
7 zásad, jak vychovat zdrav  sebev domé dít

Mnozí  z  nás  bojují  s  tím,  že  si  v  práci  i  v  osobním  život  nev í.  Myslíme  si,  že  naše
sebev domí je nezm nitelné a že jsme za n j zodpov dní my sami. P itom za naše
sebev domí jsou z 90% zodpov dní naši rodi e. Pokud jste dnes v pozici rodi e, který
vychovává malé dít , m žete být pro dít  dobrým p íkladem a vychovat z n j zdrav
sebev domého jedince. Anebo m žete natolik negativn  ovlivnit jeho emo ní programování,
že z n j vyroste n kdo, kdo si nev í a podce uje své schopnosti. Poj me se tedy dnes
podívat na základní zásady výchovy, která dovede vaše dítko ke zdravému sebev domí.

Budujte si vlastní sebev domí. Jen matka, která si sama sebe váží, m že vychovat
sebev domé dít . Nezapome te, že jste pro dít  vzorem a ukazujete mu, o em život vlastn
je. Pokud nevíte, jak na to, doporu uji e-knihu: Jak si zvýšit sebev domí

Uv domte si, že jste za sebev domí dít te spolu s partnerem zodpov dná. Je to na vás, co
mu do emo ního podv domí nahrajete.

Bu te emo  inteligentní a dávejte dít ti najevo t i základní emoce. Emoci lásky, aby dít
cítilo, že milováno, aniž by pro to muselo n co ud lat. Emoci p ijetí, aby dít  v lo, že je

ijímáno takové, jaké je. A emoci d ležitosti, aby si dít  bylo v domo vlastní vysoké hodnoty.

Nepoužívejte slova „musíš“ a „m l bys“. Nahra te je slovy „co kdybychom“ nebo „chceš-li“.
Dávejte dít ti svobodu, avšak stanovujte její p esné mantinely.



Nesnažte se z dít te ud lat svoji kopii. Každý je originál. Rozvíjejte jeho schopnosti tam, kde
je má. Odhalte jeho talentové vlohy a na ty soust te pozornost.

Nechte ho samostatn  pracovat, myslet. M jte trp livost a nezlobte se, když n co pokazí.
Chyby jsou sou ástí jeho r stu. Neponižujte jeho dílo tak, aby se cítilo mén cenn .

Nebra te mu jít se podívat do sv ta dosp lých. Sami jsme prost edí d tem vytvo ili a
chceme jej zakazovat. Vezm te ho s sebou ve er do restaurace, ukažte mu svoji práci.
Jednoho dne do toho sv ta stejn  vstoupí, jen na n j nebude p ipravené.

Pokud  si  nevíte  s  výchovou  dít te  rady,  doporu uji  vám  CD  o  výchov  d tí  od  Aleše  Kaliny.
žete si jej objednat na www.vychova-deti.cz

te si:

iny nízkého sebev domí

Jak finan  vzd lat vaše dít


