
Tresty, které d ti nepochopí

Chcete  d tem  zni it  celý  život?  Tak  je  trestejte  tak,  že  nebudou  v t,  pro  jim  vlastn
jejich nejmilejší dávají tresty, o nichž nemají ani pon tí, pro  p icházejí.

Rodi e jsou vzory a je jedno jak kvalitní

ekvapují m  rodi e, kte í se pozd ji zlobí na své d ti, že jsou špatn  vychované. Ponižují
je výroky typu: „Kde ses tady vzal?“, „Od koho jsi okoukal takovéto manýry?“ nebo „Pro
nejsi takový a takový?“ M lo by jim p ece dojít, že oni sami jsou vychovatelé a že jejich d ti
v jejich okolí trávily roky asu a okoukaly nejen mate ský jazyk, ale i mnoho dalšího. Jak se
k  sob  chovali,  jak  dávali  najevo  lásku  mezi  sebou  i  k  nim,  jak  posuzovali  jejich  první
výsledky atd.

Rodi e si neuv domují, že jsou neustále pod drobnohledem. I když se zdá, že dít  nic nevidí
a  nepamatuje  si,  pamatuje  si  všechno.  A  nejen  to,  krom  zapamatování  si  si  o  situacích

lá i své vlastní úsudky. Pamatujte si, mozek dít te je již od narození stejn  výkonný jako
ten váš, akorát se neumí projevit.

Pro  vlastn  tresty?

tšina lidí si myslí, že trest je nejlepší výchovný prost edek. A to proto, že sami byli takto
vychováni. Jsou p esv eni, že pokud dít  ned lá, co se od n j o ekává, je zapot ebí ho
potrestat,  aby  dostalo  za  vyu enou  a  p íšt  už  podobnou  v c  neud lalo.  Trestají  ho
psychicky i fyzicky. Chudáci mali cí, své rodi e si nevybrali a nic jiného nepoznali. Musí tedy
doma strp t nabízené, a  se jim to líbí, nebo ne.

sledky trestání

tšina trest  se mine svému ú inku. P ivedou dít  do vzdoru nebo do p ílišné lítostivosti a
pozd ji  v  dosp losti  se  projeví  zvýšenou  agresivitou,  nízkým  sebev domím  i  pocity
mén cennosti.  Každý  lov k  má  v  sob  svoji  touhu  žít  si  podle  svého  a  trestáním
svobodných projev  dochází akorát k potla ování p irozenosti. Žádný lov k nep ichází na
sv t jako špatný, špatným ho ud lají práv  ti, kte í ho vychovávají!

Dít  nep emýšlí  o svých innostech.  Co se mu líbí,  to jde d lat  hned. Když ale dosp lí  do
jejich p irozených projev  zasahují tresty, jist  vám dojde, jaké d sledky to má pro jejich
vytvá ející se emo ní systém.

Dít  nadšen  b ží  rodi  ho potrestá  mozek se nau í  pohyb je špatný, svobodný
projev je nežádoucí, je lepší ned lat nic



Dít  nesplní p íkaz  rodi  ho potrestá mozek se nau í jít si po svém je nebezpe né,
musím plnit p íkazy druhého, doma je v zení atd.

Dít ekne sv j názor (drze) rodi  ho potrestá mozek se nau í íkat sv j názor je
nebezpe né, je lepší ml et atd.

Tyto tresty nikdy nepoužívejte

Pár facek jen tak z ni eho nic

Domácí v zení stále dokola

Tresty bez stanovení kdy a za co nastanou

Bití z ni eho nic

Psychické týrání

Když už tresty, tak jedin  takto

Aby se vám poda ilo eliminovat zásah do budování zdravého sebev domí, nau te se
používat Domácí ústavu a 3x a dost. Díky nim každý len domácího týmu bude jasn  v t,
jak je na tom, co se od n j o ekává a co se stane, když své povinnosti nesplní. D ti pocítí
ve vaší  blízkosti,  že jsou s vámi rovnocenné, a nebudou vám utíkat,  kam nechcete.  Navíc
v  nich  vzbudíte  odpov dnost  za  své  vlastní  po ínání  a  prožijete  domácí  atmosféru,  kde
nebudete muset kontrolovat nic.

Záv rem

Zlaté  pravidlo  výchovy  –  ukažte  na  sob ,  co  z  d tí  chcete  vychovat.  Sta te  se  pro  n
íjemnými vzory, ne dokonalými svatoušky.

te si i toto: 7 zásad, jak vychovat zdrav  sebev domé dít  nebo si poslechn te mé CD
Základní principy výchovy




