Hranice sú správnym začiatkom výchovy detí. Po vybudovaní zdravých hraníc
prichádza na rad správna komunikácia. Hranice nie sú trest pre dieťa. Hranice sú
koncovým mantinelom, na ktorý dieťa narazí. A musí sa dieťa rozhodnúť, či pôjde
hlavou proti múru a príde k sklamaniu, prehre, dôsledku alebo zmení svoje správanie,
prístup, pocity, postoje a príde k riešeniu, výsledku, výhre, láske, dôvere, slobode … .
Vybudovanie si vlastnosti prispôsobiť sa realite a ísť ďalej prinesie vášmu dieťaťu
pozitívny postoj na život, vytrvalosť a dosiahnutie jeho cieľov.
Môže sa vám zdať, že keď dáme do pomeru správnu komunikáciu a dohodu z
hranicami, tak hranice sú tvrdším výchovným prostriedkom, ale v skutočnosti nie sú.
Musíme vedieť ako ich máme správne uplatňovať tak, aby nezlomili detské
sebavedomie a aby sa zdravým hraniciam naučili aj naše deti. A potom prinesú veľa
dobrého. Nemôžeme ich však používať na všetko a vždy!
Uplatňovanie hraníc, v batolacom veku od 1 roka do 3 rokov prinesie rodičom
ovocie už v krátkej budúcnosti a budú mať vyšliapanú cestičku na výchovu pomocou
komunikácie a dohody.
Buďme svojim deťom to čo máme byť – teda rodičmi a nie kamarátmi alebo
diktátormi.
Neokrádajte svoje deti o hranice. Inak si celý život budú myslieť, že sú Boh, a v
tejto roli zaručene nemôžu uspieť!
„Starostlivo vychovávaj syna; on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši.“
Pr. 29/17
„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“
Pr. 22/6

DETI A HRANICE

Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend
(doplnenie, zhrnutie a preklad Ing. Anna Hvizdáková)

I. Prečo deti potrebujú hranice
Budúcnosť sa tvorí už teraz! Rodičovstvo nesúvisí len s prítomnosťou.
Pripravujeme svoje deti na budúcnosť. Vzorce správania, ktoré si deti osvoja v
prvých rokoch svojho života (ich charakter), budú určovať ako neskôr budú deti žiť.
A charakter sa vždy vytvára vo vzťahoch. Hlavným cieľom výchovy detí je pomôcť
im vybudovať taký charakter, ktorý im zaistí dobrú budúcnosť.
Aby deti mohli poznať, kto sú a za čo majú zodpovednosť, ich rodičia musia
mať vo vzťahu k nim jasné hranice a správať sa k nim tak, aby im pomohli osvojiť si
svoje vlastné hranice. Cieľom je, aby sa vaše deti postupne naučili, že to, čo spadá do
ich hraníc – pocity, postoje a správanie – je iba ich problém. Keď začínate, majte na
pamäti koniec!
Aby sme mohli u svojich deti vybudovať hranice, musíme mať hranice i my.
Správanie dieťaťa je treba vykladať ako jeho reakciu na naše vlastné vystupovanie.
Deti sledujú a osvojujú si, ako pracujete s hranicami vo svojom vlastnom svete.
Všímajú si, ako pristupujete k nim, k manželovi či manželke a ku svojej práci. A
napodobňujú vás – v dobrom aj v zlom.
Moje niektoré hranice, ktoré som si stanovila:
• Keď kričíš, hádžeš sa o zem a nechceš to riešiť inak, tak ja ťa počúvať
nebudem. Môžeš ísť do izby a keď sa ukľudníš môžeme to spolu vyriešiť. - To že
nechcem počúvať a pozerať sa na dieťa ako bez príčiny kričí alebo sa hádže o
zem je moja hranica. Netrestám dieťa. Dieťaťu poviem, aby sa zastavilo,
ukľudnilo a ak chce môžeme sa porozprávať. Ak nechce začať triezvo riešiť
situáciu tak to je jeho problém. Je dobre prejaviť pocity (hnev, nespokojnosť)
ale nie sa nimi nechať ovládnuť. Ako ich zvládať a nájsť riešenia nájdete v
ebooku „Vzdorovité dieťa? STOP!“
• Keď pijem kávu, raňajkujem, obedujem, večerám – nemôžu po mne deti loziť.
Aspoň ten čas, čo si vypijem kávu a najem sa chcem mať v kľude.
• ….
Možno to vyzerá kruto, ale nie je. Dieťa sa naučí rešpektovať potreby iných a tiež vie,
že nemôže manipulovať ľuďmi plačom, krikom a pod. Všetko ide pekne komunikáciou
vyriešiť. Treba to však vašimi hranicami zastaviť. To že si hranice stanovíte mu
dávate najavo, že aj vy ste človek, že aj vy máte potreby, túžby a že aj vy máte
mantineli odtiaľ - potiaľ.

Pokiaľ si deti neosvoja hranice, správne vzorce správania, prenesú svoje nezrelé
správanie do dospelosti, kde za svoje správanie platia oveľa väčšiu cenu.
Napríklad:
•

neschopnosť hovoriť „nie“ ľuďom, ktorí im škodia

•

neschopnosť hovoriť „nie“ vlastným ničivým impulzom

•

neschopnosť počuť „nie“ od druhých a rešpektovať ich hranice

•

neschopnosť odkladať uspokojenie svojich potrieb a plniť svoje ciele a úlohy

•

schopnosť nechať zo sebou ľahko manipulovať

• ťažkosti s vytváraním a udržovaním dôverných vzťahov
•

neschopnosť otvorene jednať so svojimi blízkymi

•

neschopnosť komukoľvek odporovať a produktívne riešiť konflikty

• vnímanie života z pozície obeti
• závislosti a nutkavé správanie
•

neporiadnosť a neschopnosť doťahovať veci do konca

Chceme sa vyhnúť tomu, čím sme mnohí museli prejsť. Pokiaľ budeme vedieť, ako
vychovať dieťa s dobrými hranicami, predídeme tak mnohým bolestiam a dieťa
viacerým sklamaniam.
Dieťa sa nerodí s hranicami. Potrebuje vedieť, kde začína, za čo má prijať zodpovednosť
a za čo zodpovednosť prijať nemusí. Podstatou hraníc je sebaovládanie, zodpovednosť,
sloboda a láska. Dieťa sa nerodí so seba-kázňou, preto ich musí usmerňovať niekto iný.
Je na nás rodičoch, aby sme pomohli svojim deťom už teraz pracovať na tom, aby v
budúcnosti mali lepší život.

Základné princípy pre pochopenie rôznych hraníc, ktoré odpovedajú
rôznym vekovým skupinám detí.

Prvých dvanásť mesiacov
Počas prvého roku života deti nadväzujú vzťah so svojou matkou a otcom a
budujú si základnú dôveru, takže hranice by v tomto veku mali byť iba minimálne.
Od jedného do troch rokov
Deti v tomto veku sa môžu učiť reagovať na slovo nie a môžu chápať dôsledky
svojej neposlušnosti. Nemusia byť schopné porozumieť vašej logike, ale môžu
celkovo pochopiť, že poslúchnutie vášho „nie“ prináša dobré veci, zatiaľ čo
ignorovanie prináša nepríjemnosti.
Od troch do piatich rokov
Počas tohto obdobia už deti môžu lepšie chápať dôvody, prečo niesť
zodpovednosť a čo znamenajú dôsledky. Súčasti definovania hranice v tejto etape ich
vývoja je učenie sa, ako jednať s kamarátmi, ako reagovať na autoritu, ako zdvorilo
vyjadrovať nesúhlas a ako vykonávať domáce práce. V tomto veku dobre funguje
uplatňovanie dôsledkov, ako je napríklad odobratie hračiek alebo zákaz televízie či
inej zábavy.
Od šiestich do jedenásť rokov
K tejto etape vývoja patria značné príčiny a tiež rastúca angažovanosť vo svete
mimo rodinu: škola, záujmové aktivity, cirkev a priatelia. Problematika hraníc sa
bude točiť kolo rozdeľovania času medzi domovom a priateľmi, okolo domácich a
školských prác, okolo orientácie na cieľ a okolo hospodárenia s časom a peniazmi.
Dôsledky môžu zahrňovať obmedzenie slobody, styk s priateľmi a domácich výsad.
Od dvanásť do osemnásť rokov
Adolescencia je posledný stupeň pred obdobím dospelosti. Patria tu také úlohy,
ako je upevňovanie svojej identity, ako odlišnej od identity rodičov, smerovanie k
budúcemu povolaniu, sexuálne dozrievanie, rozhodovanie v oblasti lásky a hodnoty.
V tomto období by ste mali začať ustupovať od ovládania svojho dieťaťa k jeho
ovplyvňovaniu.

Prekážky pri vymedzení hraníc:
Závislosť na dieťati: Problém vzniká, keď rodičia potrebujú blízkosť či lásku
svojho dieťaťa pre naplnenie svojich neuspokojených potrieb. Dieťa tak slúži k tomu,
aby svojmu rodičovi prinášalo teplo, blízkosť a lásku, dieťa sa tak príliš skoro stáva
vo svojom živote rodičom.
Závislosť rodičov na deťoch, nielen že pôsobí deťom problémy neskôr v živote, keď
sa stávajú ľuďmi s neodbytnou potrebou starať sa o druhé, trpí depresiami alebo
otročia nutkavému správaniu, ale tiež znižuje schopnosť rodičov stanoviť vhodné
hranice. Dieťa tak nie je náležito potrestané a učí sa, že kedykoľvek začne niekomu
odopierať svoju lásku, môže získať to, čo chce.
Prílišné stotožnenie s dieťaťom: Rodičia obyčajne nie sú schopní odložiť
uspokojenie potrieb a želanie dieťaťa preto, že sa príliš stotožňujú s jeho pocitmi. Je
treba, aby sa rodičia dokázali vcítiť do bolesti, strachu a osamelosti detí, ale niektorý
rodičia však bolestné pocity svojho dieťaťa zamieňajú za svoje vlastné a myslia si, že
dieťa prežíva väčšie ťažkosti, ako tomu v skutočnosti je. To čo dieťa vníma ako
mierne nepohodlie vníma jeho matka ako trauma.
Vnímanie lásky a svojbytnosti ako vzájomných nepriateľov: Túto otázku zle
chápe mnoho rodičov. Boja sa, že nesúhlas, konfrontácia alebo iba odlišnosť od ich
detí znamená narušenie vzťahov. Pokiaľ s človekom, ktorého milujete, vždy vo
všetkom súhlasíte, niečo dôležitého tu nieje v poriadku. Niektorý ľudia sa boja byť vo
vzťahu s druhým človekom sami sebou. Takýto strach popiera lásku. Keď vo vzťahu
k svojmu dieťati dodržujete stanovené hranice, v skutočnosti prežíva väčšie bezpečie
a lásku, ako keby tomu tak nebolo.
Ignorovanie a následný výbuch: Tu všeobecne platí, že neriešené problémy sa
časom nezlepšujú, ale zhoršujú. Deti potrebujú, aby rodičia boli ich vonkajšími
hranicami a napomínali ich, stanovili im hranice a dávali im zakúsiť dôsledky ich
správania, pokiaľ sa pre nich vonkajšie hranice nestanú vnútornými. Postoj
„ignorovať a nakoniec vybuchnúť“ dieťa učí, že má vo všetkých svojich
požiadavkách vytrvať. Poznáva, že mu v deviatich prípadoch z desiatich všetko
prejde a že sa stačí naučiť, ako v tom jednom prípade z desiatich vydržať, keď
rodičovi povolia nervy.
Vyčerpanosť: Pokiaľ pozorujete, že vás vaše deti vyčerpávajú, môže to znamenať
niekoľko vecí. Za prvé je možné, že trpíte, buď pre nedostatok podporných vzťahov,
alebo preto, že na seba nemáte dosť času. Za druhé, možno ste svoje deti naučili, že
keď budú dostatočne vytrvalé, poddáte sa im. Umenie vychovávať spočíva v
schopnosti trvať na svojich hraniciach iba o chvíľočku dlhšie, ako deti trvajú na
svojich požiadavkách.
Nezabudnite, že im nemôžete vštepovať to, čo sami nemáte. Nestačí, keď budete
svojim deťom o hraniciach hovoriť. Buďte pre nich hranicami.

Princípy hraníc, ktoré Vaše deti potrebujú poznať

Princíp sejby a žatvy
Rodičia sa dostávajú do značných ťažkostí, keď nerozlišujú medzi
psychologickými a negativními vzťahovými dôsledkami na jednej strane a logickými
dôsledkami pre realitu na strane druhej. Psychologické a negatívne vzťahové
dôsledky, ako napríklad hnev, vyvolanie pocitov viny, podpichovanie a odopieranie
lásky, zvyčajne ľudí ku zmene nemotivujú. Pokiaľ áno, je zmena krátkodobá. K
ozajstnej zmene prichádza iba vtedy, keď sa človek stretne s logickými dôsledkami
svojho správania, ako napríklad bolesť alebo strata času, peňazí, majetku, vecí, ktoré
má rád a ľudí, ktorých si cení. A nie je pravda, že keď sa nám umožní platiť za svoje
chyby, poučíme sa z nich? Tieto straty nás vedú k zmene nášho správania.
"Zákon sejby a žatvy"- je zákonom, na ktorom sme denne závislí, či už z pozitivného
alebo negativného hľadiska.
• Keď budem usilovne pracovať, budem môcť postúpiť na lepšie miesto.
• Keď budem tráviť čas s ľuďmi, na ktorých mi záleží, a budem k nim úprimný,
moje vzťahy porastú.
Alebo
• Keď budem jesť všetko, čo chcem, priberiem na váhe alebo si privediem
ochorenie srdca.
• Keď si nebudem dávať pozor na to, koľko utratím, môžem začať otročiť peniazom
a prísť o svoju slobodu.
Pozitívna stránka zákona sejby a žatvy nás v rozumnej miere učí o tom, že máme
vládu nad svojim životom a negatívna stránka nám prináša zdravý strach zo zlých
vecí. Zdravá úcta k dôsledkom nás nutí žiť v realite a postupovať dobrým smerom.
Pokiaľ si však zákon sejby a žatvy nikdy neosvojíme, budeme strácať v pozitívnych
aj negatívnych stránkach života.
Dôsledky prinášajú potrebu zodpovedného správania z rodiča na dieťa.
Vplyvom dôsledkov sa to stáva starosťou dieťaťa. Miesto toho rodičia dovoľujú, aby
sa tento problém stal ich problémom a nie problémom ich detí. Pamätajte na to, že je
treba, aby si so svojím problémom robilo starosti dieťa a aby samo muselo hľadať,
ako ho vyriešiť.
Zákon sejby a žatvy učí deti „sebaovládaniu“. Poznávajú „Majú vplyv na
kvalitu svojho života.“ Uvedomujú si, že si môžu vybrať, či ostanú doma a budú sa
nudiť, alebo či budú môcť ísť von a hrať sa. Ak sa rozhodneš plniť svoje povinnosti,
budeš sa hrať. Keď sa rozhodneš vyhnúť sa im, zaplatíš za to. Tak, či onak, svoj život
máš v ruke ty, a nie tvoji rodičia. Základom je dať deťom slobodu, umožniť im voľbu

a potom im dať prežiť odpovedajúce dôsledky. Úlohou rodiča teda je poskytnúť
primerané množstvo slobody a možnosti voľby a potom sa postarať o dôsledky.
SLOBODA = ZODPOVEDNOSŤ = DOSLEDKY = LÁSKA
Zákon pôsobí – pokiaľ sa mu nepostavíme do cesty. Príliš často mu však
bránime. „Blokujeme súpera“ tým, že rušíme dôsledky, ešte skôr, ako môžu našim
deťom poskytnúť poučenie. Ale aby sme mohli získať ovocie výchovy, je nutné dať
priestor aj bolesti. Dávajte človeku sústavne milosť a pravdu, a s najväčšou
pravdepodobnosťou z neho vyrastie človek s dobrým charakterom. Milosť zahrňuje
podporu, zdroje, lásku, súcit, odpustenie. Pravda predstavuje štruktúru života, hovorí
nám, ako máme žiť a ako život skutočne funguje. Zákon sejby a žatvy je základným
pravidlom pre úspešný život.
Realizácia zákona sejby a žatvy
• Postarajte sa o to, aby dôsledky boli prirodzeným výsledkom previnenia. Keď sa
napríklad do kina nevyberiem včas, je možné, že sa tam nedostanem vôbec.
• Šetrite si dôsledky pre vážne priestupky. Dôsledky o ktorých tu hovoríme, sa
väčšinou týkajú správania, ktoré by sa mohlo stáť zlým charakterovým vzorom.
• Nechávajte dôsledky pôsobiť ihneď po previnení. Čím je dieťa mladšie, tým musí
byť dôsledok bezprostrednejší. U veľmi malých detí dobre funguje jasné „nie“ alebo
izolácia.
• Vyhýbajte sa emocionálnym dôsledkom a uplatňujte logické dôsledky správania
dieťaťa. Hnev a vyvolanie pocitov viny, či zahanbenia dieťa nenaučí správať sa
lepšie. Pocit bolesti nad stratou možnosti pozerať sa na televíziu, nad znížením
vreckového alebo zákazom používať počítať ho to naučí omnoho lepšie.
• Vzťahové dôsledky používajte iba vtedy, keď sa týkajú vašich pocitov. Pokiaľ vás
alebo iných ľudí správanie vašeho dieťaťa zraňuje, povedzte mu to a povedzte mu, čo
so svojimi pocitmi mienite urobiť. „Som smutný, keď so mnou takto hovoríš. Nemám
rád, keď so mnou niekto takto hovorí, a vytvára to medzi nami hradbu. Takže, keď na
mňa budeš drzá, nebudem ťa počúvať. Takúto reč počúvať nebudem. Až so mnou
budeš chcieť hovoriť inak, rada ťa vypočujem.
• Chápte dôsledky ako ochranu vás samých a ostatných členov rodiny pred
správaním dieťaťa. Inými slovami, najlepšími hranicami sú vaše vlastné hranice.
„Nemám rada, keď sa u jedla ľudia hádajú. Martin, choď do svojej izby, a až sa
upokojíš, môžeš sa vrátiť. Mimochodom, o pol ôsmej budem upratovať zo stola a
žiadne jedlo potom už nebude.
• Snažte sa zachovávať možnosť voľby. Dávajte deťom na výber i v situáciach,
kedy má dieťa k dispozícií len jednu možnosť, napríklad keď dieťa nemôže zostať
samé doma a musí ísť s rodičmi. „Môžeš ísť a užiť si s nami zábavu, alebo môžeš ísť
a nudiť sa.
• Skôr než vyvodíte dôsledky, presvedčte sa, že dieťa nemalo k nevhodnému

správaniu prijateľný dôvod. Preverte si, či dieťa netrpí obavami alebo zdravotnými či
emocionálnymi problémami.
• Hovorte s dieťaťom a pýtajte sa ho na jeho zlé správanie. Robte to v dobe, keď sa
dieťa nespráva zle. „Keď robíš to a to, rád by som porozumel tomu, prečo to robíš.
Snažíš sa mi tím niečo povedať? Hneváš sa na mňa alebo som ti nejako ublížil?

Odmeny a dôsledky
Veríme v odmeny za tieto dve veci:
• Osvojenie si nových vedomostí.
• Vykonanie niečoho výnimočného.
Naopak neveríme v odmeny za nasledujúce:
• Plnenie toho, čo sa – úmerne veku detí – požaduje od civilizovaných ľudí.
• Plnenie toho, čo sa očakáva (napr. práca).
Dvojročné dieťa odmeníme, keď sa naučí chodiť na nočníček, dospelého už za
dodržiavanie hygienických návykov odmeňovať nebudeme. Dávajte si pozor, aby ste
u svojich detí nevypestovali postoj, že musí plniť požiadavky iba vtedy, keď im za to
niekto zaplatí. Potrebujú sa naučiť, že samy budú musieť zaplatiť, pokiaľ požiadavky
nesplnia.
Zrelosť prichádza vtedy, keď prestaneme vyžadovať, aby život plnil naše
požiadavky a začneme plniť požiadavky života. Poznávame, že v konečnom
dôsledku máme značný vplyv na to , ako sa nám v živote darí. Keď zasievame
naplňovanie požiadavkov reality, zožneme úžitok. Pokiaľ zasievame vyhýbanie sa
skutočnosti, realita si od nás nakoniec vyžiada, aby sme za to zaplatili.

Princíp zodpovednosti
Jedným z charakteristickým znakom zrelosti je niesť zodpovednosť za svoj
život i za svoje túžby a problémy. Veľká časť vašej výchovy, ohľadne hranice, bude
spočívať v tom, že svojim deťom budete pomáhať pochopiť, že musí postupne
preberať zodpovednosť za svoje vlastné problémy. To čo začína ako bremeno
rodičov, musí skončiť ako bremeno dieťaťa.

Poklady, ktoré by vaše dieťa malo prezvať do vlastníctva:
Emócie
Marta bola v slepej uličke. Jej jedenásť ročný syn Nátan dostával záchvaty
hnevu, keď sa mu niečo nepáčilo. Kričal na ňu, dupal, búchal dverami a niekedy i
hádzal vecami. S určitou pomocou Marta zmenila svoj prístup k Nátanovým
záchvatom zlosti. Povedala mu:“Viem, že ťa rôzne veci rozčuľujú, a chápem ťa.
Každého z nás občas niečo vyvedie z miery. Ale tvoje pocity ma a ostatných členov
rodiny ruší. Takže pre teba máme návrh. Keď ťa niečo nahnevá, môžeš nám povedať,
že si nahnevaný. Nechceme, aby si svoje pocity musel tajiť. A keď sa to bude týkať
nás, sadneme si spolu a pokúsime sa ten problém vyriešiť. Ale kričať, nadávať, dupať
a hádzať vecami je neprijateľné. Ak k niečomu takému dôjde, budeš musieť ísť do
svojej izby a byť tam bez telefónu, počítača pokiaľ sa neupokojíš. Nátan začal Marte
svoje problémy predkladať ako problémy a nie ako krízu, a s cieľom vyriešiť ich s
ňou. Nie však hneď nejakú dobu to trvalo.
Postupne sa tak stával pánom svojich emócií. Mohol sa hnevať, ale namiesto toho,
aby sa svojimi pocitmi nechával zbavovať vlády nad sebou, určil vždy zdroj svojho
hnevu a snažil sa riešiť problém, ktorý ho k nemu priviedol.
Postoje
Postoje sú stanoviská či názory, ktoré zaujímame voči ľuďom a rôznym
otázkam.
Zoznam oblastí, ku ktorým by si naše deti mali vytvoriť určitý postoj:
• Vlastné „ja“ (silné a slabé stránky, záľuby...)
• Úloha rodiny
• Priatelia
• Boh (kto to je a ako sa k nemu správať)
• Škola (záujmy a povinnosti)
• Práca
• Morálne otázky (sex, drogy, párty...)
Potrebujú vedieť, že svoje postoje si vytvárajú a vyberajú samy a že postoje iných
ľudí nemusia byť rovnaké ako ich. Je treba, aby sme im pomohli vidieť dôsledky ich
postojov a to, ako za ne majú niesť zodpovednosť. Ukážte mu, ako jeho postoj
ubližuje jemu samotnému aj ostatným. Napr: Petra, ak nedokážeš počkať, až tvoj brat
dohovorí, a budeš mu skákať do reči, budeš musieť so svojím hovorením čakať až do
zajtra. Vážne sa chceme dozvedieť, ako si sa mala v škole, ale je potrebné, aby si
počkala, kým príde na teba rad. To jej pomôže vypestovať si postoj úcty k pocitom
druhých. Učte svoje deti, ak budú mať kedykoľvek problém,aby najskôr preskúmali,
či k jeho vzniku sami prispeli.

Správanie
Deti sa učia slušnému správaniu v súkromí i na verejnosti pomocou lásky,
vyučovania, príkladov a svojich vlastných skúseností. Potrebujú sa naučiť, že to, ako
sa správajú, spadá do ich zodpovednosti.
Jednoducho deti svoje pocity vylievajú do svojho správania. Vôbec neuvažujú o tom,
čo by sa mohlo stáť, keby jednal podľa svojich pocitov. Takéto dieťa, alebo dospelý
človek, ktorý si nikdy neosvojil hranice sa správa takto:
Príčina: Hnevám sa, pretože ma nenechali pozerať sa ďalej na televíziu.
Účinok: Plačem, hnevám sa a všetko lieta do povetria.
Dieťa, ktoré má osvojené a rešpektuje hranice sa správa takto:
Príčina: Hnevám sa, pretože ma nenechali pozerať sa ďalej na televíziu.
Myšlienka: Mohol by som sa začať hnevať, ale potom by som mohol prísť o viac než
len o televíziu. Bude lepšie, keď sa podriadim.
Účinok: Pôjdem si urobiť domácu úlohu.
Jednoducho sa staráte o to, aby pre nich impulzívne správanie bolo bolestnejšie ako
ovládanie sa.
Poučenie: Hovorte im, že jednať na základe svojho hnevu alebo svojich túžieb nie je
vhodné. Zoznámte ich s možnosťami, ako sa môžu zo svojimi pocitmi vysporiadať,
napríklad tak, že o nich budú hovoriť, alebo začnú uvažovať o tom, ako by naozaj
mohli dostať to, čo potrebujú (nap. Keď sa budú správať slušne, získajú viac výhod,
ako keby si ich vynucovali).
Prax: Dávajte im prežiť dôsledky ich správania, pokiaľ ešte stále nie je v poriadku, a
chváľte ich, keď sa budú ovládať lepšie.
Deti sa chopia každej príležitosti, kedy sa môžu vyhnúť svojim povinnostiam,
pokiaľ im prijímanie ich vlastníctva a nesenia zodpovednosti nevštepíme ako životný
štýl.
Vaše deti potrebujú vedieť, že kľudne môžu požiadať o pomoc, keď budú v kríze,
keď ich bude niečo trápiť, alebo keď budú mať problém.
Deti sa musia učiť zodpovednosti:
• Majú byť úprimné a dostatočne pokorné, aby si uvedomili, že majú problém,
namiesto toho, aby boli pyšné a problém popierali.
• Majú iniciatívne požiadať o pomoc od ostatných, namiesto toho, aby sa stiahli do
seba alebo dúfali, že problém zmizne.
• Majú si vyberať charakterných ľudí, ktorých môžu požiadať o pomoc.
• Musia sa podieľať na vyriešení problému.
• Majú si vážiť preukázanú pomoc a byť za ňu vďačný.
• Majú sa učiť zo svojich skúsenosti, aby niekedy neurobili rovnakú chybu.

Princíp moci
Nemôžeme robiť to čo chceme , ale to čo je dobré a správne. Vaše deti sa
potrebujú naučiť nad čím majú moc, nad čím ju nemajú a ako to rozlíšiť. „Prinútim ťa
stým prestať“ nie je nutnosť u veľmi malých detí alebo v prípadoch núdze. Oveľa
lepšie je povedať: „Nemôžem ťa prinútiť, aby si stým prestal, ale môžem ti povedať,
čo sa stane, ak stým neprestaneš.“ Potom nevyslovujte prázdne hrozby. Dodržte
sľúbené dôsledky. Tu sa nachádza vaša skutočná moc. Nemôžete svoje deti prinútiť,
aby sa správali tak, ako sa majú, ale môžete im predkladať voľby a dôsledky,
ktoré im budú pomáhať rozhodovať sa správne.
Aby si deti mohli vybudovať primerané hranice, je treba, aby mali určitú moc, teda
schopnosť niečo ovládať alebo mať na starosti.
Nemám moc …

Mám moc ...

Prežiť bez potreby druhých

Vybrať si, na koho sa budem spoliehať

Robiť všetko, čo chcem

Robiť, to k čomu mám schopnosti

Vyhýbať sa dôsledkom

Prispôsobiť sa v záujmu, čo najväčšieho
zmiernenia dôsledku

Vyhýbať sa neúspechom

Prijať neúspech, poučiť sa a zlepšiť sa

Princíp úcty
Rešpektovanie hraníc druhých ľudí a úcta nevzniká automaticky!
Musia sa naučiť:
• Neubližovať druhým.
• Rešpektovať „nie“ druhých a netrestať ich za to.
• Rešpektovať hranice obecne.
• Radovať sa z druhých.
• Cítiť smútok a nie zlosť, keď im hranice druhých zabránia v tom, aby dostali, čo
chcú.
Keď po napomenutí nasleduje ospravedlnenie, dostatočná seba-náprava a pokánie,
dieťa sa učí úcte. Pokiaľ to tak nie je, mali by prísť na rad dôsledky.

Dôsledky:
• Alan, prosila som ťa, aby si so mnou takto nehovoril. Takéto reči nebudem
počúvať, pretože ma urážajú. Takže teraz môžeš ísť do svojej izby a premýšľať o
tom, ako to povedať lepšie.
• Alan, pokiaľ neprestaneš hovoriť takto jedovato, môžeš ísť niekde inde, kde to
bude chcieť niekto počúvať. Já to počúvať nebudem. Choď preč.
• Alan, keď nás tu všetkých takto otravuješ svojím postojom, neviem si predstaviť,
čo asi vyvádzaš vonku medzi ľuďmi. Radšej nejaký čas ostaň doma, aby si si mohol
popremýšľať, ako hovoriť z ľuďmi lepšie.
1) sa nesmiete podvoliť nevhodnému jednaniu s Vami. (Funguje to i u
mladších detí, ktoré majú záchvaty hnevu. Povedzte im, že keď budú chcieť, môžu sa
hnevať, ale iba vo svojej izbe. Vy ten hluk počúvať nebudete.)
2) sa deti potrebujú učiť, že ich správanie ubližuje druhým. Dajte im najavo,
že to čo povedali, vám ublížilo a že ste kvôli tomu smutní. Takto ich začíname učiť
Zlaté pravidlo „Miluj blížneho, ako seba samého“. Jednať s druhými tak, ako by sme
chceli, aby oni jednali s nami. Nesnažiť sa v nich vyvolať pocity viny, ale radšej sa
opýtať: „Ako ti je, keď s tebou takto hovorí niekto v škole?“. Nechajte ich
premýšľať a odpovedať vám.
3) pokiaľ nedochádza k náprave – čo na začiatku nemusí – je potrebné, aby to
deti niečo stálo. Vašou úlohou teda je nemeniť hranice a nenechať sa frustrovať.
Zostať pevný a zachovávať si empatiu. Nenechajte sa rozčúliť a netrestajte deti
za ich protesty. Tie ustúpia realite a dieťa začne pociťovať to najdôležitejšie, čo sa
ohľadom reality môže naučiť prežívať – smútok. Smútok je znamením, že protesty
ustúpili realite a že dieťa začína vzdávať boj.

Princíp motivácie
Motívy sú hybnou silou nášho správania. Neznalé motívy, ako napr. strach z
bolesti a z dôsledkov, pomáhajú malým deťom. Rodičovstvo však znamená viac ako
iba pomáhať malým deťom prevziať vládu nad svojim správaním. Chceme, aby naše
deti robili správne veci zo správnych dôvodov a nie iba preto, aby sa vyhnúlo
dôsledkom.
Strach z dôsledkov
Dieťa začne príjmať skutočnosť, že nie je Bohom, že rodičia sú väčší, ako ono
samo a že jeho neprijateľné správanie ho vždy bude niečo stáť a bude ho bolieť.
Vštepujte zdravý strach z dôsledkov – musím premýšľať o tom, čo sa chystám urobiť.

Čo by ma to mohlo stáť. Strach z dôsledkov by nemal zahrňovať strach zo straty
lásky. Obavy má mať len z prípadnej straty slobody a z možnej bolesti. (Mám ťa rád,
ale zvolil si si pre seba niečo ťažké). Ohnisko poznávania dôsledkov by malo byť
to, aby dieťa pochopilo, že jeho problémom je ono samo a nie rozčúlený rodič.
Porovnajte si tieto dva prístupy:
• Marek, ak pri nakupovaní ešte raz vezmeš z regálu tu čokoládu, mama sa bude
vážne hnevať.
• Marek, ak pri nakupovaní ešte raz vezmeš z regálu tu čokoládu, okamžite pôjdeme
preč. A keď prídeme domov, poupratuješ namiesto mňa v kuchyni, za ten čas, ktorý
som s tebou stratila.
Tento druhý prístup mu pomáha vidieť, že problémom je jeho správanie a nie mama,
ktorej povolili nervy.
• Začína sa pozerať na seba,namiesto toho, aby obviňovalo druhých.
• Dieťa nie je nikdy bez lásky.
• Uvedomuje si, že pokiaľ sa odmietne obmedzovať, vždy ho obmedzí niekto väčší
a silnejší, ako je samo – rodičia, priatelia, učiteľ, nadriadený alebo polícia.

Princíp závisti
Závisť je najzákladnejšia ľudská emócia a do istej miery závidia všetci ľudia.
Ľudia s týmto charakterovým rysom pociťujú nárok na rôzne výsady, zvláštne
zachádzanie, na veci, ktoré majú druhí, na úctu, lásku a na všetko ďalšie, čo chcú.
Ďalej deťom pripadá, že majú právo netrpieť, nepracovať a neprispôsobovať sa
pravidlám a hraniciam. Chcú dostať všetko okamžite a protestujú, keď to nedostanú.
To čo nevlastnia, vlastní ich. Závistliví ľudia chcú viac, a dostanú menej. Vďační
ľudia ďakujú za to, čo majú, a dostanú viac.
Vďačnosť je opakom závisti. Vďačnosť pochádza z pocitu, ktorý máme, keď niečo
slobodne prijímame – nie preto, že si to zaslúžime, ale preto, že nás niekto obdaroval.
Vďačný človek je šťastný a plný radosti. Závistlivý človek je nešťastný a plný hnevu.
Deti musia prežiť dostatočnú mieru sklamania, aby sa stali vďačnými za to, čo
dostávajú, keď zistia, že nemajú právo na všetko, čo chcú.
• Niekedy povedzte: „Nie vždy dostaneš to, čo chceš“.

• Naučte deti pomáhať, dávať lásku, čas, pochopenie druhým ľuďom.
• Ako sa svojim deťom dovolíte správať k vám, tak sa budú aj k ostatným.
• Naučte deti poďakovať a vážiť si veci. Povedzte im koľko snahy, financií to
stálo druhého človeka. A predovšetkým, že to nie je samozrejmosť. Nikto im
nič dávať nemusí.

Zákon hodnotenia

4 pravidla hodnotenia bolestí detí:
• 1 Nedovoľte, aby bolesť vášho dieťaťa ovládala vaše správanie.
Určite sa stáva, tak ako v každej rodine, že sa dieťaťu niečo nepáči. Niečo mu
zakážete, nedovolíte a pod. Ak sa vaše dieťa rozčúli, je smutné, protestuje rôznymi
spôsobmi a vy sa nedokážete na svoje nahnevané, smutné dieťa pozerať, nechávate sa
ovládať jeho bolesťou.
• Ukazujete mu tým, že druhí ľudia urobia to, čo chce, stačí, keď sa rozplače.
• Tiež ho učíte, že ma nárok byť vždy šťastný.
• Dieťa, ktoré nikdy neprežije sklamanie, smútok, frustráciu sa ju nikdy
nenaučí znášať. A dospelosť mu nadelí veľké rany.
• Naučte svoje dieťa, že bez bolesti nie je víťazstvo. Keď chceme niečo
dosiahnuť, vždy musíme pre to niečo urobiť. Niekedy to bolí, niekedy niečo
stratíme, niekedy urobíme chybu, ale toto všetko nás robí silnejšími a
skúsenejšími.
Pamätajte na to, že detské protesty ani bolesť neurčuje, čo je dobré.

• 2 Oddeľujte svoju bolesť od bolesti svojho dieťaťa
Pokiaľ nám smútok, hnev dieťaťa spôsobuje bolesť je to normálne. Každý rodič
nevidí rád svoje dieťa smutné a nahnevané. Nevyriešime však situáciu, ak poľavíme
z dôsledku, ktorý sme stanovili. Je to veľmi krátkodobé víťazstvo a to aj tak, zo
strany dieťaťa. Čo to spôsobuje sme už veľa krát spomínali.
Rada:

Nepoľavte a skúste ísť do inej miestnosti, kde sa so svojimi pocitmi

vyrovnáte. Spomeňte si na to, že takáto skúsenosť mu dá oveľa viac, ako keby dostal
to čo chce, len preto, že vzdoruje. Nestotožňujte sa s bolesťou dieťaťa. Pochopenie je
na mieste, ale to je asi tak všetko. „Chápem, že si smutný, keď nemôžeš ísť na zápas.
Mali sme však dohodu, že najskôr si napíšeš úlohu a potom môžeš ísť. Srdiečko sám
si si vybral, že si sa radšej hral na počítači. Ty si sa tak rozhodol, aj keď si vedel, že
kým nemáš úlohy, na zápas ísť nemôžeš. Je tak? Máš úlohy napísané? Čo si z toho
zoberieme do budúcna?
Ukážte dieťaťu, že to nie vy ste zlá mama, ale on sa ZLE rozhodol.

• 3 Pomáhajte svojim deťom vidieť, že náplňou života nie je vyhýbať sa
bolesti, ale robiť si z hodnotnej bolesti spojenca
Situácia
Manželské
problémy

Problémy v
práci

Frustrácia
pri
dosahovaní
cieľov

Emocionálny
stres, bolesť
a strata

Človek, ktorý sa vyhýba bolesti Ten, kto prijíma bolesť
•

Nájde si milenku-milenca

•

Učí sa, ako lepšie milovať

•

Obviňuje

•

•

Ide domov k rodičom

Oželie svoje očakávanie
a odpustí

•

Utiahne sa do seba

•

Urobí ústupok a príjme
kritiku a pripomienky

•

Odíde

•

•

Obviňuje vedenie

Zmení svoje správanie,
rieši problémy

•

Uchyľuje sa k alkoholu,
drogám

•

Osvojí si nové vedomosti

•

Kladne reaguje na
autoritu

•

Oddaľuje dosiahnutie cieľa

•

•

Vzdá sa

Získa nové vedomosti,
ktoré potrebuje na
dosiahnutie cieľa

•

Upadne do depresie

•

Čelí svojim
charakterovým slabinám

•

Nechá sa povzbudiť
druhými

•

Príjme realitu a
prepracováva sa svojimi
pocitmi

•

Učí sa zvládať situáciu
pozitívnymi metódami
viery, podpory, zmeny

•

Hľadá Boha

•

Popiera ich príčiny

•

Závislosť na alkohole,
drogách

•

Nájde si ľudí, ktorí budú
liečiť jeho bolesť, namiesto
toho, aby požadovali zmenu

• 4 Dbajte na to, aby bolesť bola bolesťou zo zlého rozhodnutia, nie
bolesťou z nenaplnenej potreby či zranenia

Pokiaľ sa dieťa hnevá, že príde o rozprávku, pretože urobilo zlé rozhodnutie, je to
namieste. Skúste deti viesť k slovným vyjadreniam hnevu, smútku, zlosti,
nepochopenia a nespravodlivosti. Naučte ich ovládať svoje emócie.
Ako rodič sa musíte naučiť rozlíšiť bolesť z nenaplnenej potreby, bolesť zo zranenia
a bolesťou, ktorú si dieťa spôsobilo samo svojim rozhodnutím. Nenaplnenú potrebu,
zranenie - pomôžte dieťaťu prejsť spolu s vami, pochopte ho, opýtajte sa, čo
potrebuje, čo mu pomôže a spolu nájdite vhodné riešenie. Nech vie, že v ťažkých
časoch sa na vás môže vždy spoľahnúť, bez toho aby ste ho kritizovali alebo
usmerňovali.

Princíp aktivity
Dieťa potrebuje pochopiť, že riešenie jeho problémov a uspokojenie jeho potrieb
vždy začína u neho, a nie u niekoho ďalšieho. Aktivita znamená urobiť všetko, čo
urobiť môžeme a potom hľadať to čo v nás nie je, aby sme mohli byť doplnení.

Aktivita prináša
• Učiť sa z chýb a dôsledkov, ako sa správne správať.
• Prežívať, že má na starosti svoje problémy a potreby.
• Postupne si vytvárať znalosť, že má vládu a moc nad svojim životom.
• Vyhýbať sa nebezpečným situáciám a vzťahom.
• Nachádzať útechu a pomoc vo vzťahoch.
• Usmerňovať svoje emócie a lásku tak, aby jeho spojene s Bohom a druhými
boli zmysluplné a produktívne.

Často sa stáva, že nám mamička hovorí „Stanovila som svojmu dieťaťu hranice, ako
sa ma správať, ale ono ich stále prekračuje“. To sa dá čakať. Vy ste rodič a máte svoju
úlohu . Stanoviť hranicu a s láskou ju dodržiavať. Dieťa ma tiež svoju úlohu. Jeho
úlohou je mnohokrát svojou agresiou preveriť vaše hranice a poučiť sa tak o realite,
o vzťahoch a o zodpovednosti.

Ako uplatňovať aktivitu u detí?
• Zapájajte ich do rodinných a domácich povinností.
• Spoločne – vy aj dieťa hľadajte riešenia situácie, problému, neúspechu.
• Nechajte ich pár krát doplatiť na svoju pasivitu, lenivosť a poučiť sa z nej.
• Čakajte na požiadanie o pomoc. Dieťa spadne a hneď mu bežíme na pomoc.
Možno ju ani nepotrebuje a čo je horšie, budujeme u svojho dieťaťa pocit, že
je pánom sveta, a že nepotrebuje pre svoj život druhých ľudí: „nemusím nič
povedať, a všetci aj tak robia, čo chcem“.
• Nenechajte ho utekať od problémov, ale podporujte ho k riešeniu. Napr. tak,
že to za neho nebudete riešiť vy.
• Nebuďte príliš prísni, aby sa vaše dieťa nebálo urobiť chybu. Pretože niekedy
sa dieťa bojí chopiť iniciatívu preto, pretože si myslí, že zlyhá. Dajte dieťaťu
najavo, aby radšej urobilo chybu, ako by malo byť pasívne.
• Naučte svoje deti hovoriť presne to čo chcú. Napríklad: Dieťa povie „Mám
sopeľ“ a mamička ide a už mu utiera nos. Takto svoje deti nenaučíte presne
hovoriť to čo chcú a ako to potrebujú. Lepšie by bolo riešenie: „A?“ „Čo
chceš odo mňa?“.
Vaša prílišná aktivita môže výrazne zvýšiť pasivitu vášho dieťaťa.

Princíp reaktivity

Deti na vzniknutú situáciu odpovedajú reakciou a nie „akciou“.
Reaktívne správanie:
• záchvat zlosti
• kladenie odporu
• mrnčanie
• impulzívnosť
• bitie sa a násilie

Deti potrebujú byť schopné protestovať proti tomu, s čím nesúhlasia, čo sa im nepáči
alebo čoho sa boja. Je nutné ich však naučiť ovládať svoje telo, myšlienky, slová
a protestovať, reagovať tak, aby získali, pokiaľ je to možné, to čo chcú správnou
komunikáciou a svojou múdrosťou. Toto sa naučíte v ebooku Vzdorovité dieťa?
STOP!

Ako a aké hranice uplatňovať, aby si deti osvojili dobrý charakter?
Schopnosť milovať – sa naučia tak, že si deti uvedomia, že sa svet netočí okolo
nich. Musia rozmýšľať skôr, ako niečo urobia, aké dôsledky to bude mať pre iných
ľudí.
• Keď niečo sľúbia, nech to aj dodržia. Vysvetlite im, že aj oni majú radi, keď
dodržíte svoje slovo a idete s nimi na sľúbený výlet. Ukážte im, ako sa asi ten
druhý človek cíti, keď sa na neho spolieha a on to nedodrží.
• Ľudia, ktorí milujú druhých, rešpektujú ich hranice. Platí to pre deti, ale aj pre
rodičov. Môžete dieťaťu povedať: „Som unavená a potrebujem si oddýchnuť
na pol hodinky. Môžeš si zatiaľ nájsť nejakú zábavu a nechať ma chvíľu
samu? Vymysli, čo budeme robiť a keď si oddýchnem, tak sa ti budem
venovať, dobre?“
•

Naučme deti niekedy sa vzdať svojej potreby na úkor iných. Napríklad: máme
veľa hračiek a niektorý jeho kamarát ma málo. Podporme dieťa k tomu, aby
mu hračku požičalo alebo aj dalo.

Zodpovednosť - prijať svoj život do vlastných rúk, prevziať nad ním vládu. Chopiť
sa svojho života a vedieť, že sa za neho budeme zodpovedať. Zodpovedný človek
hovorí „moje pocity sú môj problém“ alebo „môj postoj je môj problém“, „čo si
zasejem, budem aj žať“. Našim cieľom je, aby sa deti postupne naučili, že to, čo
spadá do ICH hraníc – pocity, postoje a správanie - je iba ich problém.
• Nepodporujme dieťa v tom, aby zvaľovalo vinu na iných.
• Naučme ich prevziať nad svojimi pocitmi vládu.
• Naučme ich, že keď urobia chybu, tak to nevadí, treba ju však napraviť.
• Naučme ich sa ospravedlniť.
• A predovšetkým neriešme problémy za deti. Môžeme im poradiť, ak si prídu
po radu, pomôcť, podporiť, ale nie to za nich vyriešiť.
A ako to správne urobiť nájdete v ebooku Vzdorovité dieťa – STOP!.
Sloboda – pokiaľ dieťa dostane k nadobúdaniu skúsenosti veľmi málo slobody,
zostane navždy dieťaťom. Deti vychované s dobrými hranicami poznajú, že nie sú len
zodpovedné za svoj život, ale tiež môžu slobodne žiť, akokoľvek sa rozhodnú, pokiaľ
za svoje rozhodnutia ponesú zodpovednosť.
• Ak je to možné, vždy dávajte dieťaťu na výber z dvoch možností. Nechajte
ho, aby sa samo rozhodlo. Napríklad: „ Janko je nahnevaný a smutný, keď mu
hádžeš piesok do očí, však? Chceš, aby bol smutný?“ Počkajte si na odpoveď.
„Ak áno, tak potom budeme musieť odísť z pieskoviska. Je to na tebe, ako sa
rozhodneš.“ - pokiaľ sa dieťa rozhodne zle, dodržte stanovený dôsledok jeho

správania. Vtedy sa naučí, že za svoje rozhodnutia musí niesť zodpovednosť,
či sú dobré alebo zlé.
Schopnosť prevziať iniciatívu – dieťa potrebuje, aby sa od neho požadovala
iniciatíva. Pokiaľ to dieťa naučíme, v dospelosti bude kreatívne, bude hľadať riešenia,
dávať si nové a nové ciele a nebude sa len tak ľahko vzdávať.
• Pokiaľ sú už deti trošku staršie (3-4 roky), nechajme im priestor na to, aby si
samé vyplnili svoj voľný čas.
• Keď niečo potrebujú, opýtajte sa ich najskôr na ich riešenie: „čo myslíš, že
by sa v tejto situácií dalo ešte urobiť, vylepšiť?“ „môžeš prísť s rôznymi
riešeniami a spolu sa rozhodneme pre to najlepšie“.
• Dozrite na to, aby si splnili svoje úlohy a povinnosti. Ja viem, že je to ťažké,
ale snažte sa nerobiť veci za deti. Myslíte pri tom na to, že je to pre ich dobro
a pre ich rozvoj. Ťažko na cvičisku, ale ľahko na bojisku. Berte to tak aj s
vašou výchovou.
Rešpektovanie reality – každý človek, dieťa si musí uvedomiť, že jeho správanie má
reálne dôsledky v reálnom svete. Keď budem študovať a snažiť sa, budem za svoju
pracovitosť žať odmeny. Keď vidíme nejaký veľký úspech, vidíme iba výsledok, a
nie to, čo bolo do neho investované. Skutočnosťou však je, že sa tento úspech rodil
postupne, tým ako daný človek plnil jednotlivé úlohy. A je potrebné, aby sme takto
naučili uvažovať aj svoje deti.
• Pri čítaní nejakého dobrého výsledku, vždy povedzme dieťaťu, že za tým je
veľa práce mnohých ľudí. Nestalo sa to za noc. Ale si danú vec naplánovali a
postupne ju realizovali. A takto sa dosahujú veľké ciele. To môžeš dokázať aj
ty, keď budeš chcieť.
• Konečnú realitu v ktorej žijeme vždy môžeme nejako ovplyvniť: „Nepáči sa
ti to, že sa s tebou v škole nebavia? Čo môžeš urobiť, aby to bolo inak?“
„Nevyhral si preteky? Čo môžeš urobiť, aby si ich na budúce vyhral?“Išiel si
rýchlo autom – musíš zaplatiť pokutu.
• Si lenivý a rád spíš – nečakaj, že budeš úspešný a že si splníš svoje sny.

Rast – patrí tu rozvoj schopností a získavanie vedomostí, ale tiež odvaha pozrieť sa
tvárou v tvár na negatívne veci vo svojom vlastnom vnútri, ktoré je potrebné zmeniť.
• Naučiť deti pozerať sa na svet pozitívne a zo zlých vecí sa poučiť.
• Naučiť sa prehrávať, oplakať stratu a zmieriť sa s tým, čo nejde vrátiť späť.
• Naučiť sa nevzdávať a bojovať za to, čo skutočne chceme.
• Na problémy sa pozerať ako na príležitosti sa niečo nové naučiť.

• Priznať si chybu a odpúšťať.
• Zmeniť svoje správanie alebo smer, tak ako si to žiada realita, namiesto toho,
aby menili realitu.
• Prispôsobovať sa realite.
Ako sa to všetko naučiť tiež nájdete v ebooku Vzdorovité dieťa STOP!

Zameranie na pravdu – všetky deti skrývajú pravdu, ktorá ich ohrozuje. Rodičia by
mali teda vytvárať takú atmosféru, kde by bolo možné prekonávať prirodzený sklon
dieťaťa skrývať pravdu. Skrývanie a klamstvo z oboch strán (rodiča alebo dieťaťa)
narušuje dôveru.
• Ak urobí dieťa chybu a zaklame, zamerajte sa viac na to, že klamal ako na
chybu, ktorú urobil. Chyba sa dá väčšinou vždy napraviť, ale klamstvo je zlé.
• Postarajte sa o to, aby pravda mala vždy ľahšie dôsledky ako klamstvo.
• Netolerujte klamstvo. Povedzte deťom, ako sa pri tom cítite a že opakovaným
klamstvom môže stratiť slobodu a vašu dôveru.
• Neklamme a nestrašme svoje deti my rodičia. „počkaj príde policajt a zoberie
ťa do väzenia“ - takéto výchovné metódy sú netolerantné a prinášajú iba
krátkodobý účinok. Navyše učíme deti sa báť a strach v živote človeka
neprináša nič dobré. Ako sa zbaviť strachu vy a neprenášať to na dieťa sa
dozviete v ebooku Vzdorovité dieťa STOP!.

Zameranie na to, čo človeka presahuje – prekročiť sám seba znamená byť schopný
preniesť sa cez svoju vlastnú existenciu, cez svoje ego a vážiť si existencie druhých.
• Naučme deti nemyslieť len na seba, ale aj na druhých. Prispievajte
bezdomovcom, keď ste s deťmi, darujte niektoré hračky, veci chudobným
ľuďom a u všetkého toho nech sú vaše deti a nech vám v tom pomáhajú.
Dajte prednosť starenke, alebo odneste susede nákup. Rozprávajte sa s nimi o
tom a povedzte im, prečo to robíte. Napr: „Kto dáva bude mu dané, kto berie
od toho bude ešte odňaté“. „Robí ma šťastným, keď robím druhých ľudí
šťastných“
Zdroj: (Deti a hranice, Dr. Henry Cloud, Dr. John Townsend)

Aby sme vychovali dieťa s dobrým charakterom, musíme mať dobrý charakter
my rodičia. Všetko čo učíme svoje deti, musíme aj robiť a správať sa podľa toho.
Aby nás nevnímali ako pokrytcov, ale ako ľudí, ktorí veria tomu, čo robia a prečo
to robia.

Pokiaľ začnete využívať tieto princípy hraníc, už do dvoch, troch mesiacoch sa môžu
dostaviť viditeľné výsledky, možno aj skôr. To platí, ak to začnete robiť hneď od
prvého vzdoru a protestu dieťaťa. Pokiaľ ste riešili veci tolerantným spôsobom a
neuplatňovali ste sľúbené dôsledky, vaše dieťa vás bude viac a dlhšie skúšať. Jediné,
čo vám zaberie je vytrvať a uplatňovať sľúbené dôsledky. Stačí vytrvať iba o jeden
raz viac ako dieťa.

Tieto princípy sú dobrý štartom, no nestačia. Keď vám začne dieťa rozprávať je
potrebné, doslova nutné doplniť vedomosti o správnej komunikácií s deťmi. Inak
vám môžu ostať iba oči pre plač. A to už je mnohokrát neskoro!

Zistila som, že keď z dieťaťa chceme mať úspešných, šťastných a vyrovnaných ľudí
musíme im odovzdať tajomstvo úspechu. Iba stanovením hraníc a ich dodržiavaním
však naše deti úspešné a šťastné nebudú. Budú poslušné to áno, ale život po akom
túžia si hranicami nevybudujú. Treba na to o čosi viac. Dve veci, ktoré sú pre úspech
a šťastný život rozhodujúce nájdete v ebooku „Vzdorovité dieťa? STOP!“

Nájdete v ňom 4-kroky ako jednoducho a bez kriku vyriešiť detský vzdor a vychovať
z dieťaťa úspešného, zodpovedného a vyrovnaného človeka, ktorý nie len sníva ale si
plní svoje sny. Naučí vás ako nové poznatky o hraniciach, komunikácií a ďalšie nové
vedomosti zapracovať do praxe, tak aby to nezostalo iba vašou novou informáciou,
ale hlavne aby ste to vedeli používať v praxi.
Neváhajte, kliknite na knihu a ebook Vzdorovité dieťa? STOP! je váš.
„Ako zo svojich detí vychovať úspešný a vyrovnaných ľudí“

