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Οι Ανάγκες των Παιδιών Μας - Μέρος 3   
  Καλωσόρισες στην σειρά Ο Σύγχρονος Γονιός. Η Οµάδα Ενθάρρυνσης και Στήριξης απλώς πληροφορεί 

εφήβους και γονείς για πιο σύγχρονες, εξελιγµένες και αποτελεσµατικές αντιλήψεις της ζωής. Εκδίδει τη σειρά Η 
Πραγµατική Ελευθερία για τους εφήβους και Ο Σύγχρονος Γονιός για τους γονείς. 

Μη δεχτείς τίποτα που θα διαβάσεις χωρίς να το περάσεις από την δική σου λογική και το δικό σου  εσωτερικό 
αίσθηµα της αλήθειας. Την απόλυτη ευθύνη για την ζωή σου την έχεις πάντα εσύ. Αν χρειάζεσαι καθοδήγηση, ρώτα 

το γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον πνευµατικό σου. 

 Προτείνουµε να διαβάστε τα προηγούµενα άρθρα από την σειρά αυτή. 

  ===========================    
Καλύτερα να µην ανησυχείτε     Ίσως να πιστεύετε ότι λέµε εδώ ένα αστείο ή κάτι που δε γίνεται ή 
ακόµα που είναι λάθος και όχι σωστό. Ίσως πιστεύετε ότι πρέπει να ανησυχούµε, ότι είναι  καθήκον µας  
η ανησυχία και ότι δεν θα είµαστε σωστοί γονείς, αν δεν ανησυχούµε. Αν έχετε τις απόψεις αυτές, είστε 
εντελώς νορµάλ και σαν όλους µας. 

H ανησυχία όµως είναι ένα άµεσο µήνυµα στο παιδί ότι ο γονιός δεν αισθάνεται ασφαλής, ότι δεν νιώθει 
άξιος να αντιµετωπίσει τις δοκιµασίες και τις δυσκολίες της ζωής. Eίναι ένα µήνυµα ότι ο γονιός πιστεύει 
- και εποµένως είναι αλήθεια - ότι η ζωή είναι επικίνδυνη. Ότι οι άνθρωποι - άρα και το παιδί το ίδιο - 
είναι αδύναµοι, αβοήθητοι και ευάλωτοι στους κινδύνους της ζωής. 

 Όταν ο γονιός ανησυχεί για το παιδί, είναι σαν να λέει: "Δεν έχω εµπιστοσύνη σε σένα, δεν πιστεύω ότι 
είσαι άξιος να ξεπεράσεις µια αρρώστια ή ένα πρόβληµα. Δεν έχω πίστη στη διάκρισή σου, την 
εσωτερική σου δύναµη, την ικανότητά σου να ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία". Όλα αυτά υποβιβάζουν την 
αίσθηση της εσωτερικής δύναµης του παιδιού και την πίστη του στον εαυτό του και στη ζωή. 

 Eίναι επίσης ένα έµµεσο, αλλά ξεκάθαρο µήνυµα ότι ο γονιός δεν πιστεύει στην αγνότητα, στην 
καλοσύνη και στις καλές προθέσεις των ανθρώπων και ούτε σε µια θετική υπερφυσική δύναµη, που 
µερικοί τη λένε Θεό. Πιθανόν το παιδί να αισθάνεται ένα αδύναµο, αβοήθητο, ευάλωτο θύµα, που ζει 
µέσα σ' έναν επικίνδυνο κόσµο.Και τότε οι βασικές του αντιδράσεις θα είναι αυτές που διδάχτηκε από 
τους γονείς του - ανησυχία, άγχος και φόβος. 

 Aν πραγµατικά θέλουµε να βοηθήσουµε τα παιδιά µας, χρειάζεται να δουλέψουµε πάνω στο δικό µας 
αίσθηµα δύναµης και ικανότητας να αντιµετωπίζουµε τη ζωή. Nα δυναµώσουµε την πίστη µας στις 
πνευµατικές αλήθειες, που επιβεβαιώνονται απ' όλες τις θρησκείες και τις πνευµατικές φιλοσοφίες- 
συµπεριλαµβανοµένης και της αρχαίας Ελλήνικής- αλλά και από τη σύγχρονη φυσική. 

 Tο µεγαλύτερο δώρο που µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά µας είναι η πίστη. Πίστη στον εαυτό τους 
και στις ικανότητές τους. Πίστη σ' εµάς. Πίστη στη ζωή. Και τέλος, εφόσον βέβαια το αποδέχεστε, πίστη 
σε µια ανώτερη σπλαχνική και δηµιουργική δύναµη- όπως και να θέλετε να την ονοµάσετε- που 
συµπαραστέκεται στον άνθρωπο και στο σύνολο της δηµιουργίας .  Ενδεχοµένως και πίστη στη δύναµη 
και στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. 

Δεν ωφελεί να κρύβετε τους δικούς σας φόβους. Tο παιδί θα τους καταλάβει έστω και υποσυνείδητα. H 
µόνη λύση είναι να ξεριζώσετε τους φόβους σας µε σοφία και πίστη. O καλύτερος, λοιπόν, τρόπος ,για να 
βοηθήσετε το παιδί σας είναι να υπερβείτε το άγχος και το φόβο.     Κλείνουµε το κοµµάτι αυτό µε ένα 
απόσπασµα από τον Νέλσον Μαντέλα. 

«Ο βαθύτερος φόβος µας δεν είναι ότι είµαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος µας είναι ότι είµαστε 
δυνατοί πέρα από κάθε µέτρο. Είναι το φως µας, όχι το σκοτάδι µας που µας φοβίζει περισσότερο. 
Αναρωτιόµαστε, ποιος είµαι εγώ για να είµαι ακτινοβόλος, υπέροχος, ταλαντούχος, µυθικός; Στην 
πραγµατικότητα, ποιος είσαι εσύ για να µην είσαι; Είσαι παιδί του Θεού. Το να θεωρείς τον εαυτό 
σου µικρό δεν εξυπηρετεί τον κόσµο. Όλοι µας θα έπρεπε να λάµπουµε, όπως τα παιδιά. Γεννηθήκαµε 
για να εκδηλώσουµε τη δόξα του Θεού που υπάρχει µέσα µας. Δεν υπάρχει µόνο σε µερικούς από εµάς. 
Υπάρχει στον καθένα µας. Και καθώς αφήνουµε το δικό µας φως να λάµπει, υποσυνείδητα δίνουµε 
στους άλλους ανθρώπους την άδεια να κάνουν το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόµαστε από το δικό µας 
φόβο, η παρουσία µας απελευθερώνει αυτόµατα τους άλλους.» 

   
H Συνέπεια και η Τήρηση του Λόγου µας    Tα παιδιά, όπως και οι µεγάλοι, θέλουν οι άνθρωποι γύρω 
τους να είναι συνεπείς. Συνέπεια σηµαίνει να υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στις σκέψεις, τα λόγια και τις 
πράξεις µας. Όταν ο γονιός λέει στο παιδί του να µην καπνίζει, ενώ καπνίζει ο ίδιος, δεν είναι συνεπής. 



Όταν το συµβουλεύει να µη λέει ψέµατα και µπροστά στο παιδί λέει εµφανή ψέµατα στους άλλους, πώς 
µπορεί το παιδί να τον σέβεται; Aν ο γονιός έχει διαφορετικά µέτρα και σταθµά για το παιδί και 
διαφορετικά για τον εαυτό του, το παιδί αισθάνεται ότι µειώνεται, ότι δεν το αγαπούν, και ότι δεν το 
σέβονται.  

Όταν οι γονείς δίνουν ένα µήνυµα µε λόγια και ένα άλλο, εντελώς αντίθετο, µε την συµπεριφορά ή τον 
τρόπο ζωής τους, τότε το παιδί βρίσκεται σε σοβαρή σύγχυση. Tου µεταδίδουν δύο αντίθετα συστήµατα 
κανόνων, δύο αντίθετα συστήµατα αξιών και δεν µπορεί να ξέρει ποιο είναι το αληθινό. Aυτό καταλήγει 
σε εσωτερική σύγκρουση και ανασφάλεια. Mπορεί επίσης να οδηγήσει σε πικρία και θυµό ενάντια στους 
γονείς, τους δασκάλους και την κοινωνία. 

 Ποιός ο λόγος για το παιδί να σέβεται και να µιµείται µια κοινωνία από ανθρώπους που δεν έχουν καν τη 
δύναµη να ζουν σύµφωνα µε τον προσωπικό τους κώδικα αξιών; Νιώθει ότι είναι ανακόλουθοι και δεν 
µπορούν ούτε τις δικές τους συµβουλές ν' ακολουθήσουν. Όπως φαίνεται, η παλιά παροιµία "δάσκαλε 
που δίδασκες και λόγο δεν εκράταγες" έχει νόηµα εδώ. O καλύτερος τρόπος, για να διδάξουµε κάτι, είναι 
να γινόµαστε εµείς το ζωντανό παράδειγµα. 

 Mια άλλη µορφή συνέπειας έχει σχέση µε τις υποσχέσεις. Eίναι πολύ σηµαντικό για τα παιδιά µας, να 
κρατάµε το λόγο µας. Aν υποσχεθούµε ότι θα κάνουµε κάτι ή ότι του επιτρέπουµε να κάνει κάτι, είναι 
πολύ βασικό τα λόγια µας να γίνουν πραγµατικότητα. Όταν παίρνουµε πίσω το λόγο µας, χωρίς σοβαρή 
αιτία, το παιδί χάνει την εµπιστοσύνη του όχι µόνο σ' εµάς, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. 
Mαθαίνει ότι οι υποσχέσεις δε δεσµεύουν, εποµένως δεν µπορεί να 'χει εµπιστοσύνη σε κανέναν και ότι 
και το ίδιο  έχει το δικαίωµα να µην κρατά τον λόγο του. Aυτό συντελεί στο να νιώθει αποµονωµένο µέσα 
σε µια κοινωνία αναξιόπιστων ανθρώπων. 

 Όταν υποσχόµαστε ότι θα πάµε το παιδί µας κάπου ή ότι θα κάνουµε κάτι γι' αυτό ή µαζί του,οφείλουµε 
να κάνουµε τα αδύνατα δυνατά, για να εκπληρώσουµε την υπόσχεσή µας. Aυτό σηµαίνει ότι είναι 
καλύτερο να είµαστε πολύ προσεκτικοί στις υποσχέσεις που δίνουµε. Aν δεν είµαστε σίγουροι ότι θα 
κρατήσουµε το λόγο µας, τότε θα είναι καλύτερα να πούµε: "Δεν είµαι σίγουρος.Θα προσπαθήσω, αλλά 
δεν υπόσχοµαι ότι θα µπορέσω". Για να µάθουµε στα παιδιά µας να παίρνουν στα σοβαρά τα λόγια τους 
και τις υποσχέσεις τους, είναι σηµαντικό να γίνουµε εµείς το ζωντανό παράδειγµα γι' αυτά. 

 Tο ίδιο ισχύει και όταν δηλώνουµε ότι το παιδί µας θα έχει συνέπειες αν κάνει ή δεν κάνει κάτι. Σε 
περίπτωση απαράδεκτης συµπεριφοράς ή όταν κάνουµε ένα είδος συµφωνίας µε το παιδί, ότι π.χ. δεν θα 
πάει έξω να παίξει, αν δεν τελειώσει πρώτα τη µελέτη του ή κάποια δουλειά που συµφωνήσαµε και µετά 
το αφήνουµε να βγει, του δίνουµε πάλι το µήνυµα ότι τα λόγια µας δεν σηµαίνουν τίποτα. Ετσι µαθαίνει 
να επιδεικνύει ανευθυνότητα χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις .Εποµένως είναι πολύ πιθανό να εφαρµόσει 
κι αυτό την ίδια τακτική, όταν µεγαλώσει, τόσο στην οικογένειά του όσο και στη δουλειά του και στην 
κοινωνία. Γίνεται µ’αυτόν τον τρόπο ένα ανεύθυνο άτοµο χωρίς σεβασµό για τους άλλους. 

 Όταν κάνουµε κάποια συµφωνία µε το παιδί για ένα σχέδιο συνεργασίας ή για µια ορισµένη 
συµπεριφορά στο σπίτι - συµφωνία στην οποία και το ίδιο έχει συµµετάσχει ενεργά- και δεν την 
εκπληρώσει,παρότι έχει συµφωνήσει, τότε είναι απαραίτητο να υποστεί τις συνέπειες, όσο δυσάρεστες 
κι αν είναι και για το γονιό και για το παιδί. 

Kαλό θα ήταν, για το είδος των επιπτώσεων να υπάρχει σύµφωνη γνώµη του παιδιού από πριν, ώστε να 
µην υπάρξει αίσθηµα πληγώµατος ή αδικίας. Να νιώθει ότι έχει και το ίδιο συµµετοχή στην συµφωνία 
και ότι οι επιπτώσεις δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ερήµην του. Το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για 
τους γονείς, όταν  δεν κρατάνε το λόγο τους –να υπάρχουν δηλαδή  και γι αυτούς  συνέπειες. ( Αυτό 
βέβαια δεν µας αρέσει.) 

H συνέπεια στις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις είναι κάτι πολύ σηµαντικό για την εσωτερική µας 
ηρεµία, την κοινωνική αρµονία και την πνευµατική µας ανάπτυξη.      

Προτείνουµε να προχωρήσετε στα επόµενα άρθρα της σειράς. 

Να είστε καλά 
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