
6 jednoduchých krokov, ako vášmu dieťaťu zničiť detstvo 
Uložiť 

 

Buďte plne zaangažovaní.  

Oprite sa do toho naplno. A pamätajte si: ak nie ste neustále vystresovaní, tak ste pre to ešte stále 

neurobili všetko. 

Zvyčajne rodičom radím, ako svojim deťom nezničiť detstvo. Je to oblasť, v ktorej rodičia majú 

záujem spolupracovať. No nie všetkým sa podarí prejsť cez prekážky. 

Pravda je taká, že mnohí arogantní rodičia do tej prekážky priam vrazia, dostanú z toho otras 

mozgu a dieťa úplne zničia. Iróniou je, že zvyčajne sú to rodičia, ktorí prečítali všetky dostupné 

knihy o výchove a poznajú ich pomaly naspamäť. 

Ak ich chcete nasledovať, poviem vám, že na to, aby ste svojim ratolestiam zničili detstvo, úplne 

postačí 6 jednoduchých krokov. Treba len dodržiavať uvedené odporúčania a úspech je 

zaručený. 

 

1. Nech je to celé o vás 

V živote vám to nevyšlo podľa vašich predstáv. Našťastie, dostali ste druhú šancu splniť si svoje 

sny – prostredníctvom vášho dieťaťa. 

Núťte ho, aby dosiahlo všetky vaše zmarené sny a nádeje. Potom sa už v živote ďaleko 

nedostane. Bude niesť priťažké bremeno, ktoré ho bude ťahať k zemi – vaše emócie. 

 

2. Stresujte sa úplne pre všetko 

Premýšľate nad tím, či ostať doma s dieťaťom, alebo ho dať do jaslí, no ani po niekoľkých 

týždňoch vnútorných monológov sa neviete rozhodnúť. Čo len urobiť? 

Neviem, ktorá odpoveď je správna, ale som si istá, že tá nesprávna odpoveď znie: Zožierajte sa 

pre každé rozhodnutie, ktoré musíte ako rodič urobiť. Ak túžite po tom, aby detstvo vášho syna 

či dcéry bolo čo najhoršie, poddajte sa stresu. 

Po mnohých rokoch vaše dieťa zabudne, ako ste sa v konkrétnych situáciách rozhodli, ale bude 

si pamätať, že ste boli vždy na hrane nervového zrútenia. Aj tak sa dá vytvárať nezmazateľné 

spomienky. 

 

3. Zapojte vaše dieťa do všetkého, do čoho sa dá 

Aby bolo dieťa šťastné, potrebuje voľný čas. Zabudnite na to, veď predsa vytvárate seba 

v menšom. Prihláste vaše dieťa na akýkoľvek šport, ktorým ste boli v detstve unesení. 

A aj na ďalších 1000 krúžkov rôznych úžasných aktivít, ktoré vás vždy fascinovali, ale nikdy ste 

sa k nim nedostali. 

Nech sa už deje čokoľvek, v žiadnom prípade mu nedovoľte odísť, ani ak to tam bude neznášať. 

Inak z neho predsa nikdy nevyrastie taký neoblomný rodič ako ste vy. 

 

https://skvelyrodic.sk/predstavivost-detom-pomaha-pochopit-a-spracovat-informacie-a-emocie/


4. Zakážte pozerať televíziu/a akékoľvek iné zariadenia s obrazovkou 

Takmer každé zamestnanie si vyžaduje schopnosť používať obrazovku. Podobne aj záľuby vášho 

dieťaťa. Tak smelo do toho! 

Zakážte vášmu dieťaťu televíziu, iPad či tablet a znevýhodnite ho oproti ostatným! Budú mu 

chýbať nevyhnutné zručnosti a nebude schopné spojiť sa so svojimi rovesníkmi, ktorí nájdu 

spoločnú tému vo filmoch a TV šou, ktoré vaše dieťa v živote nevidelo. Sociálna izolácia – jasná 

výhra! 

 

5. Buďte posadnutí výsledkami 

Ako dospelí dokážete posúdiť, že to, čo vás v škole stresovalo, nemá z dlhodobého hľadiska 

v živote veľký význam. Keby ste dostali namiesto dvojky 1, váš život by sa nijako dramaticky 

nezmenil. 

No vaše dieťa to ešte nevie. Správajte sa tak, akoby každé hodnotenie, s ktorým dieťa príde 

domov, znamenalo život alebo smrť. Kontrolujte mu všetky úlohy. 

Prinúťte ho, aby sa na testy učilo celé večery. Hádajte sa s učiteľom o správnej odpovedi 

a vydupte si viac bodov. Vaše dieťa tak z predmetu život zaručene „prepadne“. 

 

6. Trestajte ho na verejnosti 

Ak sa váš posledný pokus o nastolenie disciplíny neobjavil na všetkých sociálnych sieťach, 

potom nerobíte všetko preto, aby ste vaše dieťa úplne zničili. Napíšte na tabuľu, čím sa vaše 

dieťa previnilo, a zaveste mu ju na krk. 

Postavte ho na roh frekventovanej ulice, aby to všetci videli. Potom v televízii všetkým 

vysvetlite, ako „makáte“ na tom, aby ste dieťa správne potrestali, čo však nie je ani spolovice 

také náročné, ako vynakladať toľké úsilie na sebaprezentáciu. 

Bez ohľadu na to, akú metódu trestu zvolíte, ak to urobíte v súkromí, mohla by zabrať. 

Nesprávny ťah! Ak chcete dieťa naozaj zničiť, treba vybrať ten najprísnejší trest a udeliť ho tam, 

kde to bude každý vidieť. 

Ani sa nenazdáte a bude z vás internetová hviezda! A vaše dieťa už nikdy nebude také, ako 

bývalo predtým… 

 

Na záver 

Deti sú odolnejšie, ako si myslíte. Preto ak chcete nejaké zničiť, musíte sa naozaj veľmi snažiť. 

S trochou sebeckosti a nasilu vytvoreného stresu sa vám však určite podarí rozbiť ho tak, že sa to 

už nebude dať napraviť. Verím, že to zvládnete. 

No možno vaše dieťa vôbec zničiť nechcete. Možno len chcete to, po čom túži väčšina rodičov – 

aby z vášho dieťaťa vyrástol samostatný dospelý človek, z ktorého nebude sociálny deviant 

a nebude vás odsudzovať za všetko, čo sa mu v živote nepodarí. 

Uvedomte si, že vášmu dieťaťu sa bude žiť lepšie, ak sa budete angažovať menej, a nie viac. 

 

Zdroj: fatherly.com 

https://www.fatherly.com/love-money/how-to-ruin-kids-childhood-and-raise-a-jerk/

