Poznámky ke kurzu o výchově dětí
Obecné:
•

Rodiče jsou strůjci (ne)štěstí vlastních dětí – svým vlastním přístupem
k životu dětem dennodenně ukazujeme, jak mají nebo nemají žít.

•

Nevyčítejte si nic, co jste ve výchově dětí zanedbali – v dnešní době
rodičům není umožněno dát dětem to, co potřebují (technicky to není
možné)

•

Děti ve svém okolí potřebuji mnoho lidí všech věků, aby se od všech učili.
Čím více dospělých v rodině na dítě, tím lépe. Nejmenší doporučený poměr,
aby to jakž takž šlo, je 3:1

•

Dokonalost dětí je v tom, že se neustále vyvíjí

•

Děti moc rády poslouchají příběhy, proto i sdělení, které jim chcete předat,
předávejte příběhem

•

Dítě už z podstaty věří rodičům. Úlohou rodičů je si tuto důvěru zachovat
po celý život

•

Děti jsou velmi citlivé na to, pokud po nich něco chcete z pozice
moci/autority. Děti fungují velmi jednoduše, pokud je důvěra ve vztahu
s rodičem.

•

Děti neumí pracovat s negativní energii – proto si jejich mysl od útlého
věku vytváří tzv. obranné mechanismy, aby se dostaly zpátky do rovnováhy
viz. přehled obranných mechanismů

•

K zamyšlení:
o Dítě nechtělo přijít na tento svět, proto musíme dělat maximum
proto, aby bylo šťastné
o Když jsou pro rodiče děti radost, v dospělosti dělají rodičům radost.
Když jsou pro rodiče děti starost, tak v dospělosti jsou také starostí

Základní principiální rozdíly mezi muži a ženami
•

Žena má nad mužem nadvládu v intimním styku. Největší síla ženy je něha,
jemnost, laskavost.
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•

Hierarchie žen je postavená na věku

•

Muž má nad ženou nadvládu ve své síle

•

Hierarchie mužů je postavená na síle

Období 0 až 1,5/2 roky
Pro obě pohlaví
•

Pokud dítě pláče, je to chyba dospělého (mimo fyzické bolesti) – pláč je
základní komunikační nástroj. Pláčem dítě komunikuje skutečnost, že
v tomto okamžiku principiálně nedostává to, co by potřebovalo.

•

Klíčová je energie s jakou působíme na dítě. Dítě kolem sebe primárně
potřebuje energii neustálé radosti ze života

•

Byt/dům musí být zařízený tak, aby se dítě mohlo co nejvíce pohybovat (až
začne chodit) bez vašeho strachu, že se mu něco stane či cokoliv rozbije –
proto vše, co lze jednoduše rozbít, posuňte o úroveň výš (vázy, kytky atd.),
zašpuntujte elektrické zástrčky. Udělejte vaše bydlení bezpečné, jak jen to
může být, abyste dítě neokřikovali.

•

Dítě má v sobě program: musím kopírovat své vzory tzn. že vše, co
provádíte

před

dítětem

bude

chtít

automaticky

vyzkoušet

taky

(telefonování, zapalování ohně, žehlení atd.). Dejte si pozor na okřikování,
když něco provede. Zde je prevence klíčová.
•

Dávejte dítěti hodně podnětů – zvukových, zrakových, pohybových

•

Nechte dítě bosky a nahé co nejdéle to jde (kůží vnímá svět kolem sebe)

•

Dávejte dítě hodně na svoji vlastní kůži (nahé tělo na nahé tělo), je to pro
dítě uklidňující

•

Pro maminky: zkuste tatínky nenutit (pokud se sami nenabídnou) do
každodenních pečovatelských potřeb dítěte (přebalování, krmení, koupání
atd.) Jejich úloha přijde později, až dítě začne chodit a mluvit ☺

•

Pokud to jde, tak zkuste kojit co nejdéle to půjde
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Období 2 až 6 let – Fáze „já sám/a“ aneb období dohod
Pro obě pohlaví:
•

Dětí kopírují své vzory = komu dítě důvěřuje, tak do té role se snaží
stylizovat. Mějte na paměti, že nelze po dítěti chtít něco, co neděláte sami.

•

Nejvíc mohou rodiče pro děti udělat, pokud sami mají radost ze života a
jsou šťastní

•

Na co se dítě zeptá, to má kapacitu pochopit. Nenechte se utrápit otázkami
dítěte. Chce pochopit svět kolem sebe. Neodbývejte ho odpověďmi typu:
„To pochopíš, až budeš starší“. Tímto přístupem brzdíte rozvoj mysli dítěte
a nabouráváte drahocennou důvěru.

•

Dítě musí o všem dostávat přesné informace, pak je schopno si vzít
zodpovědnost a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší. Z těchto přesných
informací si skládá skládanku o životě. Pokud mu někdo řekne
protichůdnou informaci, než kterou již slyšelo, bude věřit tomu, komu více
důvěřuje. Zároveň neshazujte člověka, který mu špatnou informaci předal,
ale povídejte o tom, jak je to ve skutečnosti.

•

Od 3 let je dítě schopno si vzít odpovědnost za oblékání – chce to trpělivost

•

Děti chtějí, aby jim rodiče důvěřovali. Děti jsou zodpovědné, když jim
rodiče důvěřují.

•

Nastavená pravidla s dítětem je třeba komunikovat a nejlépe být
v principiální shodě s ostatními členy rodiny (jezení sladkostí, sledování
TV, učení se, tréninky atd.)

•

Svéhlavost dítěte je reakcí na tlak rodiče z úplně jiné strany.

•

V tomto období chce dítě pomáhat – nechte ho i za cenu toho, že to bude
déle trvat a v mnohem nižší kvalitě než jste původně plánovali.

•

Hrajte si s dětmi, co vám čas dovolí

•

Nedělejte dětem to, co nechcete, aby se dělalo vám

•

Nestrašte děti (masky, čerti, mikulášové, „ten zlý pán tě odnese“ a pod.)

•

Nesrovnávejme děti s ostatními dětmi (vytváří se v nich napětí)
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•

Pokud se dítě něčemu brání, tak se nesnažte jej za každou cenu zlomit.
Dejte tomu prostor a buďte trpěliví

•

Když se uzavře dohoda, tak jí jak rodič, tak i dítě musí dodržet, aby si
navzájem mohli důvěřovat

•

Okolo 5. roku: Ptejte se dětí, jak se cítí – učí se vnímat a popisovat, co se
v nich odehrává (ptejte se však bez zrnka výčitek, zloby nebo naštvání se)
Pouze čistý krystalický zájem o dítě. V těchto letech se formuje jejich
pohled na svět. Vaším zájmem si dítě pořád uvědomuje svoje prožitky,
svoje postoje

•

Tam, kde je důvěra, je dospělý přirozenou autoritou (dítě automaticky
vnímá dospěle jako své ochránce). Není třeba používat autoritu na děti.

•

Televize – skvělý nástroj na sledování filmu s dítětem a rozebírání
životních situací, do kterých se běžně nedostanete. Pauzujte filmy a
povídejte si o situacích, které pozorujete.

•

Kdykoliv se s dítětem cokoliv děje, tak si k němu sedněte (dostaňte se na
jeho úroveň, z očí do očí) a společně vyhodnoťte danou situaci (hezky,
laskavě, bez výčitek)

•

Vždy je třeba s dítětem rozebrat konfliktní situaci (hezky, laskavě, bez
výčitek) ať už v rodině, nebo co samo zažívá např. ve školce

•

Spěte/usínejte s dětmi. Je to krásný čas na povídání si, zrekapitulování si
dne.

•

Používejte příklady, i kdyby to měla být pravda ☺

•

S dítětem je třeba dopředu komunikovat, co se bude dít, co se plánuje atd.
Je to výborná prevence před vztekem a odporem.

•

Pokud se vám něco nelíbí na chování dítěte: nevyčítejte, netrestejte – ale
musíte mu dát najevo, co a proč se vám nelíbí. Fyzicky se snižte jeho úroveň
a povídejte si o dané situaci, o souvislostech, vysvětlete mu to.

Pokud máte chlapečka:
•

Chlapečky do 6 let nechte v soutěžích vyhrávat, potom je pomalinku
zatěžujte občasnou prohrou (připravujte ho na to)
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•

Doporučení: dejte ho na nějaký bojový sport – třeba aikido (je v tom
filozofie neubližování druhým)

•

Chlapečkův vývoj je v prvních šesti letech o rivalitě, nechte ho, ať si ji
v dětském věku užije

•

Pro maminky: pokud to půjde, nesnažte se být v komunikaci s vaším synem
autoritativní. Tímto přístupem ho jenom poštvete proti sobě a začnou se
mu tvořit bloky, odpor a strachy vůči ženám. Zabírá na něj emoce něhy,
jemnosti a smutku (skutečného, ne falešného). V tomto je důležitá úloha
muže, aby vám s tím pomohl (chlapeček vnímá staršího a silnějšího muže
jako hierarchicky výš postaveného)

Pokud máte holčičku:
•

Nesoutěžte s holčičkami – nejsou na to od přírody stavěné. Chraňte je od
soutěžení tak dlouho, jak jen to jde

•

V holčičkách je přirozeně zabudovaná spolupráce – nechte je pomáhat

•

Pro maminky: holčička vnímá, že by měla přirozeně poslouchat maminku
protože je starší a zkušenější. Není třeba křiku ani autority. Stačí se jen
naladit, být v pohodě a nejsou s holčičkou problémy.

6 až 12 let – období principů
Pro obě pohlaví
•

Je třeba přijímat to, že děti dostanou sem tam nějakou poznámku či
špatnou známku – je třeba si spolu sednout a promluvit si o tom. Pouze se
zajímejte o dítě - co se stalo, jak se stalo, proč se stalo (nesoudit, nezlobit
se, nevyčítat). Mějte na paměti, že s prvním trestem přijde první lež a
výmluvy dítěte vedoucí ke ztrátě důvěry

•

Když se stane něco ve škole – mluvte s učiteli, rodiči, mluvte s dětmi o dané
situaci, ať už je vaše dítě agresor nebo oběť agrese

•

Dítě ve vás musí mít oporu, že s vámi může o všem mluvit

•

Neutočte do učitelů před dítětem (učitele jsou v těžké situaci!)
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•

Každé dítě má životní volbu a cestu – nenuťte ho do učení či tréninků ALE
do detailů mu vysvětlete souvislosti, co se stane pokud se nebude učit či
trénovat a co se stane pokud se bude učit či trénovat (důležitá je vaše
energie – nepřikazujte, nevyčítejte, nezlobte se). Dítě si pak samo
vyhodnotí co je pro něj nejlepší.

•

Hraní počítačových her: Pokud chcete, aby dítě přestalo hry, hrajte
zpočátku pokud možno s nimi, aby viděly, že jim rozumíte, a postupně je
díky důvěře dostaňte od počítačů zpátky do přírody a k jiným aktivitám.

12+ let
Pro obě pohlaví
•

Pokud je narušená důvěra nebo nefunkční komunikace: vezměte dítě na
večeři nebo mu vlezte do postele a omluvte se (opakujte, dokud se
neprolomí bariéra)

•

Čím je člověk starší, tím déle trvá získat zpět ztracenou důvěru

•

Dívky už se cítí dospělé, proto je tak od 12 let berte, kluci naopak dospívají
až okolo 18 roku, až mají fyzickou sílu.

Zajímavé knihy:
Koncept kontinua
Emil, čili o výchově
Vychováváme děti a rosteme s nimi
Respektovat a být respektován

On-line kurzy:
Přidávám ještě odkaz na náš on-line projekt, který je zaměřen nejen na pochopení
výchovy dětí, ale i na pochopení toho, co nám bere radost ze života, vede ke stresu
apod.: www.dovychovat.cz/klub
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