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Možno aj vám sa to už stalo – máte dôležitý telefonát, chcete si v pokoji pre?íta? knihu, práve varíte alebo proste
robíte nejakú neodkladnú záležitos?, a v tej chvíli vás za?ne „otravova?“ vaše die?a. Vä?šinou s nepodstatnými
vecami, ktoré by po?kali pár minút.
Nedopus?te to!
Die?a sa nestane trpezlivým zo d?a na de?, preto ho to musíte nau?i?. U?i? deti „po?ka?“ je sú?as?ou francúzskej éducation. Francúzi týmto slovom ozna?ujú nepretržitý proces u?enia nových schopností a hodnôt.

Schopnos? Francúzov dosta? svoje deti z rámca „detského menu“ je pozoruhodná. Francúzi v prvom rade veria, že najlepšie výchovu zvládnete, ak ste sami v pohode a spokojní. A absolútne skvelé je to, že vo výchove nie ste sami.

Dôvod, pre?o je francúzska výchova relevantná, je jednoduchý. Predstavuje prakticky zrkadlový obraz toho, ?o sa deje v Amerike. Ameri?ania si myslia, že u detí treba rozvíja? poznávacie schopnosti, napríklad ?íta?, a to ?o najskôr, najlepšie už v škôlke. Francúzi sa v
predškolskom veku sústre?ujú na ove?a jednoduchšie zru?nosti – schopnos? existova? v kolektíve a empatiu.

TRIK ?. 61
Hysterické záchvaty riešte s nadh?adom
Francúzskych rodi?ov detské hysterické záchvaty stresujú a vyvádzajú z rovnováhy rovnako ako nás ostatných. Nemajú žiaden magický recept, aby zlostné die?a prestalo vrieska?. Ale vo všeobecnosti sa zhodnú v jednom: neprimeraným požiadavkám sa netreba
podvo?ova?. („V žiadnom prípade neustupova?,“ povedal mi jeden otecko.) Hysterický záchvat pravidlá nemení.

Neznamená to, že by ste mali osta? celkom chladní. Francúzski rodi?ia sa bez hanby de?om priznajú, že aj oni sa hnevajú, ak nie?o nemôžu ma?, alebo nie?o robi?. Rozzúrenému die?a?u prejavia súcit a sympatiu („Kto by nechcel pred obedom sladké oblátky?“) a
nechajú deti, aby vyjadrili nesúhlas. Niektorí rodi?ia sa následne die?a?a spýtajú, ?i má nejaký nápad, ako situáciu vyrieši?, bez toho, aby sa porušili pravidlá a zásady. Ak sa die?a dokáže dostato?ne upokoji?, aby dokázalo súvislo rozpráva?, oby?ajne samo navrhne
nejakú formu kompromisu – napríklad, že sladkú oblátku zje po obede.

V krízovej situácii sa niekedy oplatí da? de?om autonómiu – môže ich to upokoji? a rýchlo zmeni? náladu. Nechajte die?a, aby vám pomohlo uvari? ve?eru a prišlo s vlastnými nápadmi, ako ju vylepši?. Nechajte ho, nech si samo naloží tanier. Nala?te sa na jeho vlnovú
d?žku. A ne?akajte, že príliš unavené die?a s vami pôjde dobrovo?ne nakupova? do potravín alebo na ve?eru do reštaurácie.

Ak k záchvatu zlosti dôjde doma a trvá príliš dlho, Francúzi oby?ajne pošlú deti do detskej izby a prikážu, aby tam ostali, kým sa neupokoja. „Si príliš hlu?ný. Cho? vrieska? do svojej izby!“ povie moja francúzska priate?ka. Zárove? si však uvedomuje, že tým svoje
pä?ro?né die?a ešte vä?šmi nahnevá. „Oby?ajne odíde do detskej, buchne dverami, chví?u tam reve a potom príde za nami a urobí, ?o od neho chceme,“ tvrdí. Ak die?a dokáže vyjs? z detskej izby pokojnejšie a rodi?ia ho za to pochvália, oby?ajne sa kríza rýchlo vyrieši
a všetci sa môžu pohnú? ?alej.

Povedané v skratke, zachovajte rozvahu, prejavte sympatiu a neustupujte!

TRIK ?. 27 a 28
Jedna maškrta denne sta?í
Kedysi som si ani nedokázala predstavi?, že by malé die?a dokázalo preži? od ra?ajok do obeda bez toho, aby zjedlo aspo? sladké hrozienka. Presved?ila som sa však, že tento výkon je nielen možný, dokonca ho zvládnete bez ujmy – die?a aj vy.
Francúzske deti oby?ajne jedia len v rámci hlavných jedál d?a, plus popolud?ajšej maškrty, ktorej sa hovorí goûter .

Ukázalo sa, že ak die?a nonstop nemaškrtí, v ?ase obeda ?i ve?ere je jednoducho dostato?ne hladné, aby sa najedlo poriadne. Zárove? je nesmierne upokojujúce vedie?, že nie každý moment d?a predstavuje príležitos? nie?o zjes?. Každý ?len rodiny sa tak môže
venova? podstatnejším veciam. Len ?o sa dostanete do rutiny systému jednej maškrty za de?, z goûter sa stane každodenná „špeciálna udalos?“. Vo Francúzsku je olovrant oby?ajne nejaká kombinácia sladkosti, mlie?neho produktu a ovocia. ?asto sa podáva
?okoláda. Jedným z klasických goûter je takzvaný ?okoládový sendvi? – kúsok tmavej ?okolády v bagete. Zapíja sa napríklad malým džúsom.

Neriešte krízu keksíkom
Ak die?a?u nepodstr?íte nie?o sladké okamžite, ke? zamrn?í, má to úžasné pozitíva. Po prvé, neodme?ujete záchvaty, takže ho neposme?ujete, aby mrn?alo ?astejšie a viac. Za druhé, neu?íte die?a jes? len preto, že je namrzené alebo roztrp?ené.
Ke? bude ma? vaša dcéra tridsa? a stále vlezie do svojich stredoškolských džínsov, ur?ite sa vám po?akuje.

Všetkých 100 trikov správnej výchovy nájdete v novej knihe, do ktorej by sa mala za?íta? každá mami?ka – Die?a... A ?o teraz?! [2]
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