: rodina :

Jedným zo základných princípov efektívneho rodičovstva, ktoré podporujú u dieťaťa
pocit, že v rodine má svoje miesto, je ponúknutie slobodnej voľby. Ide o to, že rodič
umožňuje dieťaťu chápanie prirodzeného poriadku života. Dáva mu možnosť uvedomiť
si a prežiť základný životný princíp: „Každé naše rozhodnutie nesie so sebou zodpovednosť za následky, ktoré vyvoláva.“ Tie dobré i tie menej príjemné. Pozrime sa na uvedené
na príklade konkrétnej situácie. Keď sa dieťa rozhodne, že si nenasadí prilbu, bicyklovať
nepôjde. Ak si ju dá, užije si krásny bicyklový výlet spolu s celou rodinou.
Nie je nič bezpečnejšie, ako učiť sa rozmýšľať a získavať skúsenosti v prostredí milujúceho domova, kde vám rodičia fandia a vás
podporujú.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že takýto postoj má logiku, patrí k životu a je veľmi jasný.
Hádam práve preto, že sme ľudia a nie stroje, aj výchova je viac o umení, ako aplikovať
jednotlivé princípy než o presných návodoch
s jasným výsledkom. A práve preto sa v našom

dnešnom rozprávaní budeme venovať tomu,
ako pomocou správneho pochopenia princípu slobodnej voľby treba rozlišovať rôzne situácie. Ako napríklad rozlišovať spôsob a mieru
uplatňovania voľby v praktickom živote s našimi ratolesťami. Dotkneme sa aj najčastejších
prešľapov, ktorých sa rodičia dopúšťajú, keď
dávajú deťom možnosť rozhodnúť sa bez rozmyslu alebo logických dôsledkov.

Príliš veľa možností
Mnohí rodičia si osvojili myšlienku, že je
správne dovoliť deťom všetko. Napríklad
vyberať si, čo jedia, čo si oblečú a čo budú
robiť. Pozor! Týmto prístupom si však môžu
spôsobiť viac problémov ako úžitku. Obrovské množstvo ponuky môže pri výbere vyvolať u dieťaťa zmätenie až záťaž z toho, že
musí neustále niečo riešiť. Závisí to najmä
od povahy a temperamentu dieťaťa. Iný
extrém predstavuje dieťa, ktoré takto získa
pocit, že má nad všetkým kontrolu. Myslí si,
že by malo mať možnosť rozhodovať o každej
veci, aj o tých, ktoré neprináležia jeho veku
a životným skúsenostiam. Potom sa môže
stať, že budete svedkom niečoho takého
absurdného, ako je dieťa, ktoré sa
rozčuľuje na to, že slnko je príliš
vysoko na oblohe a jemu
sa to nepáči.
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Žiadna voľba
Celkom bežne existujú v živote aj možnosti, ktoré jednoducho nie sú prijateľné v žiadnom čase a za žiadnych okolností. Ide o voľby
z oblasti, ktoré ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť. Vášmu dieťaťu jednoducho nikdy neponúknete hru uprostred cesty, hrať futbal nad
priepasťou alebo možnosť stravovať sa počas
celého dňa iba sladkosťami.
Patria sem však aj také prípady, ktorých nenáležitosť je jasne daná hodnotami, ktoré ako
rodina žijete. Ide najmä o oblasť duševných
a duchovných hodnôt rodiny. Tu je dôležité,

efektívne
rodičovstvo

Príliš veľa
vyjednávania
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aby deti videli váš životný štýl a hodnoty, ktoré
žijete tak, aby boli pre ne jasne čitateľné. Sú to
pravidlá a zvyklosti týkajúce sa vzťahu k práci,
partnerských vzťahov, pravidlá slušného správania, dodržiavanie dohôd, čestnosť, pravdovravnosť... Toto je oblasť, ktorá nás, rodičov,
môže zaskočiť a vedie k podrobnejšiemu rozmýšľaniu o tom, čo v skutočnosti žijeme a čo je
len naša úprimná túžba.

Na to jeden priliehavý príklad
na objasnenie:
Nakupujete s dieťaťom v obchode, prídete
k pokladni, vyložíte tovar na pás a zaplatíte.
Dieťa poprosíte, aby vám pomohlo odtlačiť nákupný vozík na miesto, kde ho treba
zasunúť a vybrať zálohovaný peniaz či žetón. Zrazu k vám dieťa pribehne a donesie
z vozíka zatúlaný jogurt, ktorý tam ostal
nezaplatený. A tu sa vám práve naskytla
príležitosť, ako dieťaťu ukázať, že čestnosť
nepozná voľbu. Jednoducho idete k pokladni a jogurt zaplatíte. Podobných prípadov by sa dalo nájsť ešte veľa, ako napríklad
označenie cestovného lístka, aj keď by vás
revízor neprichytil, prejavovanie galantnosti partnerovi aj za dverami vášho bytu,
nepoužívanie hrubých slov a podobne.

Primeranosť voľby
Účinok poskytnutej voľby sa najlepšie prejaví pri jeho uplatnení v primeraných situáciách. O ktoré ide?

Vyhnutie sa negatívnej
odpovedi

prirodzene život odľahčí každá pomocná
ruka. Deti sa však vyvíjajú rôznym tempom
a majú odlišné schopnosti či danosti, ktorými
môžu poslúžiť. A práve preto k činnostiam,
ktoré sú pre úžitok celej rodiny, mali by sme
pristupovať tak, aby vzájomná spolupráca pomohla prekonať „handicapy“ jednotlivých členov. Spoločné zvládnutie napríklad upratania
kuchyne po jedle pomáha menej zorganizovaným jedincom učiť sa od tých štruktúrovaných, čím začať, kde jedlo odložiť a podobne...
Vyhneme sa tak zbytočnému napomínaniu
a pobádaniu, ktoré upevňuje negatívne presvedčenia dieťaťa o sebe samom. Preto pouvažujme nad činnosťami, v rámci ktorých ponuka
voľby povedie k spolupráci. Takto prispejeme
aj k eliminácii vzájomnej súrodeneckej rivality.
Ak ostaneme pri našom kuchynskom príklade, môže to vyzerať aj takto:
Dojedli ste ako rodina večeru,
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aby si dieťa vybralo len práve tú jedinú, pre vás depodobnosť fungovania voľby.
Pri starších deťoch sa môžete dohodnúť na
„správnu“. To by bolo zásadné zlyhanie! Dieťa
zmenách, vyskúšať ich povedzme na týždeň
by okamžite odhalilo vašu manipuláciu.
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né šatstvo a aj to, že dieťa bude chodiť do školy spoločenstvo užitočný.
v špinavom a pokrčenom oblečení.

Ak sa chcete vyhnúť odmietnutiu dieťaťa
vykonať povedzme jednu z denných rutinných záležitostí ako hygiena, môžete mu ponúknuť voľbu medzi dvoma možnosťami.
Napríklad, ak sa vaše trojročné dieťa nechce
večer osprchovať alebo okúpať a odporuje, háda
sa, môžete vyskúšať nasledujúce: Láskavým,
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Používajme múdro vymedzené voľby

Používanie vymedzenej voľby je jedným
z účinných nástrojov bezstresového, pozitívneho rodičovstva. Výsledky vedia byť skutočne dramatické. Preto vás povzbudzujem, milí
čitatelia, skúste začať používať aj tento nástroj
z dielničky efektívneho rodičovstva. Uvidíte,
ako sa aj vaša domácnosť môže stále viac meniť na miesto vzájomnej spolupráce. Navyše
sa budete môcť prichytiť pri tom, ako už nemusíte naháňať deti za všetkými ich povinnosťami. Získate tak čas na dobíjanie vlastnej
energie, ktorá sa vždy v rodinnom živote zíde.
A ešte jeden nezanedbateľný bonus. Umenie správne sa rozhodovať vedie deti k návyku rozmýšľať a sledovať si, kam ich rozhodnutia dovedú. Touto cestou si uvedomujú, koľko rôznych zručností a vlastností
im pritom pomáha, čo už zvládajú, na čo
sa môžu u seba spoľahnúť. Budujú si svoju
sebaúctu, a tým aj odolnosť potrebnú pre
ťažké situácie. Od voľby k voľbe sú samostatnejšie a zodpovednejšie.

Na záver už len múdre zhrnutie
Viktora Frankla:
„Na ľudskej slobode je najcennejšia schopnosť
zvoliť si za akýchkoľvek okolností svoj vlastný postoj, zvoliť si svoju vlastnú cestu.“
RNDr. Martina Vagačová
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