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JAK NA VZTEKLÃ‰HO TATÃ•NKA?
PondÄ›lÃ-, 16 Ãºnor 2009

Dobrý den, potÅ™ebuji poradit, jak se mám zachovat, co dÄ›lat. Opravdu si nevím rady.... Jsem svobodná matka Ä•tyÅ™leté
holÄ•iÄ•ky. Otec na&scaron;eho dítÄ›te (s kterým neÅ¾iji jiÅ¾ 3 roky), mÄ› stále napadá, uráÅ¾í a rÅ¯znÄ› mi vyhroÅ¾uje, takÅ
zase s nervy v háji. VÅ¾dy jsem mu vyhovÄ›la s náv&scaron;tÄ›vami, jezdí za ní jednou za 14 dny na 4 - 5 hodin; ale ted
jsme nemocné a je&scaron;tÄ› po pohÅ™bu, tak jsem odloÅ¾ila náv&scaron;tÄ›vu na pÅ™í&scaron;tí týden.

Ale hned následovaly zase samé uráÅ¾ky, vyhroÅ¾ování, kÅ™ik, Å¾e nebude dávat alimenty... teÄ• uÅ¾ útoÄ•í s tÄ›mi sc
výÄ•itkami i na mou maminku. UÅ¾ jsme z toho celé zoufalé a já mám z nÄ›ho strach. A pÅ™itom je to silnÄ› vÄ›Å™ící kÅ™esÅ
on si dcerku teÄ• kupuje rÅ¯znými dárky a hlavnÄ›, kdyÅ¾ je s ní sám, vemlouvá jí do hlaviÄ•ky dost nevhodné vÄ›ci - snaÅ¾í se
v&scaron;tÄ›povat, Å¾e nic jiného neÅ¾ máma a táta není, nikoho jiného Å¾e nikdy nesmí mít ráda, Å¾e Å¾ádného pÅ™ítele
maminka nepotÅ™ebuje, nebot jen táta ji ochrání... A stále se jí ptá na to, s kým maminka spí... a tak podobnÄ›.
KdyÅ¾ byla
malá, tak ji chtÄ›l nÄ›kolikrát odvézt - pÅ™itom se o ni dÅ™ív vÅ¯bec nestaral a nejevil o ni zájem. Ano, skoro dva roky o ni
vÅ¯bec nestál a prohla&scaron;oval, Å¾e není jeho. Dokonce mÄ› hned v porodnici fyzicky napadl, takÅ¾e pak, kdyÅ¾ jsem
sebrala odvahu a ode&scaron;la od nÄ›ho, zaÄ•alo peklo psychické, které pÅ™etrvává dosud. Nevím si prostÄ› rady s jeho
chováním a vadí mi, Å¾e jsem uÅ¾ jen z jeho hlasu Ä•i kontaktu s ním tak rozhozená. Jedná se mi spí&scaron; o pomoc, jak
ho od sebe dostat, jak být vÅ¯Ä•i jeho vyhroÅ¾ování a nadávání silná.
Prosím o radu, kam se obrátit, co dÄ›lat. Moc dÄ›kuji
za pomoc, Monika
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