Родители които правят компромиси съсипват децата
си
Ако искате децата ви да станат по-емпатични (способни да изпитват съчувствие и
съпричастност), грижовни, и отговорни, то вие трябва да очакваме това от тях. Вие
трябва да направите семейните правила ясни и последователни и да не се отклонявате
или правите компромиси с тях. Децата бързо разбират къде е границата, когато сте
безкомпромисни и се съобразяват. В противен случай децата не могат да развият
правилно съвестта си, понеже няма стабилни стандарти. Много е важно, обаче, да се
фокусираме на сърдечните стандарти на поведение повече отколкото на нормите за
външните неща. Например, детето никога да не се отнася с лошо сърце към други деца,
към възрастни или към вас. Това трябва да е недопустимо и детето да разбере, че е така.
Ако често толерираме, неговите лоши думи и реакции, неговото лошо отношение, те
ще станат нещо нормално което по късно не можем да изкореним. Такива родители
често казват, "защо Бог ме е наказал с такива деца", но те самите са виновни за
отношението на децата си.

Давайте им отговорности
Изисквайте от тях да бъдат отговорни. От деца на три години трябва да се очаква да
чистят след себе си и да помагат с прости задължения като сервиране на масата.
Задължения и другите отговорности трябва да се увеличават с възрастта и не трябва да
се базират на стимула на възнаграждението, дори и на обезщетение (да им позволиш
нещо, или замениш нещо срещу това). От децата трябва да се очаква да помагат в къщи,
тъй като да помагаме на другите е правилното нещо. Хуманистичното отношение "о, не
искам да ги натоварвам, аз ще го направя вместо тях" ще предотврати тяхното
правилно развитие. Такова хуманистично съжаление за децата е убийствено за тях.
Вместо щастливи отговорни индивиди, ще възпитате глезени личности, неспособни да
изпитат щастие дори когато имат всичко. Свободата идва с отговорността. Щастието
идва от нещата които сами постигаме с усилията си.

Ако искате детето да се промени, променете вашите
очаквания за него
Децата чувстват и се нагаждат според очакванията които ние имаме за тяхното
поведение. Когато очаквате то да е непослушно и да не харесва нещо, вие го влияете да
застане точно в такава позиция. Променете очакванията си към положителни.
Очаквайте детето да ви слуша безрезервно и то ще го направи. Но ако детето усети
съмнение у вас то няма да изпълни исканията ви. Ако искате детето ви да бъде
тактично, внимателно и отговорно, повдигнете летвата на вашите очаквания. Лесно е да
бъдете снизходителен родител (който лесно се пречупва и позволява неща). За да
отгледат по-отговорни деца, родителите сами трябва да станат по-отговорни и да не
мислят, че глезейки децата с угаждане няма да им навреди. Това ще им навреди и то за
цял живот.

Научете ги да изпитват радост като помагат на
другите

Есе: Пътя на любовта
и щастието

Атеизма е остарял и
на изчезване

