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PRAVILA NAŠE DRUŽINE
Vsi imajo že telefon, jaz pa ne.
Vsi gredo lahko zvečer ven, jaz pa ne.
Nihče ne gre spat ob 9ih, samo jaz.
Vse punce imajo nalakirane nohte, samo jaz ne.
Če vam je tole znano ali vas spomni na kakšno podobno situacijo v vaši družini, če se vam
ob takšnih ali podobnih izjavah vaših otrok kdaj oglasi občutek krivde ali dvom v svoje
vzgojne odločitve, če na trenutke pomislite, da ste morda pa res preveč strogi, vam za
pomiritev in potrditev vaših vzgojnih prizadevanj pošiljamo kar citate iz knjige Z otrokom
lahko sodelujete, avtorice Elizabeth Pantley (2007, založba Didakta, str. 32-34):
»Naša najpomembnejša naloga ni naše otroke osrečiti, ampak jih pripraviti na
življenje.
Življenje ni vedno pravično. V življenju ne veljajo vedno enaka pravila za vse. Veliko naših
družinskih pravil ustvarimo, ker izražajo to, v kar verjamemo kot družina, ne pa tega, v kar
verjame družba kot celota.
Na primer, ne gredo vsi šestletniki spat ob isti uri. Nekateri gredo v posteljo ob osmih, drugi
ob devetih, tretji ob desetih. Nekateri otroci se smejo poditi okoli bosi, drugi ne. Nekateri
otroci morajo sami postiljati posteljo, drugim je ni treba. Nekateri otroci hodijo v šolo peš,
drugi se peljejo z avtobusom.
Katera pravila so pravilna? Katera so najboljša? Vsa.
Družine se razlikujejo. Potrebe družin se razlikujejo. Cilji družin se razlikujejo. Nič ni
narobe, če se razlikujejo tudi pravila družin.
Ko pa se odločite, katera so pravila vaše družine, ne bi smeli imeti slabega občutka,
kadar poskrbite, da jih vaši otroci upoštevajo. Naj vas ne skrbi, kaj počnejo sosedje.
Naj vas ne skrbi, če so vaša pravila popolna.
Seveda lahko pričakujete, da boste delali napake. Vsi jih delajo. Ampak, če sodite med
starše, ki berejo knjige, kakršna je tale, potem bodo vaši napori, vaše spretnosti in
vaša ljubezen do vaših otrok povsem zasenčili vsako napako, ki bi jo storili. Vzgoja, ki
je na splošno solidna, bo nekaj napak več kot odtehtala.«

Torej ste na pravi poti. Kar pogumno naprej

.

Imejte lep konec tedna in lepe počitnice. Razmere nam ne dovoljujejo vsega, kar bi si
morda privoščili v »normalnih« časih. Vedno pa lahko oviro spremenimo v prednost
. Želimo vam, da bi na svojem domu in v svoji okolici našli priložnosti za to, da
vam bo skupaj lepo in da bodo otroci kljub omejitvam imeli lepe spomine na te
počitnice.
Ostanite zdravi.
Irena Zajec
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