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Z nejakého dôvodu si myslíme, 
že ak snímeme zodpovednosť 
z našich de  , tak im tým 
urobíme službu a chránime 
ich. Je to naozaj tak? Ako sa 
to vlastne prejavuje? Kedy si 
zamieňame potrebu chrániť 
s odobra  m zodpovednos  ? 
Sme my sami zodpovední za 
seba alebo nám náboženstvo 
a spoločnosť berú túto 
zodpovednosť? Dá sa na to 
pozrieť z rôznych strán. 
Ak máte záujem preskúmať 
to so mnou, začítajte sa 
a nasledovné riadky vnímajte 
s otvoreným srdcom. 

text: Miroslav Haranta • www.arya.sk • www.haranta.sk

Moje odporúčanie pre tých, 
ktorých sa táto téma do-
tkne a  niečo vyvolá, je, 
aby spravili hrubú čiaru 
za tým, čo robili doteraz 

a neobviňovali sa za niečo, čo už aj tak ne-
zmenia. Sústreďte sa na to, čo je tu a teraz 
a  čo s  tým viete urobiť. Túto radu môžete 
využiť vždy, keď sa dostanete k  niečomu, 
čo vám odzrkadlí to, že vaše správanie do-
teraz nebolo úplne v  poriadku a  spôsobo-
valo viac problémov ako úžitku. Pretože, 
ak sa budete týrať a  ničiť za to, že ste ro-
bili chyby alebo zlyhali, opäť „nebudete“ 
tu a  teraz. Nebudete tu pre svoje deti, pre 
svojich blízkych. Budete žiť v  bolesti, kto-
rá vám prinesie len trápenie. Uvedomte si, 
že v tej chvíli ste urobili to najlepšie, čo ste 
mohli a vedeli. Ak si dovolíte uveriť tomu, 
že to tak bolo, vaše vnímanie samých seba 
a  minulých chýb sa zmení a  vo vašom 

ďalšom živote budete môcť byť vedomejšie. 
Doma práve riešime školu a  domáce úlo-
hy . Mnoho z vás sa asi pousmeje, či už 
to riešite zo svojimi deťmi alebo to počú-
vate z každej strany, alebo si spomínate na 
to, aké to bolo v škole. Pre mňa boli úlohy 
utrpením. Predstavovali niečo, čo ma kon-
trolovalo a  oberalo o  čas, ktorý som chcel 
tráviť inak. Moja dcéra to vníma rovnako. 
Možno preto ju dokážem pochopiť a  vní-
mať emócie, ktoré jej to prináša do života. 
No predtým, ako som sa začal venovať práci 
s emóciami a kým som si nedovidel na špič-
ku nosa, sme spolu so ženou vychovávali 
dcéru tak, ako sme najlepšie vedeli. Z  te-
rajšej perspektívy by som mohol napísať, 
že to bolo úplne zle. Ak by to chcel niekto 
porovnávať, mohol by to tak vnímať. Ja to 
však vidím tak, že všetkých nás to malo nie-
čo naučiť a stalo sa to, čo sa malo stať, aby 
sme objavili priestor na posun dopredu. 
Napríklad, dcéra mávala občas záchvaty 
hnevu pri písaní domácej úlohy, pretože nad 
ňou sedela tri hodiny namiesto toho, aby si 
ju za desať minút spravila, ako to robí, keď 
má náladu. Záchvat sme sa snažili spaci-
fi kovať a  potlačiť. Takto sa predsa nemôže 
správať! Prečo jednoducho tú úlohu ne-
spraví a bude mať pokoj!? Prečo...? Prečo...? 
Nekonečné otázky, na ktoré vám nevie dať 
odpoveď a ak aj dá, neveríme tomu, lebo to 
nie je váš svet, nezhoduje sa s tým, ako ho 
vnímate vy. Naša realita nikdy nebude rov-
naká ako realita našich detí, keďže ony fun-
gujú dokonale, tak dokonale ako fungujeme 
aj my. Každý máme svoju realitu, vnímanie, 
prístup, videnie a prvé, čo musíme všetci zo 
svojho života vypustiť, je pocit, že naše deti 
sú niečo menej, pretože sú malé, a preto ne-
majú právo vyvíjať sa a vyrastať tak, ako je 
to pre nich potrebné. Namiesto toho prebe-
ráme zodpovednosť na seba, kontrolujeme 
úlohy, tlačíme na svoje deti, aby mali dobré 
známky, aby pekne písali, aby boli dokonalé, 
lebo veď – ako sa na nás budú pozerať druhí, 
keď to nezvládnu. Bude to chápané ako naše 
zlyhanie. Dieťa to cíti. Cíti, že sme prevzali 
zodpovednosť na seba a potreba snažiť sa a 
niečo dokázať, sa mení na potrebu vyhovieť 
a potešiť nás, rodičov. Prestáva to robiť pre 
seba. Tým sa v jeho svete všetko mení. Stráca 
schopnosť postaviť sa za seba, byť samostat-
né. V podstate v ňom vytvárame závislosť na 
nás. Nie každé dieťa má problém písať úlohy. 
Naopak , niektoré deti ich spravia dokonale a 
bez dozoru, dokonca sa pravidelne pripravu-
jú. Tento príklad poukazuje na to, ako môže 
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takéto odobratie zodpovednosti prebiehať. 
Tých momentov, kedy to robíme a  chrá-
nime naše deti, je naozaj veľké množstvo. 
Ako rodičia máme dve možnosti. Môžeme 
ich pretvárať podľa našich predstáv a  tým 
ich úplne zničiť, potlačiť ich kreativitu a 
vziať im vlastné skúsenosti a  chyby, ktoré 
by ich mohli formovať. Alebo im môžeme 
dať priestor, aby získali svoje vlastné skúse-
nosti a spravili vlastné chyby a my im ich 

nebudeme pripomínať a poukazovať na ne. 
Naopak, podporíme ich, aby to skúsili zno-
va a inak a našli v tom svoj správny spôsob, 
cez ktorý objavia svoju silu, svoj úspech. A 
to aj v zlyhaniach, ktorých sa tak bojíme, že 
zažijú. Zlyhanie je niečo, čo nás, rovnako 
ako úspech, formuje. Bez zlyhania si úspech 
nevychutnajú naplno a nikdy nebude mať 
tú silu, ktorá nás napĺňa a  uspokojuje. 
Chceme ich uchrániť od zlyhania. Chceme, 
aby netrpeli tak ako my po chybnom roz-
hodnutí. Sami si cez tie nepríjemné pocity, 
ktoré nám zlyhanie prináša neuvedomuje-
me, že vďaka tomu sa učíme a  posúvame 
ďalej. Prečo je to tak? Aj naši rodičia brali 
našu zodpovednosť za náš život na seba, 
kresťanstvo nám zobralo zodpovednosť 
za svoje činy (ak sa niečo stane, vyspove-
dáme sa a sme v poriadku). Alebo, keď sa 
stane niečo zlé, máme to na koho „hodiť“, 
na nejakú vyššiu moc alebo na to, že nás 
niekto trestá. Všetko robíme len preto, že 
nevieme prevziať zodpovednosť za svoj 
vlastný život, za svoje činy. Za to, čo po-
vieme, spravíme alebo ako sa rozhodneme. 
Vyhovoríme sa na dobu, v  ktorej žijeme, 
na susedov, ktorí sú hluční, na našich po-
litikov, na systém, školstvo .... a  môžeme 
pokračovať donekonečna. V  tom sme na-
ozaj skvelí – nájsť niekoho, kto to ovplyv-
nil alebo za to môže. Niekedy, dokonca, 
robíme opak. Cítime zodpovednosť za 
všetkých, za celý svet. Akurát, že v  tom 
chýba jeden dôležitý detail, ktorý cez tú 
všetku zodpovednosť nevidíme, a  to je 
práve zodpovednosť za samých seba. Nie 

za naše deti, za našich blízkych, ale len za 
samých seba. V skutočnosti nemáme mož-
nosť niekoho zmeniť, to môžeme len seba. 
Tak prečo nezačať s prijatím zodpovednosti 
za svoj život a svoje činy? Dovoľte to aj svo-
jim deťom tým, že im to nevezmete. Ako to 
bude vyzerať? Tá predstava sa zdá  neucho-
piteľná. Veď v škole budú dostávať samé po-
známky a päťky. Predstavte si situáciu, keď 
prídete domov a poviete deťom, aby si spra-
vili úlohy a potom sa budú môcť hrať alebo 
robiť s vami nejaké aktivity. Nekontrolovať 
po nich úlohy, len im veriť, že to spravili 
najlepšie, ako vedeli. V  škole dostanú po-
známku, lebo nejakú úlohu zabudli, a  zlú 
známku, pretože niečo nespravili poriadne. 
Skúste neposudzovať, neodsudzovať, na-
miesto toho ich podporiť v tom, že ak budú 
potrebovať pomoc, ste tu pre nich. Stačí 
požiadať. Ak máte záujem, tak si doma na-
stavte pravidlá. Napríklad za poznámku za-
kážte počítačové hry alebo niečo podobné, 
alebo za štvorku v  žiackej knižke nemôže 
toto a  toto. Žiadny krik, žiadne výčitky. 
Nič také, čím im naznačíte, že sú nedosta-
toční. Naopak, pristupujte k  nim s  láskou 
a podporu, pretože to nie je nič, čo nemôžu 
opraviť. Nie je to nič, čo ich defi nuje v tom-
to živote. Naopak, je to ich vlastná zodpo-
vednosť a prvé zlyhania, prostredníctvom 
ktorých môžu začať prijímať svoj život 
a chápať svoj vplyv naň. Zároveň sa naučia 
požiadať o pomoc. Všetky tieto novo nado-
budnuté vlastnosti dokážu absolútne otočiť 
zaužívané vnímanie a objaviť vnútornú silu 
a samostatnosť. Otvoriť sa vlastnej zraniteľ-
nosti a prijatiu samých seba aj s chybami. 
Pre svoje deti chceme len to najlepšie. Ak je 
toto spôsob, ako im dať do života ich vlast-
nú silu a  pocit naplnenia, nie je to práve 
to, na čom nám má záležať? Záležať viac, 
ako na tom, či majú skvelé známky, hrajú 
výborne na klavíri a  všetci nás vidia ako 
„dobrých“ rodičov. Pri tomto prístupe ich 
vnútorný svet nebude ich. Jediné, čo v ňom 
bude, bude potlačené bytie a masky, ktoré 
začali nosiť. Masky, ktoré my všetci nosíme 
celý život, pretože ukázať to, čo je naozaj 
vo vnútri, je niečo, čo nik nesmie vidieť. 
Keď nevieme, čo robiť, keď sa v tom stráca-
me, skúsme si položiť otázku, čo je naozaj 
najlepšie pre naše dieťa a nie pre nás? Čo 
by bolo pre nás naozaj najlepšie, keď sme 
boli v  ich veku? Ako by to vyzeralo, keby 
sme im prestali brať zodpovednosť a  ony 
sa mohli učiť rozhodovať samé? Čo by sme 
spravili inak? ■

Sústreďte sa na to, 
čo je tu a teraz.
Zlyhanie je niečo, 
čo nás, rovnako ako 
úspech, formuje. 

BIOPURUS Partizánske

www.biopurus.sk 
www.zdraveoleje.sk

Distribúcia:

V budúcom čísle: NIMBOVÝ OLEJ

Ľaničníkový olej vďaka svojmu unikátnemu 
zloženiu má výrazné preventívne vlastnosti

Hlavným prínosom ľaničníkového oleja je 
vysoký obsah nenasýtených mastných ky-
selín, ktoré dosahuje 91% - z nich sú poly-
nenasýtené asi 60%. Ľaničníkový olej má 
vysoký obsah vitamínu E (silný antioxidant) 
- 90 - 100 mg / %. To je obzvlášť dôležité pre 
ochranu buniek pred oxidačným útokom 
voľných radikálov, teda zabraňuje starnutiu.

 Tokoferoly, steroly, kyselina olejová ovplyv-
ňujú tkanivové dýchanie a vyvádzajú voľné 
radikály. Tieto mechanizmy významne za-
braňujú vzniku zhubných nádorov.

 V dôsledku týchto pozitívnych účinkov pôso-
bí na úpravu a normalizáciu krvného tlaku.

 Zabraňuje vzniku trombov a zanášaniu ciev.

 Ľaničníkový olej má schopnosť znižovať 
hladinu cholesterolu v krvi, zvyšuje pev-
nosť a pružnosť ciev, je to veľmi účinný pro-
striedok na metabolizmus tukov, zmierňuje 
zápaly.

 Tiež má stimulačný účinok na imunitný ob-
ranný systém, chráni pred rakovinou.

 pôsobí na ochorenia kardiovaskulárneho 
systému

 prevencia aterosklerózy

 výrazne znižuje cholesterol

normalizuje krvný tlak

 stimuluje v pečeni syntézu mastných 
kyselín

 posiľňuje steny ciev a zvyšuje ich fl exibilitu

 diétny produkt

Distribúcia:

DiaDrinko - JE ORIGINÁLNY 
NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ SO SILNÝM 
INZULÍNOVÝM  EFEKTOM !!!
ZNIŽUJE ZVÝŠENÚ HLADINU 
GLUKÓZY V KRVI  O  30 – 70 %.
Zloženie:  šťava z kyslej kapusty, šťava 
zo zázvoru, chilly, koreniny podľa receptu.
V ponuke aj DiaDrinko s červenej 
kyslej kapusty


