ẢNH HƯỞNG CỦA TRẺ EM.
Có mô ̣t bà bạn hỏi Thảo làm thế nào để
cho con mình tránh bi ̣ ảnh hưởng bởi con
người hàng xóm. Chi ̣bạn kể lể :
Tôi có ba đứa con trai, một đứa lên mười,
một đứa lên tám và một đưa lên năm. Bà
bạn bên cạnh cũng có ba đứa con cùng suýt
soát tuổ i của các con tôi. Con tôi cũng không
khác gì con của bà bạn bên cạnh nghĩa là
cũng nghich
̣ ngơ ̣m phá phách gây nên lầ m
lỗi và bi ̣ phạt - Mấ y đứa con của bà bạn thì
nói dố i, réo go ̣i tên me ̣ suố t ngày và đôi khi đánh lại me ̣ - Bà bạn vẫn thường hay
khóc, tuy nhiên tôi thấ y bà hình như không thấ y gì sai trái trong viêc̣ con bà hổn
hào như thế cả - Con tôi và con bà vẫn thường chơi chung với nhau từ khi chúng
còn nhỏ, nhưng bây giờ tôi cảm thấ y lo âu và e ngại rằ ng con tôi sẽ bi ̣ ảnh hưởng
xấ u bởi con bà láng giề ng.
Thảo thông cảm đươ ̣c nổi lo âu của bạn vì bà ta cho biế t lố i số ng của hai gia
đình hoàn toàn khác hẳn nhau. Lẽ tấ t nhiên sau bao nhiêu năm làm bạn với nhau
bây giờ bà cũng khó mà ngăn cấ m con mình chơi với con người láng giề ng.
Thảo nghĩ rằng bà bạn của Thảo đã không áp du ̣ng đúng mức các điề u lê ̣ của
mình đã đặt ra cho các con bà. Bây giờ chỉ còn có mô ̣t cách là bà bạn phải bắ t buô ̣c
con mình giữ hạnh kiểm của chúng theo như bạn mong muố n, kể cả lúc có các con
bà hàng xóm sang chơi, nế u không chúng sẽ bi ̣phạt như thường lê ̣. Cắ t nghĩa cho
con hiể u rằ ng gia đình mình và của người hàng xóm là
khác nhau, mỗi người mô ̣t hoàn cảnh, bạn không có
quyề n cũng như không thể xúi du ̣c người khác trừng
phạt con ho ̣ theo ý mình đươ ̣c. Và bằ ng mo ̣i cách bạn
phải cho con biế t rằ ng bạn vẫn giữ lập trường cũng như
luật lê ̣ gia đình làm nền tảng vì bạn tin rằ ng như thế là
đúng.
Nế u bạn làm như vậy luôn luôn, Thảo tin tưởng là
con mình sẽ bi ̣ ảnh hưởng bởi mình và sẽ hiể u đươ ̣c thế
nào là đúng là sai theo cách mình đã dạy chúng hơn là cứ
để chúng nhìn theo con bà bạn hàng xóm rồi bắ t chước
và bạn cứ lờ đi sau này khó mà uố n nắn đươ ̣c

Trẻ con và các buổ i tiê ̣c của người lớn.
Mô ̣t người bạn gái nhấ t đinh
̣ lúc nào
cũng muố n mang đứa con trai mười hai
tuổ i của ho ̣ đế n các bửa tiê ̣c tro ̣ng đại đươ ̣c
tổ chức vào buổ i tố i. Đứa con trai này lại
đươ ̣c nuông chiề u quá đô ̣ thành trở nên hư
hỏng và hổn hào. Luôn luôn xen vào câu
chuyê ̣n của người lớn, phá phách nghich
̣
ngơ ̣m các thức ăn đươ ̣c bày trên bàn v.v ...
Bố me ̣ em lại không hỏi trước chủ nhà là
ho ̣ có thể đem em trai theo đươ ̣c hay
không. Và ho ̣ vẫn thường mang em theo với ho ̣. Chủ nhà nhấ t đinh
̣ là không chấ p
gì về viê ̣c đó, nế u em bé trai chỉ xem TV hoặc nghich
̣ ngơ ̣m riêng mô ̣t mình em,
hoặc nế u có bạn cùng tuổ i thì em có thể vui đùa cùng với bạn. Nhưng ngươ ̣c lại em
bé này luôn luôn thích làm phiề n người lớn và do đó cuô ̣c nói chuyê ̣n của người
lớn bi ̣ gián đoạn nhiề u lầ n khiến những người khách khác thường không mấ y vui
lòng.
Phải có mô ̣t giới hạn giữa người lớn và trẻ con. Nhưng đứa bé trên đã không có
giới hạn đó vì không đươ ̣c chỉ dẫn hoặc không đươ ̣c khuyế n khích để đi theo giới
hạn đó. Và có lẽ em là đứa con trai đô ̣c nhấ t trong nhà, thiế u ba ̣n cùng tuổ i để vui
đùa do đó điề u này thường hay thấ y xảy ra. Trong trường hơ ̣p này bạn không thể
nào nói thẳng với cha me ̣ em đươ ̣c cũng không có thể giúp ý kiế n gì đươ ̣c cả. Vì có
thể cha me ̣ và em bé đề u thấ y hạnh phúc với lố i số ng theo cung cách đó.
Tuy nhiên bạn có thể nói riêng với người bạn gái (me ̣ của em trai) rằ ng em không
thể theo kip̣ đươ ̣c cuô ̣c tranh luận của người lớn trong những buổ i tiê ̣c tùng như thế
đươ ̣c và cũng khó khăn cho người lớn nữa. Bạn có thể nói thẳng rằ ng bạn lo lắ ng
vì không có gì để làm vui em bé trong những trường hơ ̣p như vậy cả và lầ n sau
cuô ̣c ho ̣p chỉ dành riêng cho người lớn thôi. Người bạn gái sẽ hiểu và chắ c chắ n sẽ
không phật lòng.
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