
Základy emo ní výchovy – II. díl

V minulém ísle m sí níku jsem vám ukázala, jaké základní emo ní p ístupy ídí správné
naprogramování našeho dít te. První krok emo ní výchovy tedy máme za sebou, poj me se
pustit do dalšího patra vztahové inteligence, kterou by m l mít každý z nás. Dnes bude  o

ístupu k u ení dít te, které ho bu  m že vyst elit do vrcholových pozic, anebo z n j naopak
ud lat hloupého d lníka.

Zásada # 1 – Vytvá ejte p i u ení p íjemné prost edí

Moji rodi e prominou, ale dodnes si pamatuji, jaké nervy jsem m la z toho, že neumím
napsat písmeno F. Píši levou rukou a ty klikyháky mi prost  nešly a nešly. Máma se mnou p i

ení ztrácela nervy a mnohokrát to nedopadlo zrovna zábavn . V ím, že podobné zážitky
má mnoho z vás a je nám všem jasné, že to není zrovna ideální psychický stav, který by naše
dít  m lo  prožívat.  První  zásadou  tedy  je,  aby se  s  vámi  dít  p i  u ení  cítilo  dob e. Není
zapot ebí  na  n j  tla it,  být  nervní,  pohlavkovat  ho.  Pokud  na  to  nemáte  trp livost,  je
skute  lepší najmout si soukromou u itelku, než na dít vát. Pokud totiž p i u ení
vytvá íte stres,  mozek dít te si  takový stav bude dob e pamatovat.  A víte,  co to zp sobí  do
budoucna? Jednoduše to bude dít  od u ení odrazovat, protože jsou ece p i u ení
nep íjemné emoce! M žete s ním poté lomcovat, jak chcete, ale u ení bude nesnášet.

Zásada # 2 – Bu te pro dít  srozumitelní

kte í otcové vysv tlují dcerám rovnice takovým zp sobem, že je stejn  nikdy nepochopí.
Když vašemu jazyku dít  nerozumí, jak m že danou látku pochopit? Zkuste se trochu vžít do
jeho  situace  a  pochopit,  že  v  osmi  letech  nem že  chápat  v ci  tak  jako  ve  ty iceti  letech.
Dávejte dít ti názorné p íklady z jeho sv ta, které jsou pro n j pochopitelné. Nepoužívejte
cizí slova, nemluvte jako na porad  v práci! Pokud tento p ístup nepoužijete, dít  s vámi bude
mít neustále pocit, že vám nerozumí a je vlastn  hloupé. Není to však jeho vina, ale vaše!



Zásada # 3 – Nesrovnávejte ho po ád!

Srovnávání s ostatními je p ístup, který m že p inést ovoce, ale jen v p ípad , že jej umíme
správn  použít. Naše dítko u srovnávání nesmí mít pocit loosera, který je na rozdíl od toho
Pepíka od vedle úpln  neschopný. Pokud tedy m žete, nesnažte se dít  motivovat tím, že jej
budete  srovnávat.  To  platí  i  u  dogmatických  v t  typu:  „Ty  jsi  na  matiku  stejn  hloupá  jako
tvoje matka.“ Vaše dít , když se narodí, má stejné intelektuální možnosti jako jiné d ti. Záleží
ale na vás, jaké sebev domí mu vybudujete. Když jej budete srovnávat a dávat mu najevo, že
je stejn  hloupé jako druhý rodi  anebo je horší než ostatní d ti, co si o sob  vaše dít  bude
myslet?

Zásada # 4 – Netrestejte, nemla te a nebu te otrávení

Kdo z  nás rád dostává tresty? Asi  nikdo,  že? Když dít ti  budete zakazovat,  m žete to ud lat
v p ípad , že si s ním vytvo íte dohody a ono je v dom  poruší. Nastavte si nejd íve s dít tem
systém a ten teprve kontrolujte. Když jej dít  poruší, moc dob e ví, že trest p ijde. Když však
trestáte náhodn  a n kdy i nepochopiteln , vaše dít  neví, kdy trest p ijde. Doporu uji vám
tedy, stanovte si na za átku roku plán, který si oba odsouhlasíte a napíšete na nást nku. Poté
dbejte na jeho dodržování. Nezapome te ho stanovit tak, aby se dít  z jeho pln ní
nezbláznilo. A také nezapome te stanovit odm ny za jeho pln ní!

Fyzické  tresty  snad  ani  nemusím  zmi ovat,  ale  jistota  je  jistota.  Vaše  otrávenost  je
samoz ejm  také na škodu, protože dít  m že mít pocit, že je na obtíž. To si rad ji po kejte,
až bude lepší nálada anebo p edejte u ení n komu jinému.

Jaké Emo ní rovnice vznikají v emo ním podv domí dít te p i nedodržování pravidel u ení:

Jsem hloupý.
Musím všechno hned pochopit.
Když vše nechápu, jsem hloupý.
Pro tátu jsem otrava.
Musím všechno v t.
Ptát se je špatné.
Kdo se ptá, je hloupý.
Jsem blbá po mám .
Ženský jsou hloupý na matiku.
Nikdy nejsem pro tátu/mámu dost dobrá/dobrý.
Trest m že p ijít ne ekan .
Nenávidím u ení.

it se znamená nep íjemné emoce.

V p íštím díle m sí níku budeme v emo ní výchov  pokra ovat.




