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„JA SA Z TEBA ZBLÁZNIM!“ ALEBO AKO LEPŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE 
KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI. 

 

Prečo je medzi dospelými toľko ľudí nešťastných?  

 

Len si spomeňte na všetkých tých, o ktorých viete, že majú problémy sami so sebou – chýba im sebadôvera, 

nevedia sa rozhodovať, robia si starosti z malicherností, nevedia odpočívať alebo sa nedokážu s nikým spriateliť. 

Spomeňte si aj na tých, ktorí sú agresívni, pokorujú ostatných a ignorujú potreby ľudí okolo seba; alebo na tých, 

ktorí sa držia nad vodou len do ďalšieho pohárika či tabletky na upokojenie… 

Pätina dospelých vyhľadáva radu psychiatra, každé druhé až tretie manželstvo končí rozvodom, štvrtina 

dospelých potrebuje na pomoc lieky, aby si mohli odpočinúť. Skvelý život! A zdá sa, že to nie je otázka 

materiálneho či finančného zabezpečenia – nešťastných ľudí nájdeme vo všetkých vrstvách spoločnosti, aj v tých 

najbohatších. 

Na druhej strane nechápeme, ako je možné‚ že niektorí ľudia stále sršia dobrou náladou a optimizmom. Ako je 

možné, že navzdory očividným ťažkostiam sú niektorí ľudia stále plní duševnej sily? Mnohí ľudia sú v 

skutočnosti nešťastní preto, že boli takto naprogramovaní – ten, kto ich vychovával, ich nevedomky učil, že majú 

byť nešťastní, a oni jednoducho žili podľa tohto “scenára”. Keď budete čítať tieto riadky ďalej, možno si 

uvedomíte, že aj vy svojim deťom sugerujete, aby samy seba nemali rady. 

Ruku na srdce: koľkokrát doteraz Vaše dieťa od Vás počulo podobné výroky: “Ty si ale nemehlo!”, “Z teba 

nikdy nič poriadne nebude!”, “Čo to robíš?! No si ty normálna?!!”, “Ty si beznádejný prípad!”, “Panebože, ty si 

leňoch!”, “Prestaň, ty hlupák!” 

S takýmto druhom sugescie, určitého programovania, vyrastá mnoho mladých ľudí. Stresovaní rodičia 

nevedomky a nechtiac odovzdávajú svojim potomkom toto posolstvo, ktoré potom ako určité rodinné prekliatie 

prechádza z generácie na generáciu. 

Uvedené príklady sú extrémne, najhorší vplyv však má omnoho nenápadnejšie programovanie. Napríklad 

chlapec, ktorý vyliezol na strom, dostáva od ustrašenej matky toto posolstvo: “Spadneš! Dávaj pozor!” 
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Zistilo sa, že uvedené komentáre nemajú iba ten zjavný účinok, že sa dieťa v danej chvíli cíti dotknuté. Toto 

ponižovanie má tiež hypnotický účinok a pôsobí ďalej bez nášho vedomia, ako semienka v mysli – semienka, 

ktoré vzklíčia a budú vytvárať obraz, ktorý má človek sám o sebe, prípadne sa stanú skutočnými črtami jeho 

osobnosti. 

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že hypnóza (sugescia) je každodennou udalosťou – kedykoľvek v kontakte s deťmi 

používame určité rečové modely, zasahujeme až do ich podvedomia, a hoci to – väčšinou – nemáme v úmysle, 

určitým spôsobom ich programujeme. 

Detská myseľ je plná otázok. Najdôležitejšie z nich sú možno tieto: Kto som? Aký som? Kam patrím? Sú to 

otázky sebadefinovania alebo identity. Na nich potom ako dospelí ľudia staviame svoj život a na ich základe 

robíme všetky svoje kľúčové rozhodnutia. Preto je detská myseľ pozoruhodne ovplyvňovaná výrokmi 

začínajúcimi sa slovami „TY SI”. A nech už informácia znie “Si leňoch” alebo “Si skvelý chlapec /skvelé 

dievča” – pretože pochádza od dôležitých “veľkých” ľudí, vrýva sa hlboko a pevne do podvedomia dieťaťa. 

Tento jav sa nazýva aj proroctvom, ktoré sa samo vyplní, pretože keď sa opakuje dosť často, stáva sa 

skutočnosťou – deti sú neobyčajne vnímavé a zväčša žijú podľa našich očakávaní, nech sú tie očakávania 

akékoľvek. Prečo to takto funguje? 

Dieťa – vzhľadom na svoje obmedzené životné skúsenosti, schopnosti i možnosti – považuje rodičov (dospelých) 

spočiatku za “vševediacich” či “všemocných”. Takže keď mu povieme: “Ty si nemehlo!”, zneistie a je z neho 

nemehlo. Dieťa, ktorému sa hovorí: “Ty ma stále otravuješ”, cíti odmietnutie, zúfalo hľadá nový pocit istoty a 

skutočne potom stále obťažuje. Dieťa, ktorému hovoríme: “Ty si ale hlupák!”, možno navonok búrlivo nesúhlasí, 

ale vo svojom vnútri môže len smutne súhlasiť – vy ste dospelí, vy musíte mať pravdu. 

Prečo rodičia deti ponižujú? Takmer všetci rodičia z času na čas používajú v kontakte s deťmi 

ponižovanie a to z 3 hlavných dôvodov: 

1. Hovoria to, čo im hovorili rodičia: rodičovstvu sme sa v škole neučili – keď sa nám narodili deti, museli 

sme začať od nuly a snažiť sa sami vypracovať svoju “výchovnú stratégiu”. Mali sme však pred sebou jeden 

jasný príklad, z ktorého sme sa mohli poučiť: svojich rodičov. Určite sa Vám už stalo, že ste sa rozčúlili, 

začali na dieťa kričať a potom ste si uvedomili: “Veď toto mi hovorievali naši a ja som to tak neznášal!” 

Tieto staré záznamy v našej pamäti sú totiž “automatickým riadením”, ktoré nás zbavuje duchaprítomnosti a 

snahy reagovať tak, ako by sme si v skutočnosti želali. (Iní rodičia zas idú do opačného extrému – s 

bolestnými spomienkami na metódy, ktorými boli vychovávaní, prisahajú, že svojmu vlastnému dieťaťu 

nebudú nikdy nadávať, biť ho či zanedbávať. Tu však tkvie nebezpečenstvo, že to začnú preháňať a ich deti 

budú trpieť nedostatkom autority. Nie je to jednoduché, že?) 

2. Myslia si, že je to správne: Kedysi panoval názor, že deti sú v zásade zlé a treba im to neustále hovoriť, 

aby sa hanbili, a tak sa polepšia. Možno aj Vy ste boli takto vychovávaní a ako rodičia ste nepremýšľali o 

tom, že dieťa musí mať zdravé sebavedomie a že mu aj my musíme pomôcť získať sebadôveru. Teraz, keď 

už viete, ako ponižovanie deťom škodí, určite sa mu budete snažiť vyhnúť. 



3. Sú na dne so svojimi silami: pokiaľ máme svoje vlastné problémy (sme prepracovaní, znudení, máme 

nezhody s partnerom či v práci…), je omnoho pravdepodobnejšie, že budeme s deťmi hovoriť deštruktívne. 

Ak sme totiž v akomkoľvek strese, v našom tele sa hromadí napätie, ktoré sa potrebuje vybiť – v takej 

situácii trpia najmä bezbranné deti, pretože je jednoduchšie rozhnevať sa na ne než na partnera či šéfa. Je 

preto vždy dôležité uvedomiť si, na koho sa vlastne hneváme a nevybíjať si zlosť na deťoch, ak sú v tom 

nevinne. 

 

Vôbec sme v našej kultúre skôr zvyknutí potláčať či tajiť svoje skutočné pocity, najmä negatívne, a keď je toho 

nakoniec veľa, často vybuchneme a prekvapíme nielen svoje okolie, ale i sami seba. Naše deti preto môžu žiť v 

situácii, keď naše každodenné informácie sú značne neurčité a nepriame: “No tak, zlatko, nechaj to, prosím ťa” , 

“Buď poslušný chlapec”. Ako pozitívne, tak aj negatívne informácie nemajú veľkú váhu ani veľký účinok. 

Avšak jedného dňa, keď toho život na mamu alebo otca naloží príliš mnoho, prichádza mohutný výbuch: “Ty 

fagan jeden, zavri už konečne tú hubu!” Všetko posilňuje zúrivý pohľad, náhla, tesná blízkosť, nezvyčajne 

zvýšený hlas a desivý pocit, že rodič sa úplne prestal ovládať. To všetko je pre dieťa nezabudnuteľné a z celej 

situácie preňho vyplýva nevyhnutná, hoci nepravdivá informácia: Tak toto si o mne mama/otec skutočne myslí! 

Slová, ktoré preťažení rodičia v týchto chvíľach používajú, môžu byť nezvyčajne silné: “Bolo by lepšie, keby si 

sa nikdy nenarodil!”, “Si hlupák, stopercentný debil!”, “Ty ma raz privedieš do hrobu!”, “Najradšej by som ťa 

zaškrtila!” 

Nie je zlé sa na deti (alebo v ich neprítomnosti) rozhnevať. Naopak – deti sa musia naučiť, že rodičia sa môžu 

hnevať a nahlas vybiť svoje napätie, a že pritom im, deťom, nehrozí žiadne nebezpečenstvo. 

Problém nastáva vtedy, keď pozitívne informácie “Si skvelý”, “Máme ťa radi”, “Budeme tu vždy pre teba” nie sú 

rovnako silné alebo spoľahlivé ako tie negatívne – často sa stáva, že aj keď ich pociťujeme, nevyjadríme ich 

nahlas. A tak sa stáva, že hoci takmer každé dieťa je vrúcne milované, mnoho detí o tom vôbec nevie: nie málo 

dospelých si až do svojej smrti myslí, že svojim rodičom boli len na obtiaž a že pre nich boli sklamaním. 

A pritom je to v podstate jednoduché – všetko záleží na tom, AKO s dieťaťom hovoríme. Môžeme mu povedať: 

“Hnevám sa na teba a žiadam ťa, aby si si hneď TERAZ upratal hračky!”, a potom sa nemusíme obávať trvalých 

následkov. Ak však povieme: “Ty lenivec jeden, prečo nikdy neurobíš, čo ti poviem?!” a opakujeme tento druh 

informácie zakaždým, keď dôjde ku konfliktu, je jasné, ako to dopadne. 

Nepredstierajme, že sme šťastní a milujúci rodičia, pokiaľ to tak práve necítime – deti to mätie a môže to mať 

veľmi škodlivý vplyv. Svoje pocity môžeme otvorene dávať najavo bez toho, aby sme tým deti zraňovali. 

Dokážu sa vyrovnať s tým, že povieme: “Dnes som unavený a nemám na to náladu” alebo “Práve teraz som 

príliš nahnevaná …” , najmä ak to zodpovedá tomu, čo deti už tak či tak cítia vo vzduchu. Pomôže im to, aby si 

uvedomili, že aj vy ste len človek – čo vôbec nie je na škodu. 



Zopakujme si teda, ČO NEROBIŤ: 

- Keď dieťa umravňujete, používajte jednoduché príkazy, neponižujte. 

- (“Vráť to, ty fagan jeden sebecký!”) Nepoužívajte ponižujúce výrazy ani priateľským spôsobom (ako 

maznavú prezývku). („Hej, slonie uši! Poď večerať“) 

- Neporovnávajte. („Si presne taký darebák, ako tvoj otec.“ „Prečo nemôžeš byť taký poslušný ako tvoj 

braček?“) 

- Nedávajte sami zlý príklad. („Ešte raz ho udri, a zabijem ťa!“) 

- Nehovorte s inými ľuďmi o chybách svojich detí, keď to počujú. (Je strašne hanblivá, neviem, čo z nej 

bude.“) 

- Neprejavujte hrdosť v prípade takého správania, ktoré by v budúcnosti mohlo pôsobiť problémy. („Ale 

mu dal! Nezaprie v sebe, že je Novák.“) 

- Aj keď chcete deti zvládnuť, neobviňujte ich. („Panebože, ty ma vyčerpávaš! Raz ma privedieš do 

hrobu.“) 

- Nehovorte deťom nezmyselné veci. („Dám ti také zaucho, až sa ti hlava otočí dookola!“ „Ešte raz to 

chytíš, tak ti tú ruku useknem!“) 

Je to síce pochopiteľné – keď nič iného nepomáha, skúsime dieťa postrašiť. Ak však dieťa počúva takýto druh 

informácie často, aký záver o živote si z toho asi vyvodí? Má dve možnosti: že svet je bláznivé a nebezpečné 

miesto, alebo – nemá zmysel rodičov počúvať, pretože hovoria samé nezmysly. Nie sme povinní svojim deťom 

všetko vysvetľovať alebo s nimi donekonečna diskutovať. Dostatočne dobrým vysvetlením môže niekedy byť: 

“Pretože to hovorím.” Nikdy však nič nezískame, ak budeme deti zbytočne strašiť: “Počkaj, až príde otec…” , 

“Dáme ťa do detského domova…” – to sú informácie, ktoré‚ škodia a zastrašujú i inak nebojácne deti. 

Podobné výroky zo svojho rodičovského repertoáru nadobro vynechajte. Vy i Vaše deti sa bez nich budete cítiť 

lepšie. 

Na záver sa ešte pozrieme na rozdiel medzi negatívnymi a pozitívnymi formuláciami. Sebadôveru dieťaťa totiž 

ovplyvňuje nielen chvála či kritika. Existujú aj iné dôležité spôsoby, ktorými svoje dieťa “programujeme” – 

najmä to, ako im dávame pokyny a príkazy: záleží na negatívnom či pozitívnom výbere slov. 

My dospelí riadime naše vlastné správanie a pocity “samovravou”, teda rečou odohrávajúcou sa v našich 

mysliach (“Nesmiem zabudnúť ísť po veci z čistiarne.”). Psychológovia zistili, že táto “mentálna samovrava” je 

veľmi rozdielna u zdravých a šťastných ľudí a na druhej strane u ľudí, ktorým sa nedarí dobre alebo sa cítia 

nešťastní. 

Deti sa učia, ako majú vnútorne riadiť a organizovať svoj život podľa toho, akými slovami riadime a 

organizujeme my ich – oplatí sa byť pozitívny. Dieťaťu napríklad môžeme povedať: “Dnes sa, prosím Ťa, v 

škole s nikým nebi!” alebo naopak “Maj sa v škole pekne a bav sa iba s deťmi, s ktorými sa kamarátiš”. 

Prečo by mal byť v takej maličkosti nejaký rozdiel? Tkvie to v spôsobe, akým pracuje ľudská myseľ. Ak dieťaťu 

povieme: “Nespadni zo stromu!”, musí mať v hlave dve veci: “ne” a “spadnúť zo stromu”. Pretože sme použili 



tieto slová, automaticky sa vytvorí tento obraz. A na čo myslíme, to automaticky skúšame – predstavte si, že 

lížete citrón, a dávajte pozor, ako už len pri tejto predstave reagujete. 

Dieťa, ktoré si živo predstavuje, ako padá zo stromu, to s väčšou pravdepodobnosťou aj urobí. Omnoho lepšie je 

preto používať pozitívne formulácie: “Drž sa toho stromu pevne!” Každý deň máme množstvo príležitostí 

formulovať svoje pokyny pozitívne: Namiesto “Nevbehni na cestu” je lepšie povedať “Drž sa vedľa mňa na 

chodníku”, aby si dieťa predstavilo, čo MÁ robiť, a nie, čo nemá robiť. 

Dávajte deťom jasné pokyny na správne konanie – deti vždy nevedia, ako sa vyhýbať nebezpečiu, preto svoje 

príkazy formulujte presne: “Drž sa okraja člna pevne oboma rukami” je omnoho užitočnejšie než “Nie že 

vypadneš!”, alebo ešte horšie “Ako si myslíš, že mi bude, keď sa utopíš?” Zmeny zmyslu príkazu sú malé, ale 

rozdiel je veľký. 

Keď sa naučíte svoje slová formulovať pozitívne, pomôžete aj deťom naučiť sa myslieť pozitívne a orientovať sa 

v širokej škále najrôznejších situácií, pretože budú vedieť, čo robiť, a nebudú ochromené panickým strachom z 

toho, že niečo robiť nemajú. 
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