Základy emo ní výchovy – I. díl

Ohlédn te se zp t do svého d tství a ekn te si up ímn , jaké vlastn bylo? Máte pocit,
že bylo š astné a plné radosti? Z velké míry tuto dobu ovliv ují naši rodi e, kte í jsou na
za átku života našimi pr vodci. Práv díky nim vzpomínáme na dobu d tství s radostí
anebo s bolestnými pocity. Jak ale vlastn poznat, zda jsme m li výchovu vhodnou? A dá
se v bec n jakým zp sobem ohodnotit, zda jsme dob e i špatn vychovaní jedinci? Pro
osobn není nejd ležit jším m ítkem dostatek jídla, tepla a financí (i když netvrdím,
že nejsou d ležité). Tím nejvíce zásadním aspektem výchovy jsou dle mého názoru
emoce, jejich zp sob dávání.
To, co nás v život nejvíce ovliv uje, jsou práv naše emoce. Konkrétn naše emo ní
nastavení, které si asto neuv domujeme, jen se každý den n jak cítíme. Každý den
jak vnímáme sebe, okolí, partnery, spolupracovníky. Každý den ur itým zp sobem
ijímáme lásku, náklonnost, negace od okolí. Emoce jsou naším spole níkem každý den,
i když vám to nemusí p ijít. Když se rozhodujeme, asto poslechneme „srdce“. Když nám
co nejde, cítíme vztek nebo stud.
Emo ní vnímání nás samotných a sv ta kolem nás se každý z nás n kde musel nau it. Je
to práv d tství, ve kterém nás emo
vychovávají a nastavují pro náš život. Proto je
emo ní výchova tou nejd ležit jší sou ástí výchovy, kterou by se m l nau it každý.

Zapamatujte si, že emo ní výchovu ídí základní 3 emo ní projevy:
Emo ní projev # 1 – Dávejte dít ti najevo pocit d ležitosti
Nízké sebehodnocení, podce ování se, závist, žárlivost, emo ní závislost. To všechno jsou
negativní projevy nevhodného dávání pocitu d ležitosti u dít te. To primární, co bychom
tedy dít ti m li dávat ve zdravé mí e najevo, je jeho pocit d ležitosti. Že je d ležité
nejen pro vás, jako rodi e, ale také z hlediska celospole enského. Každý z nás by m l
vyr stat s pocitem, že má své místo na zemi a není tu jen tak. Že každý z nás má zde
jaký sv j cíl a není tu pro nic za nic. Tohle všechno musí každý rodi dít ti všt povat a
dodávat mu pocitu, že jeho hodnota je nezam nitelná a vysoká. Z dít te tak m že vyr st
jedinec, který má d
ru v sebe a nebojí se plnit si své touhy.

Emo ní projev # 2 – Dávejte dít ti najevo pocit p ijetí
Izolace, samotá ství, manipulace druhého, p etva ování, nep ijetí sebe, to všechno jsou
negativní projevy jedince v p ípad , kdy nemá dostatek pocitu p ijetí. Pokud se cítíme
celoživotn nep ijatí sami od sebe i od ostatních, snažíme se druhé k sob násiln
ivázat, nejsme schopni navázat vztahy, máme strach z toho, že nás n kdo odmítne, že
nás osoba blízká nebude milovat takové, jací jsme. Jako rodi e bychom tedy m li našim
tem dát najevo, že v naší p irozenosti jsme p ijímáni a naopak je vyžadováno,
abychom se chovali p irozen . Nesnažte se tedy vaše dítko p etvo it na n koho jiného a
pouze jej nechte, a se samo projevuje dle svého. Pokud je introvertní a rádo si kreslí,
necht jte z n j ud lat extroverta. Jen nechte jeho p irozenost plynout, ono si samo
poradí.
Emo ní projev # 3 – Dávejte dít ti najevo pocit lásky
To nejhorší, co by se nám v život mohlo stát, je pocit, že jsme nemilováni. Ženy, které
takto dlouhodob strádají, usychají jako podzimní listí a muži kv li nedostatku lásky
vál í, perou se a zabíjí. Je to na nás, rodi ích, aby naše dítko od nás cítilo emoci lásky. Té
nejvyšší a nejd ležit jší, která existuje. Každý z nás pot ebuje cítit, že jej blízký miluje, a
to stabiln . Nedávejte dít ti ultimáta typu: „Když neuklidíš hra ky, maminka t nebude
mít ráda“. Láska by p ece od vás m la být nem nná, nikoliv podmín ná. Nau te dít cítit,
že láska je cit stálý, všudyp ítomný. Nikoliv cit zasloužený a ob asný.
V p íštím ísle m sí níku budeme v emo ní výchov d tí pokra ovat…

