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  ÇOCUKTA ÇABUK SİNİRLENMENİN AZALTILMASI...  

  

       Ayeti kerimede beyan edildiği üzere 'İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.'  Bu sebeple kimi
zaman çabuçak kızar. Kimi zaman ihmal eder. Kimi zaman unutur. Yani hata yapma ihtimali
yüksektir. Fakat burada önemli olan hatayı kabullenip meydana gelen olumsuzluğun telafisine
gayret etmektir. Bunun için de ilim sahibi olmak ve nerede, ne zaman, ne yapacağını
bilebilmelidir.   
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       Bir Mümin için çocukların yetiştirilmesi son derece önemli bir hadise olduğu için bilgi sahibi
olma ve uygulama derecesinde bir çok konudan daha önce gelmektedir. 
    

    Bu  konuda hemen hemen bir çok ebeveynin zor anlar yaşadığı, hatta kalıcı  zaralara
sebebiyet veren davranışların olduğu bir konu da çocukları  sinirlenme anında zaptedebilmek
gelmekte. Bunun için ilk aşama onları  bu hale gelmeden en uygun bir şekilde idare
edebilmektir.  Çocuklarınızda çabuk sinirlenmeyi  azaltmak için işte püf noktalar:      
    -  Olumlu yaklaşım    
    -  İyi   özelliklerine vurgu yapma (şahsına övgü yapmadan kendi memnuniyet   duygularımızı
anlatarak)    
    -  Destekleyici yaklaşım    
    -  Ona   özel zaman ayırma    
    -  Olumlu ve bilinçli ödüllendirme   
    -  Sevildiğini   ve değer verildiğini hissettirme    
    -  Adaletli yaklaşım    
    -  Zor   anlarda yanında olma    
    -  Başarılarının farkında olma    
    -  Onun   yanında olduğunuzu hissettirme    
    -  Sık sık söz hakkı tanıma    
    -  Kendini   ifade etmesi için teşvik etme  

     
    -  Aile içi iletişimi kuvvetli tutma    
    -  Ev   içinde huzurlu bir ortam oluşturma     
    -  Karşılıklı anlayış ve duygu alış verişinin evde   uygulanması      
    -  Hata   yaptığında hemen eleştirmeme    
    -  Cezaların sürekli ve ağır olmaması    
    -  Kızgınlığını   konuşarak ifade etmesine yardımcı olma    
    -  Hata yaptığında anlayışınızı gösterme    
    -  Ev   içi zamanlarda onun meşguliyetini sağlama    
    -  Kötü misaller gördüğünde etkilenmemesi için   konuşma    
    -  Evde   davranış ve tepkilerimizle örnek olma    
    -  Kendi tepki ve tahammülsüzlüğümüzü azaltma    
    -  Stresi   ve gerilimi yumuşatma    
    -  Karşılıklı hoşgörünün pekiştirilmesi    
    -  Varsa   psikiyatrik sorunlarının tedavisini sağlama fayda sağlar    
    -  Düzenli   beslenme ve uyku sağlama    
    -  Aşırı olarak üzerine düşüp onu bunaltmama    
    -  Yeri   geldiğinde özgürlük tanıma    
    -  Başkaları ile kıyas yapmama (kendi içimizde de)    
    -  Ana   babadaki mutsuzluğun tedavi edilmesi    
    -  Hayata ait pozitif mesajlar   
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       Bunların elden geldiği kadar uygulanması fayda  sağlayacaktır. Devam eden çabuk
sinirlenme ve uyumsuz davranışlarda destek  alınması faydalıdır   

  

                                                                                                          (Alıntı)
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