
Když se z dít te stane manipulátor

O tom, jak správn  vychovávat dít , jsme napsali mnoho lánk . V tšinou vás, tená e,
upozor ujeme, jak k dít ti p istupovat a kladn  ovliv ovat jeho emo ní nastavení. V ím
však  zárove ,  že  realita  jménem  „výchova  d tí“  m že  být  pro  mnohé  z  vás  o  hodn
tvrdším o íškem a naskýtá se b hem ní mnoho r znorodých situací, které jsou pro vás ve
výchov  p ekážkou.

Dnes jsem m la rozhovor se svojí klientkou, která vždy cht la být dobrou matkou. Ta její
nev novala  výchov  dostate nou  pozornost  a  má  klientka  si  tak  z  období  d tství  nese
nep íjemné myšlenky, pocity nedostatku pozornosti a citového odcizení. V období puberty
se  za ekla,  že  nikdy  nebude  d ti  vychovávat  stejn  jako  její  matka  a  bude  tou  lepší,
hodn jší a citliv jší mámou.

Dnes má d ti t i a snaží se jim dávat maximum. Tráví s nimi volný as, platí drahá studia,
va í teplé ob dy i ve e. B hem našeho dnešního rozhovoru se mi sv ila, že má obavy
z chování vlastního dít te a není si jistá, zda ho vychovává správn . Její sedmiletý syn ji
totiž  za al  vydírat.  Pokud  ned lala  to,  co  cht l,  vyhrožoval  sebevraždou,  nadávkami  a
odchodem z domu.  Sed la na gau i plná vý itek, že doopravdy není tou dobrou matkou
a že jist  d lá n co špatn .  Z jejího dít te se stal  manipulátor,  který si  vždy prosazuje
svou. Pokud n co cht l, dostal to. Pokud kladla odpor, za al ji vydírat.

i  podrobném  rozebírání  jejích  pocit  v  oblasti  výchovy  dít te  jsme  došly  k  velice
zajímavým emo ním nastavením. Sami posu te:

Pro dít  musím ud lat maximum
Rodi e dít ti mohou pokazit život
Musím být lepší máma než moje máma
Máma mi ztížila život
íkat NE je bolestivé

Jako matce by mi nem ly vadit chyby mých d tí

Jak se ukázalo, výše zmín né Emo ní rovniceTM jí zp sobily následující formu chování:

Se svým dít tem trávila maximum asu i na úkor toho vlastního
Neustále m la strach, že svému dít ti pokazí život
Neustále kontrolovala, zda je dobrou mámou
Neum la svým blízkým i lidem v okolí íkat NE
Omlouvala chyby svých d tí a cítila se za takové myšlení vinna

Moje  klientka  cht la  své  dít  vychovat  lépe  než  ostatní.  Stala  se  však  pro  své  dít
automatickou, stoprocentní mámou, která ne íká NE. Je vždy k dispozici a všechno za n
ud lá.  Vztah  mezi  ní  a  jejím  synem  ztratil  rovnováhu  a  dostal  se  do  pozice  máma



pod ízená, dít  nad ízené. Její syn nikdy nepocítil odpor nejbližší osoby a po prvních
zkušenostech se zápornou odpov dí p ešel do manipulativního módu.

Jak jsem dnes sama zjistila, i dobrý zám r m že mít destruktivní následky. Cílem tohoto
lánku však není vás d sit. Podstatné je si uv domit, že i my se n kdy m žeme stát ob tí

dít te. Nehledejme však primárn  vinu u n j. Ko enem celé záležitosti je naše emo ní
nastavení, které ídí naše chování p i výchov  dít te. Jaký postoj k dít ti zaujímáme a jak
naši  osobnost  naše  dít  vnímá.  Pokud  jsme  emo  zdrávy,  náš  vztah  k  dít ti  je
vyrovnaný. Jsme pro dít  p irozenou autoritou a zárove  je nesrážíme. Avšak pokud je
náš emo ní sv t rozbouraný, dochází k porušení již zmín né rovnováhy.

A co íci na záv r? Osobn  tvrdím, že vztah s d tmi je ízen stejnými principy jako vztah
partnerský. A o základních principech vám ráda povím v p íštím ísle.
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