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TEŽENJE OTROKOM
Moji otroci me velikokrat vprašajo:
»Pa zakaj mi moraš čist skoz težit?«
Po navadi jim odgovorim:
»Za to sem na svetu.«
Če so še tam, nadaljujem: »Starši smo na svetu zato, da
vam težimo. Težimo vam pa zato, ker vas imamo radi.«
Zavijejo z očmi in okoli vogala, jaz pa globoko vdihnem in
izdihnem ter si zaželim, da bi moje poslanstvo teženja
obrodilo sadove, da bi znala težiti na boljši način, bolj mirno
in da bi moji (najini) otroci čutili, da jih imam(va) rada.
Včasih - ne samo včasih – velikokrat - v bistvu večino
časa☺ je vzgoja sila naporna in težka stvar. To so treningi
najtežjih stopenj potrpežljivosti, vztrajnosti, ljubezni,
iznajdljivosti, prilagodljivosti, iskanja modrosti in še mnogo česa.
Naučiti te majhne »človeke« kaj je prav in kaj ne in da bodo končno že enkrat SAMI naredili
tisto kar je treba, ne da bi morala stati za njimi in reči 47x, pa potem še 48ič, se z njimi
pregovarjati in vpiti, da se potem enkrat nekaj zgodi, pa še to s slabo voljo na obrazu, JE
VELIKA UMETNOST.
Ena mama mi je rekla, da se ji zdi, da vzgaja že 30 let, vsak dan eno in isto, potem pa se zave,
da je njen sin star šele 7 let, da še ni minilo 30 let, da ne ponavlja vsak dan enega in istega in
da se je fant v sedmih letih v bistvu že veliko naučil. Ko ga pogleda, se ji zdi, da ji gre vzgoja
kar dobro.
TEŽENJE OTROKOM Z VELIKO DODANE LJUBEZNI (=VZGOJA
) je najpomembnejše
delo v našem življenju, za katerega pa nismo hodili v šolo in se ga nismo učili. BOG NE DAJ,
DA NAM TO DELO NE USPE, DA NAM SPODLETI, DA PADEMO NA IZPITU.
AMPAK NE BOMO. Gotovo v vzgoji nihče od nas ni popoln. Vsi delamo napake. Vendar smo
na pravi poti, če se zavedamo odgovornosti starševstva, če se sprašujemo, če iščemo
odgovore, nove načine, če smo se pripravljeni učiti in spreminjati, če smo pripravljeni poslušati
...
Želimo vam, da bi vam vaše POSLANSTVO TEŽENJA OTROKOM Z VELIKO DODANE
LJUBEZNI šlo VSAK DAN BOLJE. Če pa boste pogledali malo nazaj, tako kot tista mamica 7
letnega fanta, pa boste videli, da vam gre že sedaj kar dobro od rok in da so vaši otroci kar
dobro vzgojeni

. Seveda pa lahko vedno naredimo še kaj bolje.

Imejte lep konec tedna in ostanite zdravi.
Irena Zajec

