
≈Dobim vse, ker me imajo radi.«
V prvem letu svojega æivljenja otrok dobi vse, kar potrebuje in tako ima obËutek,
da je srediπËe sveta, da ga svet (beri: njegova starπa) oboæujeta in mu bosta takoj in
vedno izpolnila vsako njegovo potrebo. DojenËek zajoka, starπi takoj pridejo in za-
dovoljijo njegovo potrebo po hranjenju, sveæi plenici ali druæenju. Otrok se v pr-
vem letu starosti nauËi vzorca: ≈Zajokam, ko mi nekaj manjka, ko moje potrebe
niso poteπene. Mama ali oËe se takoj odzove in uredi, da se jaz spet poËutim do-
bro.« Dobiva sporoËilo, da svet usliπi vsako njegovo potrebo in preko tega tudi,
da ga ima svet (v otrokovih oËeh svet predstavljajo njegove bliænje osebe) rad, ga
sprejema in mu æeli ugoditi, da se bo on dobro poËutil. V prvem letu otrokove starosti
je tako ljubeËe in spodbudno okolje za dojenËka izredno pomembno in vpliva blagodej-
no, saj je sam nezmoæen zadovoljevati svoje potrebe. Otrok se preko takega ravnanja
svojih starπev uËi pomirjanja in negovanja, kar bo kasneje zmoæen poËeti sam. 

Omejevanje in prepovedi
Ko otrok shodi in zaËne raziskovat svet, lahko s svojim vedenjem zaËne ogroæati sebe.
Obdobje raziskovanja in eksperimentiranja je v otrokovi naravi. Otrokova radovednost
in raziskovanje starπem sivi lase, saj preizkuπa peËico, stopnice, elektriËne vtikaËe, vleËe
prte iz mize in πe in πe. S starπevskega vidika se v drugem letu starosti zaËne obdobje ome-
jevanja, prepovedi, vzgoje. Tako starπ hitro prepove nekaj, kar si je otrok zaæelel. In otrok
ne loËi med potrebo in æeljo. Razlika pa je gromozanska. Zadovoljevanje potreb je nujno,
saj nam omogoËa, da preæivimo in se razvijemo v fiziËno, psihiËno in socialno zdrave po-
sameznike. Imamo potrebo po hrani, spanju, ritmu, druæenju … Æelje pa so nadgradnja.
≈HoËem v æivalski vrt. Rad bi, da je danes po moje. Æelim si ta traktor. Prvi hoËem v ba-
njo …«. Neizpolnjene æelje nimajo zdravstvenih posledic, temveË bolj razoËaranje in jezo
na tistega, ki ti ne pomaga do uresniËitve æelja. 

Postavljanje meja
Postavljanje meja je tako za starπe, kot tudi za
otroke VEDNO neprijetno, vendar je potrebno
zdræati. Dobro je, da se starπa zavedata in znata
loËiti to, da sta skrbna in ljubeËa, tudi Ëe kdaj re-
Ëeta ne. VËasih svojo skrb in ljubezen dokaæeta
ravno s tem, da reËeta NE! Recimo, ko otrok
steËe na cesto in ga potegneta nazaj, vleËe prt s
polno obloæene mize, se bliæa vroËemu likalniku

— Razvoj —

Razvojno obdobje pojavljanja trme je za starπe eno najteæjih v zgod-
njem otroπtvu njihovega otroka. Postavljeni so pred dejstvo, da 
morajo svojega otroka ves Ëas omejevati, ga skrbno opazovati 
in vzgajati. Ob tem se lahko kdaj odzovejo pregrobo ali pa 
preprosto preveËkrat zavrnejo neko otrokovo æeljo.
Otrok se poËuti prizadetega in v jezi 
sliπimo: ≈Ne maram te! Grda si!« Otrok
izreËe besede z namenom, da bi nekaj 
v nas ranil, da bi obËutili vsaj tako boleËi-
no, kot jo Ëuti on, ko mu nekaj prepovemo.
Ne zna drugaËe. Jezen je, ker mu neËesa ne dovolimo.
Piπe: Daπa Vervega, univ. dipl. psihologinja

≈Ne maram te! 
Grda si!«
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Sliπati NE v ljubeËem okolju 
je vsekakor laæje, kot doæiveti 

prvo resno prepoved 
πele v vrtcu ali πoli.
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ali renËeËemu psu, ga poπljeta spat, Ëeprav bi on raje πe gledal risanko,
ali mu odreËeta æe sedmi piπkot. Res, da otroku NE ni vπeË, mu pa za-
gotavlja varnost in boljπe psihiËno zdravje na dolgi rok. »e bi ugodili
vsaki otrokovi æelji in zahtevi, bi otrok lahko odrasel v Ëloveka, ki ne bi
bil sposoben sprejeti kritike ali napake, saj bi vse to doæivljal kot napad
nase in ne zgolj kot opozorilo njegovemu ravnanju. Doæiveti omejitev
od oseb, ki so otroku najbliæje, je zelo neprijetno, polno obËutkov nes-
prejemanja. A hkrati se zaËenja zavedati, da se svet ne kroji po njegovih
æeljah. Sliπati NE v ljubeËem okolju je vsekakor laæje, kot doæiveti prvo
resno prepoved πele v vrtcu ali πoli. Omejevanje in odrekanje otrokovim
æeljam je teæko tako za otroke kot za starπe. VeË drobnih omejitev in fru-
stracij otroka okrepi, da se bo kasneje v æivljenju laæje sooËal z izzivi in
preprekami, ki bodo priπle navzkriæ z njegovimi æeljami.
Starπi si pogosto æelijo veliko podariti svojemu otroku. V druæinah
z niæjim socio-ekonomskim statusom se lahko pojavi æelja, da
otrok ne bi obËutil tega pomanjkanja. Tako mu æelijo omogoËiti
preveË materialnih dobrin in moËno naËenjajo svoje finanËno sta-
nje. Ni potrebno, da se pred otrokom slepite. Otroka raje uËite spo-
πtovati in ceniti vse, kar mu lahko ponudite in ne, da greste preko
vseh meja, le da bo on dobil vsaj veËino stvari, ki jih imajo vrstni-
ki. Otroci redko obËutijo pomanjkanje na materialnem nivoju, veË-
krat poroËajo o tem, da ≈nisi imela dovolj Ëasa zame«. 

≈Dobra« mama postane ≈hudobna«
Otrok ob vsem tem omejevanju njegovih æelja doæivi πok. Teæko
sprejme razlikovanje med tem, kaj si æeli in kaj je moæno. Z vidika
dojenËka je dokaz, da ga imajo starπi radi, prav to, da mu izpolni-
jo vse njegove potrebe. Ko njegove æelje starπi ne izpolnijo, otrok to
razume ≈ne marajo me veË«. Ne zmore razumeti, da ga imajo star-
πi radi, istoËasno pa mu ne dovolijo poËeti neËesa, pri Ëemer uæiva.
Tako ima v drugem in predvsem v tretjem letu starosti, ko se poja-
vi tudi trma, obËutek, da so njegovi ≈dobri« starπi postali ≈hudob-
ni«. Kar na enkrat ne zadovoljujejo veË veËine njegovih æelja in
otrok se poËuti zavrnjenega. Doæivlja, da ga svet ne mara veË in niË
veË se ne poËuti ljubljenega, sprejetega, razumljenega. In tako tudi
sam izrazi to jezo in zavrnjenost, ki jo zlahka pretvori v sovraænost,
rekoË: ≈Ne maram te!« Tak je naraven odziv na to, saj otrok Ëuti,
da ga starπi ne marajo (ker mu ne ugodijo na njegove æelje). 

Ubesedimo otrokovo Ëustvo
Starπe taka otrokova reakcija zlahka zaboli. ObËutek je tak, da so po-
polnoma izæeti od skrbi za otroka, ko mu z najboljπimi nameni skuπa-
jo omogoËati Ëim veË prijetnih izkuπenj, hkrati pa se zavedajo, da vse-
ga otroku ne morejo dovoliti. In takrat sliπijo nekaj, kar jih najbolj pri-
zadene, in to je, da jih otrok ne mara. Nekateri starπi klecnejo in po-
pustijo v svoji zahtevi. Ne æelijo, da bi otrok trpel, bil ranjen. Nekate-
ri se odzovejo z: ≈Jaz imam pa tebe rad.« Vendar, Ëe smo v tem trenut-
ku iskreni, nas je s to izjavo prizadel in tako teæko pristno reËemo, da
ga imamo radi. Takrat smo na otroka lahko jezni, ker nas je prizadel,
hote ali nehote. Primernejπi odziv v dani situaciji starπa bi bil: ≈Vidim,
da si zelo jezen, æalosten, ker ti nisem kupila avtomobilËka. Tako sem
se odloËila. Upam, da se boπ Ëim prej pomiril.« Takrat otrok dobi bolj
jasno sliko. »ustvo, ki ga obËuti, je jeza na starπa, in laæje mu je sliπa-
ti, da starπi vidijo in razumejo to, da so sami jezni, kot da jih imajo
starπi radi, saj v njihovem trenutku takrat to ni resniËno in kredibilnost
starπa se malo zamaje. Tak protiudarec z izjavo, da ga imamo radi,
otroka samo zmede, saj je ne more umestiti v svojo shemo. Otrok v ta-
kem trenutku potrebuje starπa, ki bo zdræal njegovo vedenje, bo ostal
dosleden pri svoji prepovedi in mu pojasnil, kaj sedaj Ëuti. Sliπi se pre-
prosto, a vendar pogosto ni tako.

»eprav kliπejsko, a vendar, ko pogledamo na svet skozi otrokove
oËi, lahko vidimo, kako se otroku zlahka zdi, da se mu na vsakem
koraku godi krivica. V takem stanju smo tudi odrasli velikokrat
razdraæeni in Ëustva jeze, gneva in nerazloæenega obupa pridejo na
plan. Dovolimo otroku, da Ëuti, kar Ëuti in mu s tem dajmo vede-
ti, da lahko razumemo, da mu ni lahko. V tolaæbo starπem pa je
tudi dejstvo, da vsako razvojno obdobje, tudi trma, nekoË mine.
»akajo vas druge faze in najstniπko upiranje Ëez leta, na katerega
je tale razvojna trma dobra predpriprava.

Dovolimo otroku, da Ëuti, kar Ëuti.
S tem mu dajemo vedeti, da lahko 

razumemo, da mu ni lahko.

V svetu malËka je enaËba preprosta:
Dovoliπ in podpreπ mojo æeljo. = Imaπ me rad!
Prepovedujeπ mi. = Ne maraπ me!

Otrok ne zmore razumeti, da ga imajo 
starπi radi, istoËasno pa mu ne dovolijo 

poËeti neËesa, pri Ëemer uæiva.

“ ”
“ ”

Revijo Moj malËek in posebni izdaji 
NoseËnost in NovorojenËek 
poiπËite v aplikaciji Trafika*
za iPad, iPhone in Android

*brezplaËna namestitev aplikacije je na voljo 
na Apple App Store in Google Play Store

Revije za starπe tudi na tablicah in pametnih telefonih!


