Da li je vaše dete razmaženo?

Svesni ste činjenice da nije dobro razmaziti decu, jer će to biti problem i za njih kada odrastu, ali i za
vas. Ali kako da znate da li je vaše dete razmaženo?
Naravno da vam nije cilj da svoje dete razmazite, ali i to se ponekad desi, kada se ne postavi granica na
vreme. Normalno je da svom detetu želite sve da obezbedite, ali to nije jedini način da ga učinite srećnim.
Razmislite malo o posledicama toga.
Često se dešava da roditelji mogu da prepoznaju razmaženo dete, ali ukoliko je to dete njihovih prijatelja,
poznanika ili ljudi koje su sreli na ulici, ali ne mogu da prepoznaju kada je i njihovo dete razmaženo.
Ukoliko do sada niste shvatili, evo nekoliko smernica koje će vam ukazati da ste i vi imate razmaženo dete:

Napadi besa i ljutnje
Ako se vaše dete često ljuti i to pokazuje na vrlo agresivan način – to je jedan od sigurnih pokazatelja da je
razmaženo. Ovo se odnosi posebno na decu koja plaču, viču ili nekontrolisano lupaju i prave uzbunu – bez
nekog posebnog razloga.

Večito nezadovoljstvo
Iako se vi svim silama trudite da udovoljite svom detetu – ono nikada nije zadovoljno i srećno. Čak i kada ga
pitate šta želi i pritom uradite sve kako bi mu ispunili želju, bez obzira o čemu se radi, ono na kraju ne bude
srećno.
Ovo je izraz posesivnosti, koja jeste odlika razmažene dece. Ovakva deca ne mogu da budu zadovoljna onim
što imaju ili dobiju, to im više ništa ne znači, jer žele uvek ono što nemaju.

Neposlušnost
Deca često umeju da budu neposlušna, ali to se manje-više pripisuje dečijem nestašluku. Ali obratite pažnju na
to koliko često se to dešava i koliko često ovakvo ponašanje dece opravdavate rečima – “On/ona je samo
dete”.

Ukoliko je dete samo nestašno i puno energije, povremeno vaše primedbe na njegovo ponašanje neće
poslušati, ali to se neće uvek dešavati. MeĎutim, razmažena deca će vaše primedbe svesno ignorisati i
nastaviće da radi po svom i da se ponaša kako želi.

Dete vas kontroliše
Osim što uvek imaju neke želje, razmažena deca zahtevaju da im se sve što žele i ispuni, a da se pritom ne
zapitaju da li su to zaslužili ili ne i da li su im zahtevi realno ostvarivi.
Kako bi dobili šta žele, razmažena deca se ne libe da povise ton na roditelje, da im zaprete nečim ili da ih
ucenjuju. Oni ne biraju način da dobiju šta žele.

Sebičnost
Ukoliko primetite da je vaše dete sebično i da nikada ne želi da deli svoje igračke sa drugim decom, ali pritom
smatra da je njemu sve dozvoljeno i da sve može da uzme, bez obzira čije je, onda možete biti sigurni da je
vaše dete veoma razmaženo.
Čim primetite ovakvo ponašanje kod svog deteta – obavite sa njim razgovor na temu deljenja. Budite strpljivi i
uporni sve dok ne shvati šta to znači i ne ispravi svoje greške u ponašanju prema drugima.

Molite i pomićujete svoje dete
Roditelj bi za dete trebalo da predstavlja autoritet, a ne obrnuto. Samim tim trebalo bi da je dovoljna samo reč
roditelja kako bi dete poslušalo. MeĎutim, ako to nije dovoljno da bi vaše dete uradilo ono što treba – razmislite
u čemu je problem.
Ukoliko se sve češće naĎete u situaciji da morate da molite svoje dete da se lepo ponaša, da izaĎe iz
prodavnice, da ustupi ljuljašku nekom drugom detetu i slično, ili morate da obećate nagradu za spremljenu
sobu ili uraĎen domaći – vaše dete je sigurno razmaženo i sada je na vama da promenite to.
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