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Dobrý den, díky Å¾e se mÅ¯Å¾u zeptat... Ná&scaron; Ä•tyÅ™letý synek mÄ› pomalu a jistÄ› dohání k &scaron;ílenství. Jsem z
unavená. Má období, kdy je perfektní a pak zase následují období totálnÄ› nesnesitelná. Nevnímá mÄ›, opakuju mu
v&scaron;echno nÄ›kolikrát, osciluje stále v prostoru, nedokáÅ¾e se zastavit v nevhodné Ä•innosti na
samotné napomenutí, musím ho zdrÅ¾et fyzicky...

Má absolutnÄ› neskuteÄ•né nápady: roztrhnout mi nacpanou igelitku (nákupem) na schodech, &scaron;plhat v
obchodech po zboÅ¾í (aÅ¾ ke stropu, nebo jak vý&scaron;e hromady dovolí), na kolemjdoucí vyhazuje náruÄ•e spadaného listí
v Ä•ekárnách - u lékaÅ™e, na po&scaron;tÄ›, kdekoli - nevydrÅ¾í chvíli sedÄ›t, poÅ™ád po nÄ›Ä•em &scaron;mejdí, musí mít
ruce, nÄ›co s nÄ›Ä•ím dÄ›lat... na v&scaron;echno moÅ¾né se stále ptá, chce odpovÄ›di....
KdyÅ¾ je podle mých mÄ›Å™ít
zn. Å¾e se niÄ•eho nedotýká a neobíhá stÄ›ny kolem dokola, pouze pozoruje a ptá se a mluví a mluví a mluví, sly&scaron;ím
od druhých, jak je to neposedné a temperamentní dítÄ›. A pravdÄ›podobnÄ› po na&scaron;em odchodu si Å™eknou, jaká jsem
nemoÅ¾ná matka. Jen tak co si vzpomenu: dÄ›lal díry do pytlíkÅ¯ mouky, cukru.... olizuje výlohu obchodu s uzeninami,
okusuje Å™edkviÄ•ky na pultÄ›, rozhazuje letáky v lékárnÄ›... ani si to v&scaron;echno nepamatuju. Je to stra&scaron;né,
furt musím být ve stÅ™ehu. Víte, pÅ™ipadám si jak &scaron;tvanec, mám je&scaron;tÄ› holÄ•iÄ•ku 1,5 roku, a mám teÄ• výÄ•it
uÅ¾ skoro na ni nemám Ä•as.
Kluk je taky citovÄ› nevyrovnaný, chvilku vymý&scaron;lí ro&scaron;tárny - pak zas pláÄ•e...
Víte, on není ne&scaron;ikovný, uÅ¾ pÅ™ed druhým rokem znal v&scaron;echny !! barvy vÄ•etnÄ› odstínÅ¯, ale zase stále
je&scaron;tÄ› se neumí !! sám najíst. Má rád kníÅ¾ky, sám si prohlíÅ¾í a docela se pÅ™i tom soustÅ™edí, pÅ™i malování se u
(ale ten dÄ›sný nepoÅ™ádek potom si neumí nikdo pÅ™edstavit). &Scaron;patnÄ› usíná (dlouho, snadno se vyru&scaron;í).
Zhor&scaron;ilo se to po té co pÅ™estal odpoledne spát. Je nepozorný, zakopává, padá, vráÅ¾í do vÄ›cí. Jako malý (chodí
od 12 mÄ›sícÅ¯) byl furt samá boule a modÅ™ina, lítal jak torpédo, nÄ›kdy mám pocit, Å¾e snad ani nevnímá bolest.
PÅ™ená&scaron;í mi doma vÄ›ci z místa na místo, stÄ›huje nábytek, prostÄ› on i v&scaron;echno kolem nÄ›j musí být furt v
pohybu.
UÅ¾ nemÅ¯Å¾u...
Tak nevím, jestli je hyperaktivní nebo &scaron;patnÄ› vychovávaný. Ptala jsem se na&scaron
pediatriÄ•ky v jeho dvou a pÅ¯l letech. ale nechtÄ›la ho posílat na Å¾ádná vy&scaron;etÅ™ení, Å¾e je prý brzy. Nyní Å™ekla,
není pochyb, ale na nÄ›jaké to vy&scaron;etÅ™ení Å¾e se dostane aÅ¾ za pÅ¯l roku. Mám pocit, Å¾e jen ztrácíme Ä•as a Å¾e
lep&scaron;í zaÄ•ít vÄ›c co nejdÅ™íve nÄ›jak Å™e&scaron;it, aby nebylo pozdÄ›. Situace se nelep&scaron;í, naopak - a nebo
stagnuje.
Nevím co mám dÄ›lat, na koho se obrátit? Kam jít? Díky vám v&scaron;em za jakkoukoli odpovÄ›Ä•,za jakoukoli pouÅ¾itelnou
radu.
Hanka
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