Jak ułatwić dziecku trudne życie z rodzeństwem?

file_0.png

file_1.wmf



Rodzice posiadający kilka pociech dobrze wiedzą, że zbudowanie bezpiecznej więzi między rodzeństwem to spore wyzwanie. Większość braci i sióstr walczy ze sobą chętnie i często. Rywalizują w zasadzie o wszystko - o przestrzeń, posiadania, zaspokajanie indywidualnych potrzeb, a szczególnie intensywnie, o rodzicielską miłość i uwagę. Mogą mieć całkowicie różne osobowości, a mimo to zmuszeni są do wspólnego życia w związku o wiele bliższym niż przyjaźń. Choć czasami próbują, nie ma z niego ucieczki. W takich warunkach konflikty są czymś naturalnym.
Nie jest możliwe całkowite pozbycie się kłótni, konfliktów i rywalizacji. Ważne, żeby stworzyć taką więź, aby móc rozwiązywać je w obrębie relacji dla siebie samej. Rodzice mogą się do tego przyczynić, dając każdemu dziecku silne i pełne miłości poczucie jego szczególnego miejsca                 w rodzinie i ich sercach. Im większe poczucie bezpieczeństwa u dziecka, tym łatwiej jest mu rozwiązywać konflikty z rodzeństwem.
Rodzeństwa nie można sobie wybrać. Możecie mówić o wielkim szczęściu, jeśli udało się waszym dzieciom mieć brata lub siostrę, których wybrali sobie na przyjaciół. Ale najczęściej brat lub siostra jest osobą, której w innych warunkach na pewno nie obdarzyliby przyjaźnią. Nawet pomiędzy zgranym rodzeństwem pojawiają się elementy współzawodnictwa, zazdrości                       i rywalizacji. W przypadku mniej przyjacielsko nastawionego rodzeństwa, sytuacja jest jeszcze bardziej konfliktogenna.
Naturalne jest, że od czasu do czasu rodzeństwo doświadcza takich uczuć, jak gniew, nienawiść               i frustracja. Nie należy zaprzeczać istnieniu tych uczuć, ale zaakceptować je. Zachęcacie dzieci do szukania takich sposobów ich wyrażania, które zmniejszyłyby ich siłę. Przykładowo, jeśli Wasze dzieci często wyrażają negatywne uczucia, bijąc się ze sobą, zachęcajcie je, aby zamiast pięści, używały słów. Jeśli ciągle zasypują się wymówkami, namówcie je, aby zamiast krzyczeć, zapisywały swoje słowa w przeznaczonym do tego zeszycie. Możecie go nazwać "Zeszytem skarg i zażaleń". Pokażcie im, jak inaczej można wyładować negatywne emocje / rzucając się poduszkami, drąc gazety, bazgrolić po papierze itp., a nie walcząc ze sobą na pięści. Często dopiero pozbycie się negatywnych uczuć pozwala na spontaniczne wyrażenie uczuć pozytywnych.
Co dobrego może zrobić rodzic, aby pomóc dziecku zbudować poprawne relacje między rodzeństwem?

Nie przeszkadzać!
Nie podsycać rywalizacji i zazdrości. Mądrze wspierać ich rozwój, traktując je sprawiedliwie, ucząc komunikacji, wspierając pozytywne relacje, angażując siły do tworzenia ciekawych rodzinnych wspomnień, jak również pozwalając dzieciom na współpracę.
Aby ukształtowała się więź, konieczne jest aktywne przebywanie z drugą osobą, czyli danie szansy na to, żeby dzieci się poznały. W różnych sytuacjach, w rozmowach, śmiechu, grach, wspólnym organizowaniu czasu, planowaniu, a nawet łamaniu ustalonych zasad. Dzieci powinny wiedzieć, że są kochane i wartościowe jako indywidualności. Nie muszą być traktowane jednakowo- nie są przecież takimi samymi ludźmi. To, co jest odpowiednie dla jednego, może być niewłaściwe dla drugiego. Powinny jednak czuć, że każde z nich jest traktowane sprawiedliwie. Starajcie się traktować każde dziecko zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami, a nie jako część duetu, tria czy kwartetu.
Warto, aby rodzice unikali roli sędziego w rozstrzyganiu sporów pomiędzy dziećmi. Wiele konfliktów przybiera ostrą formę po to, aby przykuć wasza uwagę. Jeśli zaangażujecie się w nie, stworzycie trójkąt, a trójkąty są zawsze trudne do rozwikłania. Dlatego też lepiej jest nauczyć dzieci technik rozwiazywania konfliktów, aby umiały sobie radzić z nimi samodzielnie, gdy się pojawią. Gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy dziećmi, należy zadbać o to, by każde z nich miało szansę wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym przez drugą stronę. Aby upewnić się, czy dzieci słuchały siebie nawzajem i wszystko zrozumiały, zachęćcie je, by w skrócie przedstawiły zdanie siostry czy brata. Kiedy każde dziecko streści już, co powiedziało drugie, pozwólcie im wyciągnąć wniosek na temat źródła konfliktu. Następnie zachęćcie dzieci do zrobienia listy możliwych rozwiązań problemu. Jeśli dzieciom nie uda się doprowadzić do zgody, przedyskutujcie problem ze wszystkimi członkami rodziny, aby zastanowić się nad osiągnięciem rozsądnego kompromisu.
Pamiętajcie! Chociaż relacje między rodzeństwem zawierają ziarno destrukcyjnych emocji, mogą również stać się wyzwaniem, które umożliwia dzieciom rozwiązywanie ich konfliktów oraz wzniesienie się ponad nie oraz stworzenie trwałych, pełnych miłości i szacunku więzi. Dzięki tym relacjom dzieci nauczą się, jak w przyszłości, w dorosłym życiu, poradzić sobie ze stratą, walka, zazdrością i stać się silniejszym dzięki tym sytuacjom.
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