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Do akej miery môžem ako rodič
podporiť zdravie svojho dieťaťa?

„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo 
vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“

Antoine de Saint-Exupéry

Skúsme sa na chvíľu zastaviť a v tichu sa dotknúť svojej duše. Iba počúvať! ...a možno 
konečne prehovorí.

...a tak som sa narodila ja. Rodičia boli isto plný očakávaní z môjho príchodu na tento 
svet. V tej chvíli nebolo na ich očakávaniach nič zlé. Dávali mi lásku a ja som ju prijímala. Vyzerali 
byť šťastní, spokojní že ma majú. A tak som im aj ja dávala toľko lásky, koľko bolo možné. A oni ju 
prijímali. Bez podmienok.

Čo sa potom stalo? Odrazu počujem, že dobrá budem „keď...“. Že ma druhí budú mať 
radi „keď...“. Že sa mi dostane toho a onoho iba „keď...“ až „keď...“. Prečo sa odrazu vytratila 
láska bez podmienok? Kam sa vytratila?

Na tieto a ďalšie podobné otázky hľadajú odpovede mnohí ľudia. Nadíde čas, v 
určitom období života, kedy sa človek odrazu zastaví (väčšinou ho k tomu prinútia bolestivé 
životné okolnosti), kedy sa začne zamýšľať inak než doposiaľ. A začne sa pýtať: „Čo sa stalo? 
Kedy? ...že neviem ako ďalej. Že cítim bolesť. Že nenachádzam zmysel.“ Objavia sa odrazu ony 
– tie zmysluplné otázky. Odpovede na ne ma môžu doviesť k podstate – porozumeniu, prijatiu a 
odpusteniu. Nech už nemusím, všetko čím bolo v detstve ublížené mne, preniesť a odovzdať 
svojmu dieťaťu. Ja som ten, kto môže toto „prekliatie“ ľudstva ukončiť. Len tým, že zmením 
postoj, prístup k životu, k výchove. Práve porozumením dávam šancu svojmu dieťaťu prežiť 
„lepší život“. Nebude prinútené vyrásť v neporozumení a nebude nútené najprv plniť všetky 
podmienky, aby malo pocit, že je milované a prijímané. A nebude sa musieť vo svojom dospelom 
veku domnievať, že si lásku treba zaslúžiť, kúpiť a zaplatiť. Nepripravím ho na život, ktorý by 
viedol iba k jednému a tomu istému, čím som trpela ja. Byť donútená až bolestivými okolnosťami 
klásť si otázky, aby som mohla vidieť veci inak. 

Jeden mudrc raz povedal „porozumenie a láska sú to isté“. 

Čo teda skutočne ako ľudská bytosť – človek chcem, čo potrebujem? Viem to? Láska, 
porozumenie, prijatie, výchova, komunikácia, sebavedomie... Každý to túži ovládať, mať – 
vlastniť. Naozaj viem, aký obsah ukrývajú v sebe tieto slová?

Som rodičom!•
Čo by som teda mal resp. mohol urobiť pre svoje dieťa?•
Mám zodpovednosť za výchovu. Do akej miery v roli rodiča?•
Čo v skutočnosti znamená „zodpovednosť“?•
Som aj ja – rodič – ešte stále aj dieťaťom?•

Odpovede na tieto a podobné otázky je možné nájsť. Napríklad na individuálnych či 
skupinových stretnutiach. Môžme sa spolu dotknúť duše, ktorá si ich kladie a nájsť odpovede, 
ktoré vám nebudú ďalej brániť prijímať a milovať seba a svoje dieťa bezpodmienečne.
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