De ideelle forældre?
Hvilke egenskaber bør de ideelle forældre have ?
Dette spørgsmål kan besvares på mange måder, da man kan forklare egenskabernes indhold og
forståelse alt efter hvordan man opfatter begreberne.
Forældre bør være omsorgsfulde, kærlige, ærlige, "enige" konsekvente og forstående.
At have omsorg for indbefatter mange ting, såsom tryghed, velvære, fasthed, ømhed både fysisk og
følelsesmæssigt.
At være kærlig er ikke bare at give af det gode, men også at være fast og konsekvent, når
grænserne prøves af, uanset hvor smertefuld det end kan være, men det indebærer også at man er
villige til at forhandle og give slip.
Det vil jeg illustrere med en situation fra fuglenes verden, hvor en Ørnemor har passet sine unger,
ungerne ligger trygt og godt i reden højt oppe på en klippeafsats, de er nu kommet til det punkt af
deres opvækst, at de skal til at lære at flyve, instinktivt tager Ørnemor sine unger en for en op på
sin ryg og flyver ud fra reden, den ligger trygt og godt på ryggen, men med et vender Ørnemor sig
om på siden og ungen farer ned imod afgrunden, men moderen skriger ned til ungen brug dine
vinger, hun observerer ungens usikkerhed, straks er hun der i et dyk nede under ungen, som igen
er på ryggen af sin mor.
Endnu engang efter en tid vender moderen sig om på siden og ungen farer atter ned mod
afgrunden.
Ungen tænker ved sig selv, elsker hun mig ikke mere siden jeg skal igennem alt dette, nu har hun
kastet mig af ryggen to gange ?
Ungen føler sig forladt og fortabt mens den farer af sted igennem luften, og prøver ind imellem at
bruge sine vinger.
Men midt i denne forladthed er der en som elsker sin unge og farer ned under den og griber den
gentagne gange indtil at ungen har lært at flyve.
Til sidst må ungen konkludere, at der var alligevel en som elskede den, for i kærlighed var moderen
villig til at løbe risikoen og give slip på ungen indtil den kunne flyve, kærligheden er ikke
usømmelig, men bliver trofast ved indtil målet er nået.
Hun kunne have valgt at lade sin unge blive liggende i reden i den umiddelbare tryghed, men er det
sand kærlighed ?
Men hendes valg var at øve omsorg for at ungen blev en selvstændig flyver under hele processen
viste hun omsorg, kærlighed, ømhed og fasthed.
Ved at trøste og opmuntre undervejs, uden at give efter for ungens tiggen og plagen om at få lov til
at komme op i reden igen.
Disse kvaliteter bør de ideelle forældre vel også have.
Når det gælder ærlighed og "enighed" så bør forældre have en fælles holdning opdragelsesmæssigt,
aldrig diskutere forskelligheden af ens opfattelse af om det var rigtigt eller forkert når små ører
lytter med, men stå fast og bakke hinanden op på trods af uenighed.
Samtidig bør de ideelle forældre også være ærlige og indrømme sine fejltrin og fejlgreb, for ingen
er fuldkommen, hvis vi ikke gør det , så skal børnenes retfærdighedssans nok afsløre os.
De ideelle forældre bør være forstående og imødekommende og nå børnene på det plan de er på,
hermed mener jeg ikke, at man skal taler med børnene med "pattesprog", men bruger de rigtige
ord for de rette ting, hvis det er en samtale man er i gang med.
Dette er blot et bud blandt mange andre, hvad de ideelle forældre kunne være.
Vel vidende, at når jeg peger på disse ting, så vil der altid være tre fingre, som vil pege ind imod
mig selv.
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