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Nhiều bậc cha mẹ phải cầu cứu nhà tư vấn tâm lý khi vào một ngày đẹp trời họ bỗng phát hiện
ra đứa con bé bỏng của mình đang... yêu.

        Trẻ “vượt rào”    Tâm trạng chung lúc đó là rất lo lắng, bởi theo phụ huynh, trẻ yêu sớm sẽ
sao nhãng chuyện học hành, nguy cơ quan hệ tình dục dẫn đến nhiều hệ luỵ không thể lường
được. Giải pháp chủ yếu đưa ra trong hoàn cảnh này là cấm đoán, đe nẹt, tìm cách kiểm soát
để con mình không tiếp xúc với “nửa kia”.

Tuy nhiên, dù đã tìm mọi cách nhưng nhiều phụ huynh cũng đành bất lực trước thái độ ương
bướng của trẻ, phải gọi điện cầu cứu chuyên gia tư vấn. Anh Trần Văn Hải, nhà ở phố Thái
Thịnh, Hà Nội kể, vợ chồng anh đã bị sốc nặng khi phát hiện lá thư tình trong cặp của cô con
gái năm nay mới 13 tuổi. Trong thư, cậu bạn cùng lớp đã tả lại tâm trạng mùi mẫn khi diễn
những màn yêu đương với con gái anh. Vợ anh Hải không giấu nổi cơn giận đã la mắng con
thậm tệ, rồi đưa bức thư ra như một bằng chứng để kết tội. Cô bé sợ hãi, xấu hổ, cảm thấy bị
xúc phạm nên đã bỏ đi khỏi nhà.    Có phụ huynh khi gặp nhà tư vấn cho biết, họ đã rất mệt
mỏi khi đối phó với việc trẻ lừa bố mẹ để đi chơi với người yêu. Anh Lê Trọng Bính, nhà ở đường
Tô Hiệu, Hà Nội cho biết, dù đã áp dụng mọi biện pháp để quản lý cô con gái 14 tuổi, nhưng vợ
chồng anh cũng đành phải “chào thua” trước các trò ma mãnh của con. “Vợ chồng tôi thay nhau
đưa con đi học mỗi ngày, kể cả đi học thêm. Đi sinh nhật bạn tôi cũng chở con đi kèm để phòng
trường hợp tụi nó gặp nhau. Trong phòng của nó, tôi cắt điện thoại, Internet nhưng nó vẫn tìm
cách hẹn với bạn trai bất cứ lúc nào có thể, lúc tranh thủ đi đổ rác, đi chợ, thậm chí nửa đêm, nó
trèo ban công ra ngoài. Điều tôi lo nhất là nó đã quan hệ tình dục với bạn trai, trong khi cả hai
còn quá nhỏ tuổi”.       
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      Có trường hợp hai em học sinh lớp 10 gọi điện cầu cứu vì tình yêu của họ đang bị bố mẹ“chia cắt”. Cả hai cho biết, họ yêu nhau tha thiết, mặc cho bố mẹ giam giữ, đánh đập, đuổi rakhỏi nhà. Em học sinh nữ nói rằng, cả hai đã chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy nếu như bố mẹtiếp tục căng thẳng.   Trong hầu hết các cuộc khảo sát về tình yêu của trẻ vị thành niên, các phụ huynh luôn chorằng yêu sớm là hư và khó chấp nhận được. Khi được hỏi “tại sao lại cấm đoán?”, phụ huynhcho rằng, trẻ chưa đủ chín chắn để xây dựng cho mình một tình yêu đích thực, tình cảm lúc nàychỉ là cảm xúc bồng bột, rất dễ gây ra hậu quả xấu.  Ngoài ra, phụ huynh cũng nghe khá nhiều về những hệ quả của yêu sớm như “nạo phá thai vịthành niên”, “tự tử vì tình”, “học hành sa sút”... Vì thế, họ càng khó cởi mở với những rung độngđầu đời của con cái.  Có nên cấm đoán?  Nam nữ khi trưởng thành, có sức thu hút về thể xác và tình cảm là điều hết sức tự nhiên, nó làmột nhu cầu có tính bản năng rất khó để cấm đoán. Chuyện yêu của trẻ cũng là sự diễn tập chotình yêu đôi lứa trong tương lai, vì vậy, thay vì bóp ngẹt chúng, cha mẹ cần hiểu, thông cảm đểphát triển lành mạnh những cảm xúc ở tuổi dậy thì.  Khi thấy con có biểu hiện yêu, cha mẹ không nên cấm đoán tức thì hay làm ẫm ĩ lên. Nhưng từlúc đó trở đi, hãy lưu tâm nhiều hơn đến trẻ. Cha mẹ phải lựa lời phân tích thiệt hơn về tình cảmbồng bột của con, khéo léo tìm hiểu mối quan hệ riêng tư để từ đó cho trẻ các lời khuyên về lốisống, cách ứng xử. Điều cấm kỵ nhất là cha mẹ có hành vi nghe lén điện thoại hay đọc trộmnhật kí của con, ngăn cấm con tiếp xúc với bạn.  Nếu như vợ chồng bạn còn lúng túng trong cách ứng xử khi con yêu sớm, thì hãy nghe câuchuyện sau đây của một người mẹ, có con gái học lớp 10 và cô bé cũng đang yêu: “Ngày sinhnhật con bé, tôi để ý thấy trong đám bạn trai đến dự có một người rất đặc biệt. Cậu ấy tặng congái tôi một bó hoa hồng thật to. Cả hai thường dành cho nhau những cái nhìn rất quyến luyến.Tan tiệc, tôi ngồi trò chuyện với con, khi nhắc đến cậu bạn, con bé đỏ mặt, chạy ra ngoài bancông. Tôi biết con bé đang yêu. Sau đó, nó kể cho tôi nghe về tâm trạng, những rung động,những ước mơ về tương lai. Tôi cũng kể cho con nghe về những rung động đầu đời khi tôi bằngtuổi nó. Rồi những lần mẹ con trò chuyện, tôi có thể hiểu hết tâm tư của con. Từ những trảinghiệm của mình tôi đã giúp con biến những rung động ấy thành động lực để nó sống tốt hơn”.  Câu chuyện của phụ huynh này cho ta thấy rằng, khi thấy con mình phát triển bình thường thìkhông việc gì phải quá lo lắng. Thay vì cấm đoán một cách bạo liệt, hãy đến bên con một cáchnhẹ nhàng như một người bạn tin cậy để giúp cho con vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi tình yêulà nhu cầu bản năng khó để cấm đoán thì cách ứng xử của cha mẹ phải hết sức khéo léo, nógiống như chuyện ta không ngăn được dòng chảy của con sông nhưng biết nắn dòng chảy đitheo một hướng khác êm đềm hơn.  Theo GĐ&XH  
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