
Vježba 2.5: Kako da djeca misle
svojom glavom

Čestitke na dolasku do kraja drugog tjedna. Ovime završavamo naš tjedan o
samopouzdanju i sada već imamo odlično temelje za sigurnost te sve konkretne alate
sljedećeg tjedna. 

Prije toga nam ostaje zadatak dana, a to je starijem djetetu reći ovu čarobnu rečenicu
od Shelly Lefkoe: 
        
Bez obzira što radimo neke se osobe neće s tim slagati pa možemo makar raditi
ono što želimo ako smo spremne/i nositi se s posljedicama te radnje. 

Osim ove rečenice kroz cijeli je tjedan bilo predloženo nekoliko vježbi, rečenica i
rituala koje možemo uvesti. Dugoročno možemo težiti tome da nam ovi elementi
postanu sastavni dio komunikacije s djetetom. Kako bih ti olakšala u nastavku slijedi
popis istih tako da se uvijek možeš vratiti na ovaj jedan dokument gdje su sve na
jednom mjestu: 
        

2.1: Samopouzdanje djeteta

Baš kao što svaka osoba različito gleda na ovu temu moguće je i da će tvoje
dijete imati nešto drugačiji pogled od tebe. Kada pomisliš kako bi dijete nešto
trebalo zapitaj se želi di dijete isto to.
Koje misli si pričaš tijekom dana? Podržavaš li se i njeguješ li sa sobom način
razmišljanja usmjeren na rast?
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2.2: Konkretni savjeti za način razmišljanja usmjeren na rast

U bilo kojoj situaciji se možemo zapitati držimo li fokus na procesu umjesto na cilju.
Na ovaj način dijete učimo kako vjerovati u sebe čak i kod neuspjeha te kako
nastaviti i izvući lekciju iz bilo koje situacije. Poanta nije u tome da sve ide po planu
već da je u redu kada ništa nije kako mi želimo. 



2. 3: Važnost nas 

Bez obzira koliko dijete ima godina, od rođenja pa nadalje, u prikladnom trenutku
u danu možemo im reći kako vjerujemo u njih. Idealno bi bilo kada bi to bilo od
srca. Reći im nešto poput Znaš li ti da što god da se dogodi ja vjerujem da ćeš se ti
snaći? Vjerujem da ćeš moći to samostalno ili sa mnom, ali iz svega ćeš izaći
jači/jača. Za mlađu je djecu dovoljno i samo Vjerujem u tebe. 
Dodatno, sa starijom djecom možemo podijeliti neki nama izazovan trenutak u
životu gdje zaista i jesmo iz te situacije izašle kao jače osobe. Ovdje je važno da
ta naša priča bude kratka i s jasnom porukom. Nije nam cilj da se dijete krene
brinuti za nas, već da ukažemo kako rastemo kao osobe. Ovime također
pokazujemo važnost procesa. 
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2.4: Važnost drugih

Bez obzira što mi kažemo/napravimo drugima ili druge osobe kažu/naprave nama to
uvijek ima veze samo s osobom koja to nešto govori ili radi. Vrijednost bilo koje
osobe nikada nije upitna i svaka je osoba puno više od ičega što se vidi. 

Iz tog razloga možemo djeci objasniti kako svaka osoba reagira iz svojeg trenutnog
stanja te kako to nema veze s drugom osobom. Kada mi kažemo nešto ružno to
govori samo o nama, a isto vrijedi i za druge osobe. 

Dodatno možemo pitati dijete da nam pokaže određene nefizičke elemente iz očiju,
nosa i usta. Zatim, kada dođe prilika, možemo pitati dijete vidi li to kod drugih osoba.
Ovime pokazujemo kako je naše fizičko mnogo više od toga te da svaka osoba u sebi
ima te neke posebne elemente. 

2.5: Kako da djeca misle svojom glavom

Za kraj, ukoliko je dijete dovoljno odraslo možemo im prenijeti rečenicu od Shelly
Lefkoe: Bez obzira što radimo neke se osobe neće s tim slagati pa možemo makar
raditi ono što želimo ako smo spremne/i nositi se s posljedicama te radnje. 


