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NedÄ›le, 10 Ãºnor 2008

OdjakÅ¾iva se lidé snaÅ¾ili nÄ›co své potomky nauÄ•it, pÅ™edat jim své zku&scaron;enosti. UskuteÄ•Åˆovali to rÅ¯znými form
mnohé cesty byly povaÅ¾ovány za úplnÄ› univerzální a v urÄ•itém Ä•ase vychvalovány, a kdyÅ¾ lidé postoupili ve svém
vÄ›dÄ›ní dále, tak Ä•asto Ä•ást z toho pÅ¯vodnÄ› dobrého, bylo naopak zatracováno a oznaÄ•eno za &scaron;patné.
Jak se v tom má dne&scaron;ní rodiÄ• vyznat? Jak má vÄ›dÄ›t, co je pro jeho dÄ›ti to správné? NemluvÄ› o tom, Å
stran na nás útoÄ•í obavy, aby jen to na&scaron;e dítÄ› bylo &bdquo;normální", kdyÅ¾ sly&scaron;íme a vidíme kolem sebe
tolik agrese, &scaron;ikany, dysfunkcí, nezvladatelnosti, nesoustÅ™edÄ›nosti, neklidu, neschopnosti se ovládat a
panovaÄ•nosti, aÅ¾ tyranie u dÄ›tí...... A ani odborníci nám Ä•asto neposkytují Å¾ádný univerzální a fungující model Å™e&scar
Sami si to pak Å™e&scaron;íme rÅ¯znÄ›, vÄ›t&scaron;inou si o výchovÄ› nÄ›co pÅ™eÄ•teme, v míÅ™e, jak kdo uzná za vhodn
vÄ›t&scaron;inou dojdeme k obdobnému závÄ›ru: &bdquo;Nenechám se znepokojovat Å¾ádnou vÄ›dou ani pavÄ›dou, stejnÄ›
v kaÅ¾dé kníÅ¾ce pí&scaron;í a doporuÄ•ují úplnÄ› nÄ›co jiného, spolehnu se radÄ›ji na svÅ¯j cit". A vypadá to jako fakt sympa
zaÄ•átek!
JenomÅ¾e, vÄ›t&scaron;ina z nás vychází pÅ™i výchovÄ› dÄ›tí ze svých osobních zku&scaron;eností v ro
rÅ¯znÄ› napodobujeme, nebo naopak se snaÅ¾íme dosáhnout úplného opaku, hlavnÄ› pokud nám to kdysi nevyhovovalo
(napÅ™. u pÅ™ísnosti výchovy). S novými, vý&scaron;e uvedenými problémy, sice Å¾ádnou velkou osobní zku&scaron;enost t
nemáme, ale nÄ›jak se s tím u svých dÄ›tí pÅ™ípadnÄ› poprat musíme, minimálnÄ› to alespoÅˆ pÅ™eÅ¾ít, tu jejich výchovu. A
podobnÄ›, jako na&scaron;i rodiÄ•e, dále dítÄ› povaÅ¾ujeme za skoro materiální objekt, nÄ›jaký námi stvoÅ™ený a vyvíjející se
&bdquo;klon", který si rodiÄ•, uÄ•itel atd. &bdquo;pÅ™istÅ™ihne na míru", aby bylo schopné uÄ•ení, výkonu a práce!!!
kdyÅ¾ budeme chtít, úplnÄ› v&scaron;ichni moc dobÅ™e pamatujeme, jak nás to &bdquo;zarovnávání do &scaron;ablony"
v&scaron;echny, jako dÄ›ti, &scaron;tvalo a bolelo, jak jsme nutnÄ› nebyli na v&scaron;echno úplnÄ› stejnÄ› &scaron;ikovní a
nadaní, jak nás to stresovalo, jak jsme byli obÄ•as smutní, Å¾e selháváme a zklamáváme, sebe i ostatní. A úplnÄ›
zbyteÄ•nÄ›, pokud pÅ™istoupíme, aspoÅˆ teÄ•, u svých dÄ›tí, koneÄ•nÄ› na to, Å¾e v pÅ™írodÄ› je kaÅ¾dý a v&scaron;echno
Tak, a co s originály typu: na&scaron;e dítÄ›, neklidné dítÄ›, LMD, nadané dítÄ›, dys dítÄ›, agresivní dítÄ› atd. - to zkusíme
spoleÄ•nÄ› a pÅ™edev&scaron;ím postupnÄ› - rozlousknout pÅ™í&scaron;tÄ›. P.S. Tak si potomky doma znova prohlédnÄ›te a
napi&scaron;te mi, prosím, jak jsou originální a úplnÄ› neopakovatelní :-))) Eva R.
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