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už roky denne stretávame školákov a teenagerov a pozorujeme 
ich správanie. V tom, že je čoraz horšie, sa iste mnohí zhodne-
me. Preto cítim, že je potrebné osloviť práve Vás, rodičov, ktorí 
dnešné deti a mládež vychovávate. Vy nesiete hlavnú zodpoved-
nosť za výchovu a rozvoj Vášho dieťaťa, hoci sa na nej podieľajú 
čiastočne aj učitelia, vychovávatelia, starí rodičia.

Mnohí z nás sme nešťastní z toho, v akom svete žijeme, každý 
sa stará len sám o seba. Zlostíme sa, haníme a kritizujeme iných 
pre to, ako sa k nám správajú, sme večne nespokojní so svojím ži-
votom. Život okolo nás nie je zlý, je prekrásny. Pre toho, kto sa mu 
chce a vie správne otvoriť a načúvať mu. 

Keď sa rodičom splní túžba darovať život dieťaťu – bytosti, 
ktorá sa pomaly stáva samostatnou osobnosťou, zahŕňajú ju lás-
kou, starostlivosťou. Snažia sa mu všetko postupne zabezpečiť. S 
pribúdajúcimi rokmi potreby dieťaťa narastajú...a tu sa to začína.

Mnohí rodičia by mali radi dobre platenú prácu, aby ich dieťa 
mohlo navštevovať čo najlepšiu školu, krúžky, aby mohli s dieťa-
ťom chodiť na výlety a dovolenky, do kina... Áno, deti iste po tom 
všetkom túžia a vidíme, že dnešné deti vedia byť aj veľmi kruté 
a zlé voči spolužiakom, ktorí nemajú mobil či značkové oblečenie. 
Avšak na to, aby človek svoje dieťa dobre vychoval, nemusí vlast-
niť tisíce. Stačí na to vzorný osobný príklad a pravá láska.

Keď adolescent niečo nesprávne vyvedie, veľmi sa hneváme. 
Predtým si však treba položiť otázku, prečo to urobil/a? Prečo sa 
naše dieťa takto správalo? Viedli a pripravili sme ho dostatočne do 
života, vysvetlili sme mu dobre a jasne, že to robiť nemá a aj to, 

prečo? Nie je to znovu len chyba nás, výsledok niečoho, čo sme vo 
výchove možno i nechtiac, či nevedome zanedbali? Či sme sa nao-
zaj nenaháňali len za tým, aby sme hmotne zabezpečili celú rodinu 
a práve tie hodnoty, ktoré sa hmotne odovzdať nedajú, ale ktoré 
sú pre jeho život cenné a dôležité sme mu odovzdať nedokázali?

Deti sú naozaj naším zrkadlom!
Natíska sa otázka, milí rodičia, kde majú vidieť v dnešnej dobe 

Vaše deti vzor, keď dookola, vo filmoch a televízii ho vidieť nemô-
žu? Keď sú deti väčšie, snažia sa začleniť, nájsť si svoje miesto v 
našej spoločnosti, robia veci tak, ako to robí väčšina. Aké krásne 
hodnoty, potrebné pre život v nich majú zakoreniť? Čo si odnášajú 
do života po programoch plných násilia, obnažovania žien, fyzic-
kého a psychického násilia na nich páchaného, ktoré vidia každo-
denne vo filmoch a reklamách? Už to, že je to žiadané a že to 
televízne spoločnosti vysielajú, aby nestratili sledovanosť, svedčí 
o tom, ako hlboko už morálne klesla celá naša spoločnosť! Vôbec 
nám nenapadne vypnúť ju a napríklad si niečo prečítať, poslať deti 
do svojej izby, keď nadišiel čas ich odpočinku, alebo sa s nimi po-
rozprávať o tom, čo v ten deň zažili..

Prajeme Vám vo výchove veľa dobrého chcenia a vnútornej sily. 
Myslite stále na to, že to, akým smerom ideme, nám dáva tušiť, 
aká budúcnosť nás čaká. Čo bude čakať Vaše deti? Ako to tu bude 
vyzerať potom, keď naše nevychované deti budú mať svoje deti?

Aj keď sa to s nami rúti nadol šialenou rýchlosťou, je ešte 
stále čas zmeniť a zastaviť to!
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