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"Starši v družbi tako opravljajo vlogo razsodnikov v družbi,
ki učijo svoje potomce na življenje v tej družbi."

Kanadski klinični psiholog in profesor psihologije Jordan B. Peterson je januarja letos izdal svojo drugo knjigo, ki jo je naslovil »12 pravil
za življenje: protistrup za kaos« (12 Rules for Life: An Antidote to Chaos). V knjigi se dotakne dvanajstih etičnih principov, ki so pomembni
za življenje vsakega, pri čemer se opira na primere iz biologije, književnosti, religije in mitov, svojih lastnih izkušenj (tako iz vsakdanjega
življenja kot kliničnega delovanja), svetovnih dogodkov ter raziskovalne dejavnosti. Vsako poglavje je tako namenjeno razrešitve
določenega vprašanja, s katero bralec dobi možnost, da sam pri sebi ugotovi, kako lahko živi v sodobnem svetu, ki je velikokrat navzven
kaotično.

Kako vzgojiti otroke?

V petem poglavju se dotakne petega pravila, ki ga je poimenoval »Svojim otrokom ne dovolite narediti ničesar, zaradi česar bi jih imeli
manj radi.« Peterson se v tem poglavju dotakne »vzgoje« sodobnih staršev, ki dovoljujejo svojim otrokom, da delajo kar hočejo, saj niso
sposobni omejiti, kritizirati, popraviti njihovo slabo obnašanje: »Želja staršev pustiti otroku, da brez graje dela, kar hoče, je ustvarila
ravno nasprotni učinek: odrekla sta mu vsako možnost za samostojno delovanje.« Dalje tako poudari, kako je v zgodnjem otroštvu
pomembna prisotnost ne le hvale, ampak tudi kritike, saj na ta način otrok pridobi tudi informacije o razumnih mejah svojega obnašanja
oz. delovanja.

Tako nekritično delovanje preraste v nezdrave odnose pozneje v življenju, saj so predvsem matere v otroštvu ustvarile »majhnega boga-
cesarja vesolja«, ki ga nihče ne sme grajati in vse, kar naredi, je pravilno in dobro. »Take ženske bodo glasno nasprotovale vsakemu
ukazu, ki ga izreče odrasel moški, vendar bodo takoj pohitele delat sendvič svojemu sinku, če jim to ukaže, medtem ko je ošabno
zatopljen v video igrico,« še poudaril kanadski psiholog.

V nadaljevanju poglavja se med drugim tako dotakne tudi
sodobnega fenoma, ko starši hočejo biti prijatelji svojim otrokom,
ki tako predstavljajo drugi pol zanemarjanju in zlorabljanju otrok.
A tudi taki starševski zavestni, ampak zgrešeni motivi, privedejo do

tega, da so »starši preprosto ohromljeni od strahu, da jih njihovi otroci ne bodo imeli več radi, če jih bodo zaradi česa grajali«. 
Posledično so tako pripravljeni žrtvovati spoštovanje, da bi še vedno ostali priljubljeni pri svojih otrocih, ki jih lahko vrtijo okoli prsta. Zato
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poudari, da otrok lahko ima mnogo prijateljev, ampak vedno bo imel le dva starša (če sploh), pri čemer »se mora vsak starš naučiti
prenašati trenutno jezo ali celo sovraštvo svojih otrok zaradi nujnega korektivnega dejanja, ker je sposobnost otrok za dojemanje
dolgoročnih posledic zelo omejena.«

Starši v družbi tako opravljajo vlogo razsodnikov v družbi, ki učijo svoje potomce na življenje v tej družbi. 
Če želite izvedeti, kaj Peterson svetuje ljudem glede vzgajanja ter drugih enajstih pravil za življenje, si lahko preberete knjigo v
slovenskem prevodu, ki jo je izdala založba Družina.
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»Neizprosen pes« obeta zaostrovanje nemške migrantske politike

Islamska država napadla talibansko srečanje v Afganistanu

Španija rešila več kot 900 migrantov iz Sredozemlja

Avstrija zahteva odgovore zaradi nemškega vohunjenja
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