
Kā izaudzināt nepaklausīgu bērnu ? 
 

 
o Jau no šūpuļa sākot, nekad neļaujiet bērnam 

ieraudāties, tūdaļ skrieniet pie viņa, lai ko jūs arī darītu. 
Ļoti drīz viņš iemācīsies kontrolēt, jūs, tā vietā lai jūs 
kontrolētu viņu. Sākot no šī brīža uz visu atlikušo mūžu, 
viņš uzskatīs, ka ir tiesīgs jums „sēdēt uz kakla.” 

 
o Neuzdodiet viņam nekādus uzdevumus un pienākumus. 

Visu dariet viņa vietā paši, tad arī turpmāk viņš 
uzskatīs, ka sabiedrībai viņš ir jāuztur. Viņš ātri kļūs par 
tādu kurš zin savas tiesības, taču negrib uzņemties 
atbildību. 

 
o Atļaujiet viņam jums teikt „Nē !”. Tas taču ir tik jauki, un tam ir jākļūst par viņa 

mīļāko vārdiņu. Protams, ka to var uztvert kā sacelšanos vārdos, bet bērnam taču ir 
tiesības uz savu viedokli. 

 
o Nekādā gadījumā neiedomājaties bērnu paraustīt pat aiz auss. Ja kāds no vecākās 

paaudzes cilvēkiem jums saka, ka vajadzētu bērnam kārtīgi sadot pa dibenu, un tas 
vienmēr ir līdzējis, tad atgādiniet šiem cilvēkiem, ka tā ir vardarbība pret bērnu. 
Nekad nesodiet savu bērnu, labāk pagaidiet līdz to izdarīs skola, policija vai piespiedu 
labošanas iestāde. 

 
o Vairāk ieklausieties amerikāņu  pediatra – doktora Spoka 

ieteikumos. (Starp citu viņam pašam nebija bēnu.) Nekādā 
gadijumā neuztveriet nopietni ko šajā sakarā māca Bībele un 
pravieša Gars. Aizmirstiet tādus Bībeles pantus kā : „Kas savu 
rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu, bet kas savu dēlu mīl, tas to 
jau agri pārmāca.” (Sal.pam.13:24), vai „Rīkste un pārmācība 
piešķir dziļu gudrību, bet zēns, ja tas atstāts pats savā vaļā, 
sagādā savai mātei kaunu.” (Sal.pam. 29:15). Jūs spēsiet 
izaudzināt rafinētu slaistu tikai tad, ja nekad viņu nesodīsiet. 

 
o Aizstāviet viņu skolā. Vienmēr nostājieties viņa pusē, jo skolotājiem ir noteikti kaut 

kas pret jūsu mazo eņģelīti. Stipri ticiet tam, ka jūsu bērns nekad neko sliktu nav 
darījis. 

 
o Skaļi, visiem dzirdot kritizējiet skolotājus un mācītājus. Sakiet ka viņiem nevar 

simtprocentīgi uzticēties. Pārliecinaties, ka bērns ir dzirdējis jusu sacīto. Pazemojiet 
jebkuru autoritāti viņa acīs, pateicoties tam viņš turpmāk nekad nespēs izlemt kam 
īsti uzticēties. Lai viņš labāk uzskata ka visi vadītāji un priekšnieki ir slikti cilvēki. 
Šādi viņš tiks sagatavots dzīvei ar jau ieaudzinātu pretestības un neapmierinātības 
garu. Tas palīdzēs viņam dzīvot savā nereālajā pasaulē. 

 
o Dodiet viņam visu ko viņš vēlas. Nopērciet kaut ko savam dārgumiņam katru reizi kad 

dodaties uz veikalu. Ģērbiet viņu tikai dārgās un modernās drēbēs. Atsakaties no sev 
nepieciešamā, bet nodrošiniet lai bērns nekādā ziņā neatpaliek no citiem vienaudžiem. 
Nekādā ziņā neierobežojiet viņa vēlmes. Noteikti pērciet visas datorspēles un 
pokemonus ko viņš vēlēsies. Tas tāpat palīdzēs viņam dzīvot savā nereālajā pasaulē. 

 



o Nekad nesakiet viņam „Nē!”. Ja viņš tiks 
audzināts tādā garā, tad ātri aptvers, ka jums 
jāizpilda katra viņa iegriba. Kad viņš būs 
paaudzies, un sāks interesēties par seksu, noteikti 
izstāsiet par to visos sīkumos. Ja vēlāk jūsu 
bērnam būs neplānota grūtniecība, vai kāda 
venēriska slimība, tad īpaši neuztraucaties par to. 
Nodrošiniet, lai viņa vēlmes un labsajūta būtu 
vienmēr pirmajā vietā. 

 
o Neapgrūtiniet bērnu ar Bībeles lasīšanu. Jūsu bērns jau tā ir pārslogots ar 

matemātiku, fiziku, ķimiju, bioloģiju, mūziku, svešvalodām utt. Lai viņš pats 
izvēlas vai viņam celties sestdien no rīta lai ietu uz dievkalpojumu, vai nē. Viņš tā 
ir piekusis 5 dienas ejot skolā, ka labāk nemaz nemodiniet viņu sestdienas rītā. 
Lai paguļ un atpūšas. 

 
o Neatraujiet bērnu no televizora. Turiet tālāk viņu no visa veida aktivitātēm, lai 

bērns dzīvo fantāzijas pasaulē. Dzīve ērtībās un komfortā izaudzinās viņu par 
lielisku slaistu. Šādi viņš nekad neiemācīsies saprasties ar reāliem cilvēkiem. Tas 
palīdzēs viņam noslēgties sevī un būt pirmklasīgam neiecietīgam īgņam. 

 
o Vienmēr uzticieties savam bērnam. Viņš ir īsts eņģelītis. Viņš pat sapņos 

neiedomāsies izdarīt kaut ko jums nezinot.  
 

o Uzskatiet ka tā ir lieka laika tērēšana atbildēt uz  viņa neskaitāmajiem 
jautājumiem, vai paskaidrot viņam interesējošās tēmas. Aizdzeniet viņu prom. 
Labāk vairāk runājiet pa telefonu ar saviem draugiem un skaļi apspriediet savas 
ģimenes problēmas. Bērns turpmāk teicami zinās, kuram no vecākiem pieiet un 
saņemt kārtējo atļauju savām iegribām. 

 
o Kliedziet uz bērna. Tā ir vienīgā slaistiem saprotamā valoda. Kliedziet tā, lai viņš 

aizmirst par savu bērnību un arī pēc tam nedomā par jums rūpēties kad būsiet 
kļuvis vecs. 

 
o Jūsu bērns var staigāt kad un kur vien vēlas. Tas radīs viņā nerošību par dzīvi kā 

tādu,  jo  nepaklausīgam bērnam nav vajadzīga vadība. 
 

o Lai jūsu bērns ne ar ko neatšķiras no citiem bērniem. Lai viņš seko vairākumam, 
tas arī viņu ietekmēs. Te taču nav par ko uztraukties, vai ne tā ? 

 
 


