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Paklausīguma briesmas
Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Bērns, kurš normāli attīstās, ir neparedzams. Viņš ir aktīvs, darbīgs, mēģina, rosās, kustas, aizsniedz, satver, 
sasit, nomet utt., turklāt bērna darbības bieži beidzas ar zaudējumiem pieaugušo pasaulē: tiek sabojāts kāds priekš-
mets, savainots pats bērns vai kāds cits, lai gan bērnam nebija mērķa sabojāt vai savainot – viņš mēģināja, pētīja, 
piedzīvoja. Taču pieaugušo pasaulē lieta ir sabojāta. Tā kā pieaugušajiem gribas lietas saglabāt veselas, briest vaja-
dzība ierobežot bērnu.

Bērns, kurš normāli attīstās, nav paredzams un vecākos rada nedrošību. Ja vecā-
kiem pašiem drošības izjūta ir diezgan attīstīta (viņi nejūt pastāvīgu trauksmi), viņi 
bērna dzīvošanas vidi centīsies padarīt bērna attīstībai drošāku. Ja šī izjūta vecākiem 
ir traucēta, viņi centīsies pašu bērnu padarīt paklausīgāku, apkārtējām lietām drošā-
ku, „nedzīvāku” – lai viņš vairāk baidītos, mazāk kustētos un dotu priekšroku mierī-
gai sēdēšanai uz vietas, nevis pasaules izzināšanai.

Bērnu diezgan viegli var iebiedēt, jo ar viņu ir viegli manipulēt. Maza bērna apziņa 
pagaidām ir praktiski tīra, un tajā vecāki var ierakstīt, ko vien vēlas. Ar manipulē-
šanu tiek panākts rezultāts: vecāku drošības izjūta ir atjaunota, bet bērnam veidojas 
neskaidras, traucētas jeb izplūdušas robežas. Bērns neattīsta savu atskaites punktu, 
pieņemot vecāku teikto bez kritiska novērtējuma, jo bērna kritiskā domāšana vēl nav 
izveidojusies un, ja tā netiek veicināta, var neparādīties arī vēlāk.

Piemēram, vecāki mēdz izmantot šādas manipulācijas – „tu taču 
negribi, lai…”, „tu taču esi labs bērns”, „tu taču mīli mammīti” – 
un liek bērnam darīt to, ko vēlas vecāki. Bet kas notiek ar bērnu? 

Ja  vecākiem ir
traucēta drošības izjūta, 
viņi centīsies pašu bērnu 
padarīt paklausīgāku, 
apkārtējām lietām 
drošāku, „nedzīvāku” – 
lai viņš vairāk baidītos, 
mazāk kustētos un dotu 
priekšroku mierīgai
sēdēšanai uz vietas, nevis 
pasaules izzināšanai.
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Šie izteikumi nebalstās uz 
bērna pārdzīvojumiem un neko 
nepaskaidro par viņu pašu. 
Tie uzspiež jūtas un domas 
no ārpuses, mākslīgi izraisot 
kauna vai vainas izjūtu, un 
nerēķinās ar to, kas reāli ar 
bērnu notiek.

Īsti neizjūtot savas jūtas, bērns ir 
spiests just uzspiestu vainu vai kaunu 
un darboties, šā uzspiestā orientiera ie-
tekmēts. Rezultātā bērnā neizveidojas 
iekšējais morālas atskaites punkts. Viņš 
nebalstās savās jūtās, bet gan paklausa 
manipulējošiem izteikumiem. Starp citu, 
tādējādi bērns ar laiku zaudē prasmi at-
šķirt gan savas jūtas, gan emocijas. Taču, 
ja bērnam būtu atļauts ļauties viņa iek-
šējām, dabīgajām jūtām, viņš tik un tā 
negribētu ieriebt jums, jo viņš mīl savus 
vecākus. Ja maigā, mierīgā balsī bērnam 
tiktu pajautāts, kāpēc viņš darīja tā, kā 
darīja, viņš atbildētu to, ko jūt un domā 
īstenībā. Ja jautājums tiek uzdots stingrā 
balsī un ja mājās tiek izpausta vardar-
bība, tiek runāts paaugstinātos toņos, 
bērnu šāds jautājums var viegli iebiedēt – 
un, visdrīzāk, viņš melos, pat negribot to. 
Ja bērns nebaidās teikt patiesību par sevi, 
tad sarunas gaitā jūs viegli secināsiet, ka 
bērns ne jums personīgi, ne mājai, ne īpa-
šumam, ne jūsu darba rezultātiem nevēl 
neko ļaunu. Jā, jums nāksies tam iztērēt 
dažas jūsu vērtīgā laika minūtes. Bet, ja 

Svarīgi ir saprast, kādēļ bērns ir paklausīgs. Ja 
iemesls ir bailes no soda vai no vecāku agresijas vai 
vecāku meli, tad arī bērns melos. Ja bērns izvēlas 
būt paklausīgs tāpēc, ka viņam ir svarīgs patiess 
kontakts ar saviem vecākiem, viņš būs patiesi 
paklausīgs.
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tādas pārrunas ar bērnu kļūs par ieradumu, jūs šo laiku pārvērtīsiet par komunikāciju 
ar savu bērnu, kurš, starp citu, jau rīt mainīsies, bet atmiņas par šo brīdi var palikt 
jūsu atmiņā visu mūžu. Vienlaikus jūs iemācīsiet bērnam domāt par viņa rīcības re-
zultātiem, ieslēdzot kritisko domāšanu, un no viņa paša noskaidrosiet, ka viņš jūs mīl 
un tiešām nevēl neko sliktu. Vai tas nebūtu to dažu minūšu vērts?

Lai paši justos drošībā, vecāki mēdz apspiest bērna aktivitāti, 
domāšanu, uzdrošināšanos. Taču dažreiz efekts ir pretējs: bērns 
pretojas vecākiem un to dara, par uzvedības modeļiem pieņemot 
jau slimīgus mehānismus.

Piemēram, pēc dažiem gadiem bērns kļūst pilnīgi nekontrolējams, spītīgs un pats 
atbilstīgākais viņa uzvedības apraksts varētu būt šāds: „viņš vienmēr cenšas mums 
ieriebt”. Bērns pats nesapratīs, kāpēc viņš tā uzvedas. Šī uzvedība būs nevis apzināti 
izvēlēta, bet neapdomāta vēlēšanās izbeigt vecāku spiedienu.

Paklausīgs bērns ir drošs vecākiem. Daži vecāki bērna 
paklausīgumu sasniedz ar manipulācijām, daži – ar iebiedēšanu 
un aizliegumiem. Vecāki lepojas ar to, ka viņu bērns ir paklausīgs. 
Tas ir ērti. Taču ir jāatceras, ka bērns būs paklausīgs arī 
citiem (svešiem) cilvēkiem, pakļausies klasesbiedru gribai vai 
spiedienam, svešiniekam uz ielas.

Turklāt bērns var izlikties par paklausīgu. Tādā gadījumā vecāki par to var uzzināt 
pārāk vēlu – kad sāksies nopietnas problēmas, piemēram, bērnam būs izveidojušās intereses, par kurām vecāki dažreiz uzzina no 
klases audzinātājas vai no policijas. Katrā ziņā bērna apspiešana nenāk par labu ne viņa robežām, ne vecāku un bērnu savstarpējām 
attiecībām kopumā. Svarīgi ir saprast, kādēļ bērns ir paklausīgs. Ja iemesls ir bailes no soda vai no vecāku agresijas vai vecāku meli, 
tad arī bērns melos. Ja bērns izvēlas būt paklausīgs tāpēc, ka viņam ir svarīgs patiess kontakts ar saviem vecākiem, viņš būs patiesi 
paklausīgs.

Lielos vilcienos rezumējot, varētu teikt, ka prasme apzināties savas jūtas palīdz just, izveidot un aizstāvēt robežas. Aizstāvēt ro-
bežas var tikai tad, kad var laikus izprast savas izjūtas un aptvert, kā tieši cilvēks tiek apdraudēts. To var izdarīt tikai tad, ja cilvēka 
spēja pazīt un atšķirt savas jūtas un emocijas nav traucēta. Apspiežot bērna jūtas un to izpausmes, vecāki aptur šīs bērna spējas at-

FOTO: www.content.attn.com

Apspiežot bērna jūtas 
un to izpausmes, vecāki 
aptur šīs bērna spējas 
attīstīšanos. Ar laiku 
tāds bērns zaudē arī 
prasmi gribēt, viegli 
pieņem svešas vēlēšanās 
kā savējās un dzīvo 
saskaņā ar tām, neprotot 
uzņemties atbildību 
par savu izvēli (tādas 
vienkārši nav), tādējādi 
katru reizi kļūstot par 
upuri jebkurā situācijā.
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tīstīšanos. Ar laiku tāds bērns zaudē arī prasmi gribēt, viegli pieņem svešas vēlēšanās 
kā savējās un dzīvo saskaņā ar tām, neprotot uzņemties atbildību par savu izvēli (tādas 
vienkārši nav), tādējādi katru reizi kļūstot par upuri jebkurā situācijā.

Kāpēc cilvēks vispār uzbrūk citu cilvēku robežām? Tāpēc, ka jūtas 
apdraudēts. Ja cilvēks jūtas apdraudēts, tad viņa paša robežas ir 
vājas. Tāda uzvedība liecina, ka cilvēks neprot apzināties, kas ar 
viņu notiek.

Uzbrukums diezgan reti ir attaisnojams, jo klaji apdraudošu situāciju cilvēku sa-
dzīvē nav nemaz tik daudz. Ja uzbrukums tomēr notiek, tas var liecināt par to, ka 
cilvēks jutās apdraudēts, bet savas izjūtas apzināties viņam neizdevās – ja viņš apzinā-
tos savas apdraudētības cēloni un pakāpi, tad droši vien varētu izmantot kādu mazāk 
agresīvu situācijas atrisināšanas veidu.

Tas pats notiek ar vecākiem, kuri neapzināti uzbrūk saviem bērniem. Par uzbru-
kumiem var nosaukt arī tās pašas manipulācijas, draudus, nepaskaidrotus aizliegu-
mus, savu domu uzspiešanu.

Bet kāpēc vecāki baidās no bērniem, kuri ir gan mazāki, gan jaunāki, gan atkarīgi no viņiem? 
Visbiežāk tādēļ, ka cenšas būt ideāli, baidās kļūdīties, kā arī vienkārši nesaprot, ko darīt. Audzinot 
bērnus, tiešām ir ļoti viegli kļūdīties un diezgan grūti ir laikus veiksmīgi reaģēt uz situāciju. Tāpēc 
arī ir tik viegli justies apdraudētam.

Piemēram, bērns kaut ko jautā, bet vecāki nezina atbildi. Var rasties nepilnvērtīguma izjūta („Kas es par muļķi, ja nevaru uz 
bērna jautājumu atbildēt?”) – bezspēcības izjūta, taču prātā ir skaidra programma, ka vecākiem ir jābūt pārākiem par bērnu, viss 
jāzina un jāprot. Ir apdraudēta psiholoģiskā robeža. Rodas apdraudētības izjūta, jo vecāki nevar izpildīt savu uzdevumu atbilstīgi 
programmai. Atzīties bērnam, ka kaut ko nezini, var būt grūti, tāpēc vieglāk ir teikt, ka jautājums ir stulbs, vai arī vienkārši aizdzīt 
bērnu uz viņa istabu. Rezultātā vecāki ignorē savas īstās emocijas, ir agresīvi pret bērnu, droši vien pēc tam jūtas vainīgi, bet bērns 
tiek atraidīts, viņa interese un tās izpausme – noliegta. Pieaugušais savas robežas aizstāv neadekvāti, kā arī pakļauj tās nevajadzī-
gam riskam nākotnē, jo vecāki, kuri jūt vainu bērna priekšā, vēlāk vai nu uzvedīsies izdabājoši, vai nu turpinās būt agresīvi. Bet 
bērna robežas tiek sadragātas – un abos variantos vecāku uzvedība nenāk par labu bērna attīstībai: pirmā iespēja sāk mācīt bērnam, 
ka, izraisot citā cilvēkā vainas izjūtu, vēlāk no viņa var kaut ko dabūt – tātad bērns mācās manipulēt ar vainas izjūtu, bet otrajā 
gadījumā bērns turpina saņemt rupja atraidījuma traumas – mācās būt par upuri, grēkāzi. Turpmākajā dzīvē viņš ļoti viegli atradīs 
varmācīgus draugus, skolotājus un trenerus, partnerus.
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Kas un kā tieši 
var traucēt bērna 
robežu veidošanos?

 Klaja agresija, iebiedēšana.
 Bērna īsto jūtu apspiešana, kā arī 

savu, pieauguša cilvēka, jūtu ap-
spiešana (jo bērns jūt vecākus arī 
enerģētiskā līmenī).

 Savu domu uzspiešana bērnam.
 Bērna jūtu, emociju, izpausmju 

ignorēšana.
 Manipulēšana.
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Ilze Pastare,
psihoterapeite

Viens no ģimenes psihoterapijas pamatpostulātiem – ģimene ir stabila tad, ja vecāku attiecības ir stabilas. Mam-
mai un tētim ir nepieciešams padomāt par sevi kā par pāri un rast iespēju pavadīt laiku divatā, bez bērniem. Ilgter-
miņā ģimenei, kurā pieaugušie laiku velta tikai un vienīgi bērniem, ir daudz riska faktoru, kas apdraud veselīgu tās 
pastāvēšanu. Ir jāatceras, ka rūpes par partnera vajadzībām ir tikpat svarīgas kā rūpes par bērniem.

Ir ļoti svarīgi regulāri izbrīvēt laiku, ko pavadīt divatā. Lai gan ģimenes lokā pavadītais laiks ir ārkārtīgi nozīmīgs, ir vajadzīgi 
īpaši brīži, kad pabūt divvientulībā. Daži pāri reizi nedēļā aiziet vakariņās, uz kino vai kādu citu pasākumu. Izklausās vienkārši, 
bet, ikdienas ritmam kļūstot arvien vairāk saspringtam, tas ir pirmais, kas no dienaskārtības pazūd.

Lielākā daļa pāru, kam ir radušās problēmas, kādā brīdī no šādas iespējas pabūt divatā atsakās. Tā ir 
tipiska kļūda.

Vietas un atmosfēras maiņa iedvesmo sarunām par saviem sapņiem, plāniem, raizēm – tās ir citas sarunu tēmas, kuras diez vai 
pāris piemin ikdienā pie pusdienu galda. Arī ikdienā rastam brīdim pašiem sev ir tāds pats efekts. Ik vakaru var izbrīvēt konkrētu 
laiku, kad pabūt divatā, – kaut 20 minūšu.

FOTO: www.dbwomenscare.com

Stabila ģimene – 
STABILAS VECĀKU 

ATTIECĪBAS
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Vairākums cilvēku, veidojot attiecības, nez kāpēc tic mītam, ka ģimenes dzīve ir kā kastīte, pilna 
lietām, kuras viņi ir gaidījuši: sarunas, tuvība, draudzība, mīlestība. Patiesība gan ir tāda, ka 
ģimenes dzīve ir kā tukša dāvanu kastīte.

Tajā ir jāieliek tas, ko vēlāk varēsi paņemt. Ģimenes dzīvē nav mīlestības, mīlestība ir cilvēkos. Un tieši cilvēki iemieso mīlestību 
ģimenē. Ģimenes dzīvē nav romantikas, pašiem ir jārada romantika. Ir jāieaudzina paradums dāvāt, mīlēt, pakalpot, pateikties, 
apbrīnot, uzslavēt, lai kastīte vienmēr būtu pilna. Ja no kastītes ņem vairāk, nekā tajā ievieto, tā ātri kļūst tukša. Tomēr tā notiek, jo 
vairākums pāru psiholoģiski un emocionāli nav sagatavoti savstarpējām attiecībām.

Lapzemes Universitātes profesore Kārina Mēte (Kaarina Määttä), kas gadiem ilgi ir pētījusi mīlestības jūtas un tāpēc pat ie-
saukta par mīlestības profesori, ir publicējusi pētījumu „Kā mīlestība saglabājas un attīstās desmitiem gadu laikā”. Zinātniece 
apgalvo, ka katram cilvēkam mīlestība ir visaptveroša un vienlaikus ļoti personīga pieredze.

Mīlestība nozīmē jūtas, cerības, bet vispirms – darbību un izturēšanos. 
Tas nav pats par sevi saprotams stāvoklis, kas, reiz radies, 
pats noteikti arī saglabāsies.

K. Mēte uzskata, ka viens no labākajiem mīlestības anatomijas modeļiem ir trij-
stūris, kura virsotnēs atrodas tuvība, kaisle un saistības. Ja visas trīs ir līdzsvarā, mī-
lestību var uzskatīt gandrīz vai par pilnību. Ilgstošu attiecību laikā smaguma punkti 
mainās, bet, ja vienai trijstūra virsotnei visu laiku ir pārāk liels svars, attiecības ir 
nelīdzsvarotas. Tuvība, pēc K. Mētes domām, ir mērāma, izraujoties no izveidojušās 
rutīnas, kaut vai dodoties atvaļinājumā. Izjaucot noteikto ikdienas dzīves ritmu un 
nonākot neierastās situācijās, partneri var atklāt, cik liela patiesībā ir viņu tuvība un 
ko tā viņiem nozīmē.

Vesela dzīve tiek nodzīvota, veltīgi gaidot, ka notiks brīnums un attiecības pašas 
no sevis uzlabosies. Taču pats no sevis nekas nenotiek. Ir jāiegulda darbs, lai izveidotu 
attiecības, kurās abiem ir labi.

Vieglāk ir tiem, kuru vecāki ir pratuši veidot attiecības. Pārējiem ir jāmācās pilnīgi 
jauna attiecību un emociju valoda.

Dažkārt vecāki izprot divatā pavadīta laika nozīmību, bet to 
īstenot traucē laika trūkums, taču svarīgākais ir – kā, nevis kas, 
kad un cik bieži.

Svarīgi ir nevis tas, cik laika jūs pavadāt kopā, bet tas, kā tieši jūs to pavadāt. Angļu 
valodā ir pat speciāls termins „quality time”, kas nozīmē ‘kvalitatīvs laiks’, tātad laiks, 

Tās var būt 
15 brīnišķīgas minūtes, 
vērtīgākas un vairāk 
apzinātas nekā divas 
tukšas stundas, 
restorāna sveču gaismā 
katram lūkojoties 
savā tālrunī vai kopīgi 
garlaikojoties pastaigā 
gar jūru. Svarīgākais 
ir – kā, nevis kas, 
kad un cik bieži.
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ko cilvēks pavada jēgpilni. Tas nenozīmē noteiktu ilgumu, tās var būt 15 brīnišķīgas minūtes, vērtīgākas un vairāk apzinātas nekā 
divas tukšas stundas, restorāna sveču gaismā katram lūkojoties savā tālrunī vai kopīgi garlaikojoties pastaigā gar jūru. Svarīgākais 
ir – kā, nevis kas, kad un cik bieži.

Lai bērni veiksmīgi spētu veidot attiecības, vispirms vecākiem pašiem būtu jākļūst veiksmīgiem 
kā pārim. Tad bērni pārņems vecāku veiksmīgo modeli. Ir jāuzņemas atbildība par to, kā dzīvoju es 
pats, kādas attiecības ar partneri veidoju, kā šis modelis ietekmēs bērnus.

Akcents, kas tiek likts uz pozitīvas vecāku lomas īstenošanu, var izrādīties liktenīgs partnerattiecībām. Ignorēt sevi kā sievieti 
vai vīrieti – tas nozīmē ignorēt sevi pašu. Būt emocionāli veselīgi varam tikai tad, ja atzīstam visas savas daļas – mammas vai tēta, 
sievietes vai vīrieša utt. Tieši bērnības ģimenes modelis ir tas, no kura smeļamies pieredzi, veidojot tagadnes partnerattiecības. Ja 
mamma bērnībā tika upurējusi savu sievietes dzīvi par labu bērniem, tad, iespējams, neapzināti atdarinu šo modeli.

Ļoti cieša saikne bērnam ar vecākiem ir apmēram līdz trim gadiem, tādēļ līdz šim vecumam nebūtu 
vēlams bērnu atstāt uz vairākām dienām citu pieaugušo uzraudzībā.

Bērnus, kuri ir jaunāki par pusotru gadu, nebūtu vēlams atstāt ilgāk kā uz vienu divām dienām. Mammas un tēta klātbūtnes 
trūkums zīdainī izraisa lielu emocionālu pārdzīvojumu. Psihe vēl nav izveidojusies tik tālu, lai varētu saprast laiku. Nedēļa mazam 
bērnam ir neaptverams periods, jo viņš neizprot, kur ir palikuši vecāki un kad viņi atgriezīsies. Bērns šo faktu nespēj novērtēt citā-
di kā vien ar izjūtu „man tā vairs nav, un tas, kas man ir zudis, ir manai dzīvībai absolūti svarīgs”. Kad bērns zaudē drošības izjūtu, 
viņš reaģē ar izmisumu – trauksmi, satraukumu. Tas var izpausties, gan raudot, gan esot viegli aizkaitināmam. Vēlamā vecāku 
rīcība būtu pavadīt pāris stundu divatā, ieviešot to par regulāru praksi. Bērna vajadzības ir drošība un pastāvība, bērniem patīk 
rituāli, un viņi pie šā ritma pierod. Ja vecāki regulāri pavada laiku divatā, bērni pierod pie šādas lietu kārtības. Saprotot to, tiek gūta 
drošības izjūta. Ja kaut kas no ierastās kārtības izjūk, cieš pašsajūta un rodas stress.

Bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, galvenais stresa cēlonis ir pārmaiņas. Sašķoboties drošības 
izjūtai, bērns izpauž stresu uzvedībā. Tādēļ vecākiem vairāk ieteicama būtu regulāra laika 
pavadīšana divatā, ne vienreizējs ceļojums uz divām nedēļām vienreiz gadā, kas mazam bērnam var 
sagādāt lielu stresu.

Bērns jūtas droši, ja zina un var paredzēt to, kas notiks. Ja mamma un tētis ik nedēļu uz stundu dodas pastaigā, bērns pie tā 
pierod. Protams, ja bērna dzīvē notiek pārmaiņas – viņš ir slims, sāk iet bērnudārzā 
utt., bērns var pretoties vecāku ierastajai divatnei, pieprasot laiku sev.

Ja pārī ir radušās domstarpības, atsalums, krīze, tad, iespējams, kāds no pāra iz-
vairīsies no divatā pavadīta laika, kā aizbildinājumu minot bērnu vajadzības. „Bērns 
prasa mani”, „psihologi saka, ka bērnus nedrīkst atstāt bez mammas”, „es jau gribētu 
aiziet ar tevi uz kino, bet bērns negrib, ka eju” – šādi un līdzīgi izteikumi kļūst par 
izvairīšanās tekstiem, kas ļauj nerisināt problēmu pārī, izliekoties, ka tās nav.

Laulības konsultants Stīvens Kreigs (Steven Craig) grāmatā „6 vīri, kas būtu nepie-
ciešami katrai sievietei” raksta: „Laulības dzīve nav maratons; tā ir desmitcīņa. Tā ir 
daudzu pilnīgi atšķirīgu, bet savstarpēji saistītu distanču virkne, katra no tām ir vei-
cama, izmantojot atšķirīgu taktiku un prasmes. Tāpēc laulības dzīvē, tāpat kā desmit-
cīņā, panākumus nosaka tas, cik veiksmīgi tiekat galā ar katru atsevišķo uzdevumu, 
nevis vienkārši nonākšana finiša taisnē.”

Pārim, audzinot bērnus, ir dažādi uzdevumi, kuri ir jāatrisina. Viens no tiem ir 
savstarpējās attiecības, kas veido drošu pamatu mājai, kurā aug viņu kopīgie bērni.
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Vēlamā vecāku rīcība 
būtu pavadīt pāris 
stundu divatā, ieviešot 
to par regulāru praksi. 
Bērna vajadzības ir 
drošība un pastāvība, 
bērniem patīk rituāli, 
un viņi pie šā ritma 
pierod.

Signāli, kas rāda, 
ka mammai un tētim 
ir nepieciešams 
laiks divatā

Šādi signāli katram pārim ir in-
dividuāli. Lai saprastu, kāda situā-
cija ir pāra attiecībās, var atbildēt uz 
pāris jautājumiem.

 Vai veltāt pietiekami daudz laika 
sev un otram?

 Vai izdodas pārrunāt jautāju-
mus, kas ir svarīgi vienam, otram 
vai abiem kopā?

 Vai izdodas izturēties pret sevi 
un otru ar mīlestību un cieņu?
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Sarunas no sērijas 
„kā rodas bērni”

Inna Rezgale,
klīniskā psiholoģe, ģimenes psihoterapeite, supervizore

Vispirms gribas atgādināt, ka jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēka seksualitātes izzināšanu, ir daļa no bērna zi-
nātkāres un intereses par dzīvi kopumā. Maza bērna vecāki saprot, ko nozīmē dienas garumā atbildēt uz viņa ne-
skaitāmajiem pētnieciskajiem jautājumiem. Bet bērnam tas ir pakāpenisks dzīves noslēpumu atklāšanas process! 
No kurienes jūrā ūdens? Kāpēc kaķim ir ūsas? Kā rodas bērni? Kur palika omes zobi? – bērna prātā emocionālās 
nokrāsas ziņā šie ir vienlīdzīgi jautājumi, kuru mērķis ir izzināt pasauli, cilvēkus sev apkārt, sevi pašu.

Domājot par to, kādi ir privāto sarunu pamatprincipi, interesantu viedokli pauž vācu speciālisti, kuri savulaik izstrādāja bērnu 
dzimumaudzināšanas mācību programmas. Viņi uzsver trīs svarīgus principus sarunās ar bērniem par seksualitāti: godīgums, 
skaidrība un atbilstība vecumam.

Ļoti nosacīti, zinot, ka bērnu attīstība norit individuāli un ka pētnieciskajā pasaulē pastāv vairākas un atšķirīgas teorijas, var 
iezīmēt tēmas saistībā ar seksualitāti – tās raksturo katra noteiktā vecuma bērnus.

2–4 gadus vecus bērnus atbilstīgi vecumposmam interesē ķermeņa daļu, 
to vidū ārējo dzimumorgānu, nosaukumi.

Šajā vecumā ir raksturīga vispārīga interese par to, no kurienes rodas bērni (bez bērnu ieņemšanas, dzemdību procesa u. c. 
detalizēta apraksta). Parasti ir runa par to, ka bērni izaug mammas puncī. Informācijas vizualizēšanai labi noder bilžu grāmatas. 
Mazi bērni jau pirmajā dzīves gadā mēdz pieskarties sava ķermeņa intīmajām vietām. Šādi pieskārieni ir normāli un dabiski, jo 
bērnam ir jāizpēta sevi. Vēl bērni tādējādi nomierinās un gūst patīkamas sajūtas, taču tās nav pielīdzināmas pieauguša cilvēka 
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sajūtām, seksuāli aiztiekot savu ķerme-
ni. Stingri aizliegumi šādos brīžos (kā 
daudzas represīvas metodes) var radīt 
pretēju efektu, un tā jau būs nelabvēlīga 
vecāku ietekme uz veselīgu bērna attīs-
tīšanos.

2–4 gadus veciem bērniem vecāki, piemēram, uzmanīgi un draudzīgi var paskaidrot, ka intīmās 
ķermeņa daļas citu cilvēku klātbūtnē neaiztiek, ka svešu cilvēku klātbūtnē pliks nestaigā, ka sveši 
cilvēki nedrīkst aizskart bērna ķermeni un ķermeņa intīmās daļas.

Tie ir sociālā konteksta un drošības jautājumi. Vienlaikus ģimenes iekšējā vidē var pastāvēt daudz brīvāka attieksme pret fizisko 
ķermeni – kopīga iešana pirtī, peldes pa pliko, prieks, jutekliskums, pieskārieni, mīļums, jo ģimene – tā ir droša vide!

4–6 gadus vecus bērnus vispārīgi interesē grūtniecība un dzemdības, bērna ieņemšana, piemēram, 
„tevi radīja tētis un mamma”.

Dažreiz bērni vēlas precizēt, piemēram: kā jūs mani radījāt? Tad var sākt skaidrot par mātes olšūnām un tēva spermatozoīdiem, 
bet – ievērojot vienkāršību un konkrētību izteikumos. Der vecumam atbilstīga ilustrētā literatūra.

Bērni šajā vecumā mēdz izrādīt savu ķermeni, jautāt par ķermeņa funkcijām un detaļām, kā arī masturbēt, lai nomierinātos. 
Joprojām ir aktuāli sociālā konteksta un drošības jautājumi. Pieaugušo atdarināšanai bērnu rotaļās un uzvedībā ir liela attīstoša 
nozīme, taču brīžiem vecākiem skaidri un – kas ir būtiski – bez kaunināšanas vai nosodījuma ir jāpasaka bērnam, kuri uzvedības 
veidi ir pieņemami un kuri – ne. Nav pamata pārmest bērniem viņu vēlmi izzināt, tomēr robežas ir jānosaka un jāsniedz nepiecie-
šamās zināšanas. Joprojām ir aktuāli jautājumi par to, ka neviens nevienam nedrīkst pieskarties nepatīkamā veidā, par labajiem un 

FO
TO

: w
ww

.ir
ish

tim
es

.co
mInteresantu viedokli pauž 

vācu speciālisti, kuri 
savulaik izstrādāja bērnu 
dzimumaudzināšanas 
mācību programmas. 
Viņi uzsver trīs svarīgus 
principus sarunās ar 
bērniem par seksualitāti: 
godīgums, skaidrība un 
atbilstība vecumam.
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sliktajiem pieskārieniem, par tiesībām 
teikt nē, par labiem un sliktiem noslēpu-
miem, par to, kā iemācīties pazīt nedro-
šas situācijas.

6–9 gadus veci bērni vispārīgi 
interesējas par to, kas ir 
dzimumakts, bet jau sīkāk 
viņus interesē anatomiskās 
dzimumatšķirības, iekšējo 
dzimumorgānu funkcijas, 
cilvēku savstarpējās attiecības 
un seksa nozīme.

Jo vecāks ir bērns, jo vairāk kompli-
cēti kļūst jautājumi  – par abortu, mas-
turbēšanu, izvarošanu, viendzimuma at-
tiecībām, neauglību u. tml. Der ilustrētās 
enciklopēdijas bērniem, var lasīt kopā ar bērnu.

Šajā vecumā bērni lielākoties var kļūt kautrīgāki un vēlas ģērbties paši, mazgāties 
paši, lai citi neredz, u. tml. Šīs bērna vēlmes iespēju robežās būtu jārespektē. Ir brīži, 
kad bērnu pašapmierināšanās aktualizējas un atkal pāriet. Bērnam ir vairāk savu no-
slēpumu un privātās telpas tikai savām aktivitātēm, piemēram, ar vienaudžiem. Arī 
savos jautājumos par intīmajām attiecībām viņi kļūst izvairīgi un kautrīgi.

Novērojiet sava bērna reakciju un uzvedību, ievērojot principu: ja mans bērns ne-
uzdod man jautājumus, varbūt kaut kas notiek ar mūsu uzticēšanos attiecībās? Iespē-
jams, ir vērts izrādīt iniciatīvu, draudzīgi un labvēlīgi mudinot uz sarunām piemērotā 
brīdī.

9–11 gadus vecus bērnus skar dažādas ķermeņa pārmaiņas, kas 
pieder pie dzimumnobriešanas. Tāpēc viņus interesē to būtība, 
privātākas sarunas par viņa paša ķermeņa pārmaiņām un ar to 
saistītajām izjūtām.

Joprojām aktuālas ir iepriekšminētās tēmas, tikai tajās iekļauto jautājumu klāsts 
paplašinās un – galvenais – padziļinās. 9–11 gadu vecumā aktualizējas sarunas par 
attiecībām vispār – par to, ka sekss nav tikai gultas prieki, bet tā ir attieksme vienam 
pret otru.

Šajā vecumā vecāku atbildība ir pieskatīt bērna piekļuvi internetam, lai bērns neskatās vecumam nepiemērotu informāciju, pie-
mēram, atklātas seksa ainas, pornogrāfiju, seksuālās vardarbības ainas u. tml. Seksuāla rakstura informācijas regulāra aplūkošana 
vai pārāk vienkāršota pieeja seksam rada necieņu pret cilvēka ķermeni, arī pret savējo. Turklāt tādējādi informācija par seksualitāti 
tiek sniegta vecumam neatbilstīgā, tātad traumējošā, veidā.

Arī šajā vecumā bērni mēdz periodiski masturbēt, īpaši pirms aizmigšanas. Vecākiem ir uzmanīgi un neuzbāzīgi jāpalīdz atrast 
aizraujošu un attīstošu nodarbošanos. Mēdz būt arī otrādi: bērns ir pamatīgi pārslogots ar dažādām attīstošām aktivitātēm, viņš ir 
pārguris un meklē veidu, kā atslābt un nomierināties.

Iespējams, pat rūpīgi vecāki var nepamanīt, ka bērnam pietrūkst fizisko pieskārienu un emocionāla 
siltuma no vecāku puses un viņš sāk meklēt mierinājumu pats.

Īpaši tad, kad piedzimst jaunākais brālis vai māsa, vecākajam bērnam nemanot tiek piešķirts statuss „tu tagad esi lielākais”, 
ierobežojot dažas bērnam joprojām ļoti svarīgas privilēģijas – saņemt mierinājumu un labsajūtu vecāku apskāvienos un uzmanībā. 
Ir jāatzīmē, ka pāragra seksuālā attīstība dažreiz izraisa bērnos vainas izjūtu, iekšējo spriedzi un ar to saistītus pretrunīgus iekšējos 
pārdzīvojumus. Bieži zīmējot vai spēlējoties bērns atspoguļo šīs izjūtas, kas var būt saistītas ar individuālajām attīstības īpatnībām 
vai ar kādu traumatisku pārdzīvojumu. Vecāki var to pamanīt un uzmanīgi uzrunāt bērnu.

Nākamie principi sarunās ar bērniem par seksualitāti ir godīgums un skaidrība. Ja vecāki ikdienā 
seko sava bērna iniciatīvai un uzmanības fokusam, galvenokārt tāpēc, lai iepazītu, atbalstītu un 
iedrošinātu savu bērnu, tad viņi pamanīs, kas bērnu interesē, arī mulsina vai biedē.

Tādās situācijās tikai īsi un konkrēti komentējiet, piemēram, nejauši radušos situāciju (bērns atrada prezervatīvus, erotiska 
satura bildes, noskatījās TV intīmās higiēnas reklāmu u. tml.).

Ja bērns uzdod jums mulsinošu jautājumu, tad vispirms precizējiet, ko tieši bērns ar to domā, ko jau 
ir dzirdējis, ko viņš par to jau zina.

Tie varētu būt 1–2 draudzīgi un ziņkārīgi pretjautājumi no vecāku puses, lai iezīmētu bērna jautājuma kontekstu un nolūku. 
Tikai netirpiniet pastiprināti, jo tas var radīt nevajadzīgu trauksmi!
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Ir svarīgi atbilstīgi bērna 
vecumam nepārslogot 
viņu ar informāciju. 
Bērns pats spēj regulēt 
sarunu dziļumu 
un nepieciešamās 
informācijas apjomu. 
Nākamie „kāpēc?” 
sekos vēlāk, kad tiks 
sagremota iepriekšējā 
informācija.
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Atbildiet īsi un konkrēti, līdzīgi kā: „Kas tas ir?” – „Tās ir krūtis.” Iespējams, nākamais jautājums 
nesekos, jo mazam bērnam atbilde šķiet pietiekama.

Ir svarīgi atbilstīgi bērna vecumam nepārslogot viņu ar informāciju. Bērns pats spēj regulēt sarunu dziļumu un nepieciešamās 
informācijas apjomu. Nākamie „kāpēc?” sekos vēlāk, kad tiks sagremota iepriekšējā informācija. Ja nevarat atbildēt uzreiz, tad sa-
kiet bērnam, ka padomāsiet un tad atbildēsiet. Tikai turiet savu solījumu! Atcerieties, ka no tā ir atkarīga savstarpējās uzticēšanās 
pakāpe!

Būt gatavam nākamajiem „kāpēc?” līdzīgā veidā, nepaplašinot fokusu vairāk, kā bērns jautā. 
Un gatavoties var dažādi – palasot atbilstīgu literatūru, pārrunājot situāciju ar partneri (otru no 
vecākiem vai atbalsta personu), iegādājoties vai izvelkot no tālākā plaukta kādu bērna vecumam 
piemērotu grāmatu (ilustrēto enciklopēdiju, mazo padomu grāmatiņu), uzdodot kādu privāti 
satraucošu jautājumu speciālistam.

Es pati kā mamma biju patiesi priecīga, ka tālajā 1993. gadā psihoterapeits Māris Siliņš sarakstīja lielisku grāmatu „Ar tevi ir 
viss kārtībā, ja…” – grāmatu par lielo pārmaiņu laiku. Manam dēlam tad bija četri gadi. Grāmata dažus gadus viņu gaidīja plauktā. 
Zēns auga ar saviem neskaitāmajiem „kāpēc?”. Un mums ar vīru bija mazliet laika sagatavoties. Tad vienā brīdī, kas pienāca nema-
not, mēs parādījām grāmatu dēlam, sakot, ka tā grāmata mums patīk, ka tajā ir M. Siliņa autogrāfs, kas padara grāmatu īpašu, un 
ka mēs esam tepat, tuvumā, – un atvērti sarunām par tās saturu.

Un vēl skaidrībai: lai runātu par kādu tēmu, ir jābūt noteiktam tēmai atbilstīgam vārdu krājumam, 
piemēram, ir jāievieš vienkārša, ģimenes vidē lietojama leksika – sāciet visas ķermeņa daļas un 
procesus saukt adekvātos vārdos jau kopš agras bērnības.

Tas atvieglo sarunas. Personiskā profesionālā pieredze rāda, ka bērni, kuri kaut kādā veidā (kā cietušie, liecinieki) ir sastapušies 
ar seksuālo vardarbību, daudz labāk prot aprakstīt to, kas notika, un labāk izprast notikušo (tātad arī atgūties no pārdzīvotā), ja viņi 
ģimenē ir apguvuši vienkāršus un skaidrus intīmo ķermeņa daļu nosaukumus un iedrošināti par to runāt.

Būtiska piebilde: neignorējiet personiskās jūtas un pieredzi! Ja sarunām par seksuālām tēmām jums 
traucē personiskie pārdzīvojumi un negatīvi iekrāsotas atmiņas, tad parūpējieties par sevi.

Noderētu saruna ar tuvu cilvēku, varbūt speciālistu, vai izlasītā informācija. Jūsu bērns ir patstāvīgs cilvēks, un viņa dzīve 
veidosies atšķirīgi. Jums ir iespēja nenodot viņam to, no kā vēlaties būt brīvi paši. Profesionālajā darbībā regulāri sastopos ar ga-
dījumiem, ka kādam no vecākiem ir kāda traumējoša vai vardarbīga seksuālā pieredze. Un iekšējā trauksmes izjūta bieži ietekmē 
pieaugušā rīcību: viņš redz to, kā bērna vai citu cilvēku uzvedības nolūkos nav, vai arī ignorē un nesaskata reālus draudus sava 
bērna situācijā, respektīvi, viņam kļūst grūti novērtēt realitāti, ja viņš joprojām ir savas negatīvās pieredzes varā.
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