5 ШЛЯХІВ ДО СЕРЦЯ ДИТИНИ

Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти.
Це може бути їм лише зрозумілий сленг, але i нас - дорослих - також не
завжди розуміють діти, тому що, розмовляючи з ними, ми не завжди можемо
висловити свої думки. Але ще гipше, коли ми не завжди можемо виразити
дитині свої почуття i любов на зрозумілій їй мові.
Чи вмієте ви говорити на мові любові?
Кожній дитині властиво розуміти любов батьків по-своєму. I якщо
батьки знають цю «мову», дитина краще зрозуміє їx.
Любов потрібна кожній дитині, інакше їй ніколи не стати
повноцінною дорослою людиною. Любов - це найнадійніший фундамент
спокійного дитинства. Якщо це розуміють дорослі, дитина виростає доброю i
щедрою людиною.
Основне батьківське завдання - виростити зрілу та відповідальну
людину. Але які б якості ви не розвивали в дитині, головне - будувати
виховання на любові.
Впевненість у любові оточуючих.
Коли дитина впевнена у любові оточуючих, вона стає більш
слухняною, допитливою. 3 цієї впевненості малюк бере сили, щоб
протистояти труднощам, з якими зустрічається. Ця впевненість для нього - як
бензобак для автомобіля! Дитина зуміє реалізувати свої здібності лише за
умови, якщо дорослі регулярно наповнюють цією впевненістю її серце. Як
цього досягти? Звичайно, любов'ю. Проявляти саме той спосіб прояву
любові, який є найбільш зрозумілим для дитини, знайти для неї
індивідуальний, особливий шлях вираження почуттів.
Батьківська любов повинна бути безумовною, адже справжня любов
умов не виставляє. Безумовна любов - це найвища форма любові! Адже ми
любимо дитину просто за те, що вона є, незалежно від того, як вона поводить
себе. Ми всі це розуміємо, але іноді не відаємо собі звіту в тому, що нашу
(батьківську) любов дітям доводиться завойовувати. Батьки люблять дитину,
але з поправкою: вона повинна добре навчатися i гарно себе поводити. I лише
у цьому випадку вона отримує подарунки, привілеї та схвалення. Звичайно,
ми повинні навчати i виховувати дитину.
Але спочатку необхідно наповнити серце дитини впевненістю у нашій
безумовній любові! I робити це треба регулярно, щоб ця впевненість не

випарувалась. Тоді у дитини не виникає страху, провини, вона буде
відчувати, що потрібна. Безумовну любов ніщо не може похитнути. Ми
любимо дитину, навіть якщо вона некрасива i зірок з неба не дістає. Ми
любимо її, якщо вона не виправдовує наших надій. I найважче - ми любимо
її, щоб вона не зробила. Це не означає, що будь-який вчинок дитини ми
виправдовуємо. Це означає, що ми любимо дитину i показуємо їй це, навіть
якщо її поведінка не найкраща.
Спілкуючись з дітьми, необхідно частіше нагадувати собі:
1. Перед нами діти.
2. Вони поводять себе як діти.
3. Буває, що їхня поведінка діє нам на нерви.
4. Якщо ми виконуємо свої батьківські обов'язки i любимо дітей,
незважаючи на їx витівки, вони, подорослішавши, виправляються.
5. Якщо вони повинні догодити мені, щоб заслужити любов, якщо моя
любов умовна, діти її не відчують. Тоді вони гублять впевненість у собі й не
здатні правильно оцінювати власні вчинки, а значить, не можуть
контролювати їx, поводитись більш зріло.
6. Якщо перш, ніж заслужити любов, вони повинні стати такими,
якими ми хочемо їx бачити, вони стануть невпевненими у собі: «скільки не
намагайся - вимоги надто високі». А в результаті - невпевненість,
тривожність, занижена самооцінка та озлобленість.
7. Якщо ми любимо їx, не дивлячись ні на що, вони завжди зможуть
контролювати свою поведінку й не піддаватися тривозі.
Найголовніше - ЛЮБИТИ!

