
 
 

VIDEO PREVOD 

Tsabary Shefali: BREZPOGOJNA LJUBEZEN 

Tole je največji nauk za starše: 'Nihče resnično ne ljubi nikogar.' Vsak ljubi pogojno. Večina 

ljubezni je pogojne, osnovane na kontroli ali strahu. Vse se vrti okrog mene-jaza-ega. Živimo 

po nekem perspektivnem urniku. In, če mu ne uspemo slediti, se nam zdi, da smo nekako 

manjvredni. In to počnemo z otrokom, ki je prišel na svet z 'utripajočim duhom', z željo po 

tem, da ga razišče, mi pa smo mu na nek način že uničili to možnost s tem, ko mu ponujamo 

naš urnik. Češ, to jaz verjamem, da je uspeh in poraz in lepota in dosežek. Sledi mojim 

navodilom, če ne pa si v mojih očeh že izobčenec. Ta naša takojšnja umestitev kako bi moralo 

biti, omeji sposobnost otroka, da bi se razvil po svoje. In mnogi starši ne sprejemajo otroka 

takega kot je, ker niso dovolj dobri, dovolj uspešni, ali dovolj čudoviti, dovolj priznani, dovolj 

diplomirani. Potem pokažem staršem, da ne morejo sprejeti svojega otroka takega kot je, ker 

niso sprejeli sebe takih kot so. Glavna borba je v tem, da moj otrok ni tak kot sem mislil, da bo. 

Ni super zvezdniški nogometaš ali fantastični pianist ali upogljivi, klečeči sluga. Mnogi starši, ki 

so bili vzgojeni na dieti prevelikega uspeha, zelo težko razumejo, da njihova težnja po uspehu 

otroka ni nujno naravna, temveč prihaja iz njihove nezadostnosti, njihovega strahu, njihove 

pomanjkljivosti. Bili so samo naučeni, da to nadomeščajo in nikoli se niso povsem pozdravili 

od povzdigovanja lastne navadnosti/vsakdanjosti. In, ko jim povem, da jih to žene k zahtevam 

do otrok, da jih spodbudim, da pridejo v stik z notranjim majhnim fantkom, notranjo majhno 

deklico, ki sta se resnično počutila navadna, ne dovolj dobra v tej navadnosti, takrat se zgodi 

razsvetljenje. Potem šele zmorejo videti kako to projicirajo na otroka. Ne delajte tega svojim 

otrokom. Vaš otrok je ok in izpopolnjen v svoji navadnosti. Otrok ne potrebuje več, da bi se 

počutil več, da bi mislil več o sebi. Niso prišli na svet z egoistično željo po navezanosti na 

doktorate, nalepke, sodbe, bogastvo… da bi čutili sami sebe. Otroci se čutijo točno s tem, kar 

so. So najpreprostejši dostop do preprostosti. Oropali smo jih tega. Resnično ljubiti nekoga, 

pomeni resnično ljubiti drugega točno takega kot je, brez 'tebe' na sliki. Ni jim treba ljubiti vas 

nazaj, ni jim treba vas potrebovati, ni jim treba strinjati se z vami, ni se jim treba vas držati. 

Zdaj pa poskusite ljubiti otroka takega kot je. 

LJUBI BREZPOGOJNO! 


