitiven način.
– Sprehajajte se, tecite, globoko dihajte, štejte do sto.
– Pokličite po telefonu prijatelja ali
sorodnika. Pogovorite se o vaši jezi.
– Pojdite pod tuš in si med tem predstavljajte, kako voda izpira vaša neprijetna čustva.
Kričite pod tušem, če želite.
– Pogovarjajte se z drugimi starši iz vaše soseske, na igrišču, v parku … Spoznajte,
kako drugi starši rešujejo podobne družinske težave.
– Postavljajte razumne meje za otrokovo vedenje, primerne njegovi starosti, razumevanju in stopnji razvoja.

Namesto udarcev poskušajte poiskati nove načine, kako bi otroka naučili sprejemljivega vedenja. To sicer ni tako enostavno kot fizično kaznovanje. Za to je potreben čas
in praksa. Vi in vaši otroci ste tega vredni!
Uporabljajte »time-out«. Ko otrok prekrši kakšno pravilo, naredite »time-out« in se šele
po odmoru z njim pogovorite. Otroku mora biti jasno in razumljivo, kaj je naredil narobe.
Naredite načrt o tem, kako bi se moral naslednjič vesti bolj primerno. Dajte otroku čas,
da za nekaj minut sede, se umiri in razmisli o vsem, kar se je dogajalo.
Uporabljajte nenasilne kazni. Npr. pošljite otroka v posteljo, v njegovo sobo, ugasnite
TV.
Otroci so pogosto deležni pozornosti, ko kršijo pravila in dogovore. Naučite se opaziti
tudi otrokova želena vedenja in pokažite otroku, kako ste z njim zadovoljni. »Ujemite«
otroka pri želenem vedenju! Povejte mu, da ste nanj ponosni, objemite ga, pohvalite
ga! Namesto na negativno bodite pozorni na otrokovo pozitivno vedenje.

POHVALA, KONSTRUKTIVNA IN DESTRUKTIVNA KRITIKA
Če otrok živi s kritiko, se nauči obsojati.
Če otrok živi s sovražnostjo, se nauči bojevati.
Če otrok živi v sramotenju, se nauči sramu.
Če otrok živi v sramu, se nauči krivde.
Če otrok živi v strpnosti, se nauči potrpežljivosti.
Če otrok živi ob spodbujanju, se nauči zaupanja.
Če otrok živi s pohvalo, se nauči ceniti.
Če otrok živi v poštenju, se nauči pravičnosti.
Če otrok živi v varnosti, se nauči vere.
Če otroka cenijo, se nauči imeti rad sam sebe.
Če otrok živi v prijateljstvu in sprejemanju, se nauči najti ljubezen v svetu.
Neznani avtor
Pohvala
Otrok potrebuje pozornost. Zanj so starši zrcalo. Pozornost in odziv staršev mu
sporočata, kdaj je zanje opazen – »viden in slišan«, kdaj je vreden pozornosti, kdaj je
zanje dober, slab, sprejemljiv … Za otroka so starši edino merilo, zato je prepričan, da
ga bodo na enak način videli tudi vsi drugi.
Da bi se otroci počutili opaženi, potrebujejo pozornost. Da bi se počutili sprejeti, ljubljeni
in cenjeni, potrebujejo pozitivno pozornost – pohvalo.
Pohvala naj bo realna in usmerjena k spodbujanju otrokovega zadovoljstva s samim
seboj. Ne povezujmo pohvale za dejanje ali dosežek z otrokovo vrednostjo.

Otrok naj se nauči svojih dosežkov veseliti in ceniti, ne pa se po njih vrednotiti. Zato
naj bo pohvala namenjena vzpodbudi, da se otrok trudi zaradi sebe in ne zato, da zadovolji naša pričakovanja.
Če otroci od staršev ne dobijo pozitivne pozornosti, bodo zaradi potrebe biti opaženi,
začeli iskati negativno pozornost. Razpon takšnih načinov iskanja pozornosti je zelo
velik: od močenja postelje, ugovarjanja, problematičnega vedenja, bolezni, težav v šoli,
neustrezne družbe, pa vse do zlorabe alkohola in drog, kriminalnih dejanj ter poskusa
samomora.
Zato hvalimo ali grajamo otrokova dejanja in ne otroka samega. Pohvale ali graje
izražajmo brez vrednostnih sodb.
Otroka imejmo radi tudi takrat, ko nas razjezi ali razočara, in mu to tudi pokažimo.
Kaj vse lahko uporabite za nagrajevanje otroka:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

najljubši posladek;
najljubši obrok;
majhna igračka;
športna oprema;
CD-ji;
izposoja najljubšega DVD-ja;
opremljanje njegove sobe;
pozornost;
pohvala;

– dovoljenje, da ostane buden dlje kot
običajno;
– dovoljenje, da povabi prijatelja na
večerjo ali da pri njem prespi;
– obisk kina;
– izlet;
– kampiranje;
– potovanje;
– obisk koncerta.

V mislih imejte, da mora biti nagrada motivacija za otroka, hkrati pa realistična, kar
pomeni, da jo starši lahko izpolnite.

KONSTRUKTIVNA IN DESTRUKTIVNA KRITIKA
Svoje nestrinjanje z ravnanjem drugega človeka, odraslega ali otroka, po navadi izrazimo s kritiko. Konstruktivna kritika se nanaša na dejanje, destruktivna pa na osebo
v celoti, ker je naredila nekaj, kar nam ni všeč.
Skozi destruktivno kritiko se otrok uči, da je takrat, ko nekaj naredi, kar drugim ni všeč,
zavrnjen kot oseba, ker je slab, ne pa da je zavrnjeno le njegovo ravnanje. Na ta način
tistega, na katerega je naslovljena kritika, le potisnemo v obrambo, ker se počuti razvrednotenega.
Če konstruktivno kritiko dopolnimo tako, da izrazimo, kakšno ravnanje bi nam bolj ustrezalo, je precej večja verjetnost, da bo otrok (ali odrasli) svoje vedenje spremenil.
Najučinkoviteje je, če po dejanju otroka seznanimo s posledicami (blatni čevlji –
umazana tla) ter od njega zahtevamo, da v skladu s svojimi zmožnostmi prevzame
odgovornost za odpravljanje posledice. Namesto jeze in prepira od otroka mirno in
odločno zahtevajmo, da počisti za sabo in mu pokažimo, kako.

POSTAVLJANJE MEJ
Starši morajo otrokom postavljati meje zato, da bi otroci vedeli, kaj je dovoljeno in kaj
ne.
Meje morajo biti jasne, konkretne in dobro definirane. Otroku morate jasno povedati,
kaj od njega želite, katere možnosti ima na voljo in kaj je pozitiven izid njegovega sodelovanja. Npr.: »Prebrala ti bom naslednje poglavje zgodbe, če boš ob osmi uri oblečen v
pižamo, z umitimi zobmi in v postelji.«
Dobro postavljene meje morajo upoštevati tako potrebe staršev kot potrebe otroka
in omogočiti staršem in otrokom, da dobite, kar želite. Npr.: »Z veseljem te peljem na
drsališče, takoj ko narediš domačo nalogo.«
S postavljanjem mej se izognemo marsikateri težavi, če jih postavimo še pred nastankom
problema, preden se težava poglobi in zaplete odnos z otrokom. Npr.: »Danes lahko v
trgovini dobiš samo sadje, sladkarij ne bomo kupovali.«
Pri postavljanju mej bodite dosledni. Če niste pripravljeni na to, da otroka ne boste
nagradili s privilegijem, v kolikor ni opravil svojih obveznosti, raje ne postavljajte mej. Ne
popuščajte pod otrokovimi pritiski: »Samo še tokrat«, ker boste s tem otroku pokazali,
da ne mislite tega, kar govorite, in ne govorite tega, kar mislite, in da je v redu, če otrok
ne spoštuje mej, ki ste jih postavili. Če želite biti fleksibilni, to naredite še preden otrok
zahteva, da popustite.
Če otrok ne uspe upoštevati postavljenih mej in izpolniti svoje obveznosti, ker ste mu
dali na razpolago premalo časa, ali so vaši napotki bili nerazumljivi, ali otrok še ni dorasel
vaši zahtevi in ne more narediti tega, kar od njega pričakujete, to pomeni, da niste pri
merno postavili meje.
V tem primeru zmanjšajte svoje zahteve ali postavite otroku nove meje, dajte jasnejša
navodila ali mu dajte več časa.

V ČEM SE POSTAVLJANJE MEJ RAZLIKUJE OD NAVODIL IN
PRAVIL?
Pravila in navodila so najpogosteje zasnovana na kazni in negativnih posledicah
neposlušnosti, medtem ko postavljanje mej pomeni izogibanje konfliktom in
igro moči med starši in otroki. Mej ne postavljajte na osnovi otrokovega strahu pred
čustvenim odzivom starša (jeza, neodobravanje), temveč na dovoljevanju pozitivne in
negativne posledice v varnem okolju.
Dokler otrok doživlja pozitivne posledice svojega vedenja, nam meje pomagajo, da
otrok (in ne starši) prevzame odgovornost za svoje vedenje.
Meje ne smejo ogrožati čustvene varnosti otroka. Meje so zlasti učinkovite takrat, ko
jih postavljamo v vzdušju ljubezni, sprejemanja in medsebojnega spoštovanja.

V ČEM SE POSTAVLJANJE MEJ RAZLIKUJE
OD PRIČAKOVANJ STARŠEV?
Meje ponujajo pozitiven rezultat, ki povezuje zadovoljevanje potreb staršev in potreb
otrok.
Pričakovanja so usmerjena izključno na to, kar si želijo starši.
Pričakovanja so lahko grožnja čustveni varnosti otroka.
Stavek, ki ga izreče starš »Jaz od tebe pričakujem to in to«, lahko sugerira razočaranje,
jezo ali kazen, če otrok ne izpolni pričakovanj staršev. Meje povezujejo otrokovo vedenje
z izidom, ki ni povezan z reakcijo starša, in zaradi tega ne povzročajo stresa v odnosih.

SKRB ZA OTROKA
Vprašajte se: Ali ste vedeli, da ste ljubljeni, ko ste bili otrok? Ste vsaj razmišljali, da ste
ljubljeni?
Preletite naslednji seznam in preverite, ali počnete naštete stvari z namenom, da bi se
vaš otrok počutil ljubljenega in vedel, da ga imate radi. Označite tisto trditev, ki se nanaša
na vaše početje.
• Pogosto rečete otroku »Rad/-a te imam.«
• Dojenčka držite v naročju, ko ga hranite po
steklenički. Gledate ga v oči. Pogovarjate se
s svojim dojenčkom.
• Pogovarjate se s svojimi otroki. Pogovarjate se o ljudeh, o barvah, hrani, živalih,
čustvih … Odgovarjate na otrokova
vprašanja. Skupaj berete. Skupaj gledate TV.
• Pojete s svojimi otroki. Učite jih žvižgati.
Skupaj se igrate in plešete.
• Skupaj počnete stvari in se pogovarjate o tem, kaj vidite in kako se ob tem
počutite.
• Obiskujete otrokovo šolo in se pogovarjate z učitelji/učiteljicami.
• Dovolite otrokom, da počnejo kaj skupaj z vami. Pokažete jim, kako vi nekaj
počnete.
• Otroke pred spanjem »crkljate« tako, da se v spanec odpravijo z vedenjem, da
so varni in ljubljeni.
Koliko trditev ste označili? Kako ste se počutili med prebiranjem teh trditev? Ali lahko kaj
spremenite? Razmislite!

ZAKAJ SO POMEMBNA OTROKOVA ČUSTVA IN
KAJ POMENI ZDRAV ČUSTVENI RAZVOJ OTROKA?
Na splošno pomeni zdrav čustveni razvoj za otroka to, da pomagamo otroku razvijati
sposobnosti, da ima rad druge, da ustvarja z drugimi pristne in iskrene odnose, da
ima dobro samopodobo in da se dobro razume z drugimi v vsakdanjem življenju. To
pomeni, da ima otrok možnost spoznati in se naučiti izražati široko paleto občutkov.
Če čustveni razvoj otroka poteka normalno, se otrok nauči soočanja s frustracijami, nauči
se imeti rad in sprejemati druge ljudi, ne da bi žalil sebe in druge, ne da bi se zatekel v
osamljenost.
Najpomembnejši odnos za čustveni
razvoj otroka je odnos med otrokom
in starši. Ta je lahko hkrati tudi naj
bolj problematičen. Prav odrasli, ki so z otrokom v najtesnejšem in
najintimnejšem odnosu (največkrat
so to starši), so hkrati tudi tisti, ki imajo
največjo moč, da otroka prizadenejo, in tudi največjo moč, da otroku
pomagajo.
Večina staršev si želi, da bi jim otroci
zaupali svoje težave in se z njimi pogovarjali, ko se znajdejo v stiski. Vendar se moramo vprašati, ali svojim
otrokom dajemo vtis, da smo dostopni in da sprejemamo njihova čustva.

Razvijanje pristnih, iskrenih in ljubečih odnosov z otroki ni lahka naloga in zahteva od
staršev trud in svoj čas.
Koliko se boste resnično posvetili otrokom, je odvisno od tega, kako se v danem trenutku, ko se otrok obrne na vas, počutite. Ko so starši raztreseni, utrujeni, prezaposleni
ali v stresu, otroci od njih ne dobijo takšne podpore, kot jo potrebujejo, zato se soočajo
z nestrpnostjo, nervozo in jezo. Kadar hitimo in želimo najti hitro rešitev, lahko kljub
dobronamernim odgovorom prezremo zelo pomembno stvar – poslušati, kako se otrok
počuti.
Kako lahko otrokom pomagate, da prepoznajo in izrazijo svoja čustva? Prepoznavanje, razumevanje in izražanje čustev je namreč zelo pomembno za zdrav
čustveni razvoj in čustveno stabilnost v obdobju odraslosti.
• Priznajte in izrazite svoje občutke (»Jezna sem.«, »Žalosten sem.«, »Srečen sem.«,
»Zaskrbljena sem.«).
• Ne skrivajte svoje žalosti, ko imate solzne oči, in ne recite »Nisem jezna!«, ko ste
pravzaprav jezni, ker boste tako otroku dali dvojno sporočilo, ki ga bo zmedlo.
• Otrokom pokažite pozitivne načine soočanja s težkimi čustvi (»To lahko sprej
mem.«, »Zmorem!«, »Se bom že znašla!«, »Tokrat mi ni uspelo, ampak naslednjič
bom naredil drugače.«). Te trditve ustvarjajo občutek moči in kontrole nad
življenjem, s čimer se otroci naučijo, da imajo lahko tudi oni to moč. Na tak način
se učijo, da k problemom ne pristopajo pasivno.
• Pokažite otroku, kako se lahko na konstruktiven način sooča z občutki in
čustvi, zlasti z negativnimi čustvi, kot je na primer jeza.

• Z otrokom se pogovorite in mu pokažite, na katere načine lahko izrazi jezo. Npr.:
lahko reče »Jezna sem, ker… «, lahko udari z nogo ob tla in reče »Jezen sem!«,
lahko zapiše svoje občutke v svoj dnevnik, nariše, kako se počuti, kaj bi želel/želela
narediti, lahko hitro hodi ali teče, saj se z gibanjem sprošča velika količina negativne energije in se hitro začnemo počutiti bolje, lahko poriše star časopisni papir z
različnimi barvami … Na tak način se otrok uči, da je odgovoren za svoje vedenje
in izraža jezo, ne da bi poškodoval ljudi ali uničil kakšen predmet.
• Priznajte in sprejmite občutke svojih otrok kot resnične, brez presojanja in brez
nudenja hitrih rešitev. Bolje je reči »Zdi se mi, da si žalostna, ker si se sprla s prijateljico. Želiš, da se o tem pogovoriva?«, kot »Ne bodi žalostna, ker si se sprla s
prijateljico, pokliči drugo prijateljico.«
Na te načine se otroci učijo o tem,
da so njihovi občutki pomembni in
da občutkom lahko zaupajo. Dobijo
izkušnjo, da lahko svoje občutke sprej
mejo in jih lažje razumejo. Prav tako jim
na te načine sporočamo, da pri spoznavanju, razumevanju in izražanju svojih
občutkov lahko računajo na podporo
staršev.
• Pokažite otroku, da ste dovolj močni in zmorete prenesti njegove občutke.
S tem boste otroku sporočili, da ste sposobni prevzeti odgovornost v situacijah, ki jim otrok ni dorasel. Naj ima otrok izkušnjo, da vam lahko zaupa o svojih
težavah, ne glede na to, kako se boste ob tem počutili vi.

Prav tako lahko spodbudite otroka k prepoznavanju in izražanju občutkov na
mnoge druge načine:
• Pozorno poslušajte, ko vam otrok želi povedati, kako se počuti, in ga ne
prekinjajte, temveč ga podprite pri tem in mu npr. recite: »Povej mi kaj več o
tem.«
• Zapomnite si, da občutki ne pomenijo isto kot vedenje. Obstaja razlika med
željo nekoga prizadeti, ko smo jezni, in zares nekoga prizadeti. (»Lahko si želiš
udariti sestro, ker ti je uničila igračo, ampak ni prav, da to tudi narediš.«)
• Dajte otroku prostor, da doživi občutke in jih ne poskušajte takoj »popraviti« (npr.: »No, no, ni tako strašno, saj bo minilo.«). Potreba, da otroka čim prej
razvedrite, bo v pomoč vam in ne otroku. Otrok bi sicer lahko dobil sporočilo,
da ni dobro, da se počuti jeznega, žalostnega, zato bo poskušal svoje občutke
skriti pred seboj in pred vami.
Ozavestite nelagodje, strah ali občutek
neprimernosti, ki ga čutite ob tem, ko
vaš otrok izraža močne občutke. Občutki
so del življenja in čutiti je človeško. Otroka ni potrebno ščititi pred neugodnimi
občutki. Pomembno je, da se bo otrok
ob vaši podpori naučil ravnati z različnimi
občutki in čustvi.

• Ob tem, ko spodbujate in dovolite otroku, da izraža svoje občutke, ostanite pozorni
tudi na lastne občutke, poskrbite za svoje potrebe in osebne meje.
• Otroku lahko npr. rečete: »Lahko si jezen name, ker želim, da se umiješ, vendar vse
eno želim, da to narediš.«; ali: »Seveda, jezna si, ker ne moreš uporabljati telefona,
vendar želim, da najprej dokončaš svoje delo in boš potem telefonirala.«; ali otroku
rečete: »Resnično me moti glasno poslušanje glasbe. Sedaj se želim spočiti.«

ČUSTVENO ZLORABLJANJE OTROK
Kljub vsemu je nekaterim staršem zelo težko komunicirati z otroki na ta način. Nekateri
starši opišejo svoj odnos z otroki kot problematičen. Tudi nekateri otroci se v svojih
družinah pogosto počutijo nesprejeti in prizadeti.
V zadnjem času se vse več govori o »čustvenem zlorabljanju« otrok. Otroci se lahko
pretvarjajo, da jih besede ne prizadenejo, pa vendarle se vprašajmo, ali smo otroku kdaj
rekli:
–
–
–
–

»Cepec, kako se ne moreš naučiti te pesmice!«
»S tebe ne bo nikoli nič!«
»Izgini iz sobe. Ne želim te videti več!«
»Gnusiš se mi. Utihni!«

Če starši »rešujejo« otroke in jih ščitijo pred žalostjo, jezo in strahom (npr. začnejo
tolažiti otroka, še preden so ga slišali), otrok postane odvisen od drugih v prepoznavanju in definiranju lastnih občutkov. Prav tako postane nemočen in odvisen od drugih
pri reševanju lastnih težav.
Sicer obstajajo tudi otroci, pri katerih starši sploh ne reagirajo na njihove občutke. Ti
zanemarjeni otroci se naučijo skrivati občutke strahu, prizadetosti, žalosti, zavrženosti …
Ne vedo, da so njihovi občutki in potrebe pomembni, zato ne ravnajo v skladu z njimi.
Ne zaupajo drugim, postanejo samozadostni in si tudi kot odrasli ne dovolijo intimnosti ter ne ustvarjajo pristnih čustvenih vezi.
Glede na to, da so občutki staršev in otroka prepleteni, otrok začne razvijati odgovornost za občutke staršev in dolžnost, da je uspešen, ter izraža pozitivne občutke le zato,
da bi osrečil starše in jih ne bi vznemiril. Na ta način se otrok nauči lagati o svojih
resničnih občutkih, naredi vse, da bi ugodil staršem, hkrati potlači svoje prave občutke,
razvija občutljivost za potrebe drugih na škodo svojega samozavedanja in lastnih
potreb. Nauči se, da njegovi občutki niso tako pomembni kot občutki drugih, da mora
kot odrasel skrbeti za druge na račun lastne osebne rasti in razvoja.

KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKOM, DA BI SE POČUTILI
VARNO, LJUBLJENO IN POMEMBNO?
• Vsak dan si vzemite vsaj 15–20 minut časa, ki ga boste preživeli z otrokom brez
televizije, sorodnikov, telefonskih pogovorov. Ta čas posvetite samo otroku in sebi,
osredotočite se nanj in mu povejte, da ga imate radi.
• Dajte otroku vedeti, da se lahko zanese na vas. To ne pomeni, da ne boste nikoli
jezni, vendar otrok bi moral vedeti, da ga imate radi, tudi ko ste jezni.
• Zaščitite otroka pred nasiljem. Dom mora biti varen prostor za vse člane družine.
• Pohvalite otrokove uspehe. Spoštujte in pohvalite njegove talente. Raziščite
otrokova močna področja in zanj pokažite zanimanje ter pozornost.
• Naučite otroka, kako naj se sooči z neuspehom. Nihče ne more vedno narediti
vsega dobro. Otroci se morajo naučiti, da včasih lahko pričakujejo tudi neuspeh.
Neuspeh je lahko izziv, ki pomaga otroku, da da vse od sebe.

• Pomagajte otroku, da sam razmisli in reši svoje probleme. Bodite otroku na voljo,
da se z vami pogovori o svojih skrbeh in občutkih.
• Spoštujte otrokove občutke in razmišljanje. Otroci si zaslužijo spoštovanje in
potrditev prav tako kot odrasli.
• Pozorno izbirajte svoje besede. Prekinite slabe navade poniževanja otrok. Besede
lahko otroka prizadenejo bolj kot udarci.
Nekaj povedi, ki jih nikoli ne bi smeli nameniti otroku:
– Grozna si.
– Samo norec te ima lahko rad.
– Gnusiš se mi.
– Če ne bi bilo tebe, se z očetom ne bi razšla.
– Enostavno si preobčutljiva.
Nekaj povedi, ki so otroku v pomoč:
– Ponosna sem nate.
– Lepa si.
– Brez tebe tega ne bi zmogla.
– Verjamem vate.
– Zanima me, kako se počutiš.
– Razumem te, kako se počutiš.
– Rad/-a te imam.

NEKAJ PREDLOGOV ZA DOBER ODNOS
MED STARŠI IN OTROKOM
• POGOVOR. Pogovarjajte se s svojim otrokom o tem, kaj se dogaja
v njegovem življenju. Bodite mu
na razpolago in spoznajte njegove misli in potrebe. Bodite pri
sotni!
• ODMOR. Ko ste jezni, štejte do
deset ali si vzemite pet minut
predaha, da se umirite. Ne reagirajte, ko ste jezni!
• DOSLEDNOST. To je ena najtežjih nalog starševstva. Skupaj z otrokom se dogovorite za pravila vedenja in posledice neupoštevanja pravil. Držite se dogovora, saj
se otrok uči od vas!
• IGRA. Uživajte v igri, vzemite si čas za skupne aktivnosti z otrokom. Ugasnite te
levizijo, sprehajajte se, pojdite na igrišče!
• TEMELJNE VREDNOTE. Otroka naučite, da se vede v skladu s človeškimi in
družinskimi vrednotami. Nagradite njegovo pozitivno vedenje s pohvalo!
• UČINKOVITOST. Dovolite otroku, da se odloča za tiste stvari, ki jim je dorasel. S tem
ga spodbujate in vplivate na njegovo samozavest ter mu pomagate, da oblikuje
svojo osebnost.
• LJUBEZEN. Ljubezen lajša premagovanje težkih situacij. Poslušajte svoje srce! Vsakodnevno izkazujte ljubezen do otroka in mu pokažite, da ga imate radi.
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