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MOJE DÄšTI, TVOJE DÄšTI
PÃ¡tek, 18 zÃ¡Å™Ã- 2009

I já bych chtÄ›la je&scaron;tÄ› napomoci svému osudu a protoÅ¾e sama uÅ¾ nevím kudy kam... obracím se na vás... Po
v&scaron;ech moÅ¾ných i nemoÅ¾ných Å¾ivotních peripetiích jsem vloni poznala muÅ¾skýho... jak se Å™íká mého srdce.... k
péÄ•i dvanáctiletého syna, postiÅ¾eného autismem-aspergerem, jeho maminka zemÅ™ela. Vztah byl z poÄ•átku krásný a
ten chlap mi skuteÄ•nÄ› stál i za to, Å¾e jsem se s ním &bdquo;vrhla" i do spoleÄ•ného Å¾ivota, pÅ™estoÅ¾e jsem mamÄ•a
jedenáctiletých dvojÄ•at... A bylo nám jasné, Å¾e souÅ¾ití nás v&scaron;ech nebude lehká záleÅ¾itost.
NicménÄ›, situaci se nám skuteÄ•nÄ› zvládnout nepodaÅ™ilo, souÅ¾ití na&scaron;ich dÄ›tí nevím... jestli nebylo moÅ¾né
kaÅ¾dopádnÄ› to prostÄ› ne&scaron;lo. PÅ™ítel se zmÄ›nil - nebyl zlý na moje dÄ›ti, to urÄ•itÄ› ne... ale velice preferoval svého
který v&scaron;echno mohl a nic nemusel. Mým dÄ›tem to pÅ™idÄ›lalo hodnÄ› práce, starostí a nepÅ™íjemností... aÅ¾ mi vlas
zaÄ•aly utíkat z domu k babiÄ•ce. Stále jsem prosila pÅ™ítele, aby uznal, Å¾e není moÅ¾né, aby se v&scaron;echno toÄ•ilo je
kolem jeho syna, ale moje snaha byla marná. Nakonec jsem se od sebe odstÄ›hovali.
Vztah jsme ukonÄ•it nechtÄ›li a tak
jsme se vídali dál.. ale pÅ™esto Å¾ivot plynul takovým stylem, Å¾e mi pÅ™ipadalo, Å¾e stojím v jakémsi poÅ™adníku - nejdÅ
dlouho nic a pak nÄ›kde jsme asi byli my. Kolikrát se stalo, Å¾e jsme mÄ›li nÄ›co domluveno a pÅ™ítel to zmÄ›nil jen proto, Å¾
syn chtÄ›l nÄ›co jiného a pak zase nÄ›co jiného... A kromÄ› toho mi to je&scaron;tÄ› ani nedal vÄ›dÄ›t a tak se stávalo, Å¾e jse
sedÄ›la doma a Ä•ekala - a nedÄ›lo se nic.
Svého pÅ™ítele opravdu velice miluji, ale ve vztahu jsem vyloÅ¾enÄ›
ne&scaron;Å¥astná. SnaÅ¾ím se mu i pomoci, ale dokonce mou pomoc odmítá se slovy, Å¾e taková pomoc je k niÄ•emu. A
kdyÅ¾ se zeptám proÄ•, tak proto, Å¾e jeho syna nemiluji - Å¾e ho jen trpím. MÅ¯Å¾u se pÅ™iznat, Å¾e skuteÄ•nÄ› teÄ• jeho
toleruji, ze zaÄ•átku jsem mÄ›la chuÅ¥ s ním pracovat a spoustu vÄ›cí jsem ho také nauÄ•ila.
Ale kdyÅ¾ vám nÄ›kdo hází k
pod nohy a pÅ™edhazuje jen svoje dítÄ›, získáte vlastnÄ› vÅ¯Ä•i onomu dítÄ›ti averzi. A teÄ•? TeÄ• nevím, kudy
kam.... Kulí&scaron;ek ODPOVÄšÄŽ: Milá holka, milej Kulí&scaron;ku,
nechala ses zmanipulovat a to pÄ›knÄ›... Jsi teÄ• v ko
ne&scaron;Å¥astná, bezradná a ty i tvoje dÄ›ti tím v&scaron;ím docela jistÄ› setsakra trpíte. Podívej, Å¾ivot je krásnej a
rozhodnÄ› nestojí ani sebemen&scaron;í chvilka za to, abyste se zbyteÄ•nÄ› trápili. NeÅ™íkám ti rovnou, abys svého pÅ™ítele
poslala o dÅ¯m dál, ale musí&scaron; se psychicky postavit na vlastní nohy.
Jen si uvÄ›dom, kdybys tenkrát, kdy jste se
seznámili a bylas plná pÅ™íjemných a krásných plánÅ¯ do budoucna, vÄ›dÄ›la, jaká bude situace pozdÄ›ji, jaká je teÄ•, asi
bys si v&scaron;echno víc rozmý&scaron;lela, co? To je pÅ™esnÄ› ten známý pÅ™ípad Å¾áby, vhozené do vlaÅ¾né vody... Po
to nezná&scaron;: Pokud hodí&scaron; Å¾abiÄ•ku do horké vody, tak se bude snaÅ¾it okamÅ¾itÄ› dostat ven, ale pokud je jen
v pÅ™íjemné vodÄ› a pak ji postupnÄ›, a jen pozvolna ohÅ™ívá&scaron;, neuvÄ›domí si to vÄ•as a bude uvaÅ™ena.... Ty má&
na&scaron;tÄ›stí ta svá dvojÄ•átka, takÅ¾e v pudu jejich záchovy jsi &bdquo;vyskoÄ•ila" vÄ•as. Ale stejnÄ› jsi asi dost
&bdquo;opaÅ™ená"...
A co bych ti poradila?
Podívej, onen tatínek bude uÅ¾ navÅ¾dy svého chlapeÄ•ka bránit zuby ne
pÅ™ed jakýmkoliv i jen pomyslným nebezpeÄ•ím, bude ho upÅ™ednostÅˆovat pÅ™ed v&scaron;ím a v&scaron;emi. S tím se
musí&scaron; jednoznaÄ•nÄ› smíÅ™it, vzít to jako konstantní vÄ›c. Pokud synek Ä•i otec bude na svÄ›tÄ›, bude táta
pÅ™edev&scaron;ím JEHO a s tím nikdo nic nezmÅ¯Å¾e.
TakÅ¾e: uÅ¾ s ním, proboha, o niÄ•em nediskutuj, nic mu nevys
nezdÅ¯vodÅˆuj, to je jen ten povÄ›stný hrách, házený na zeÄ•. Jediný, koho mÅ¯Å¾e&scaron; o nÄ›Ä•em pÅ™esvÄ›dÄ•it, jsi ty s
Musí&scaron; si Å™íct, Å¾e pokud je ti s ním hezky jako s muÅ¾em, OK, tak si ho za&scaron;katulkuj do své krabiÄ•ky
&bdquo;PÅ™íjemné chvíle" - a nic víc. VÄ›nuj se svým dÄ›tem, vÄ›nuj se svým zájmÅ¯m, svým blízkým, kamarádÅ¯m, kariéÅ™e
a drahého pÅ™ítele si nech jen a jen na to láskování a hezké hodinky. StriktnÄ› toto dodrÅ¾uj, Å™ekni mu, Å¾e v&scaron;e, co
týká tvých nebo jeho dÄ›tí do svého vztahu zatahovat nebudete. To je jedna dÅ¯leÅ¾itá vÄ›c. A druhá?
Za druhé je nutné,
aby stejnÄ› jako ty, dodrÅ¾oval úmluvy. A pokud se nÄ›co zmÄ›ní, aby to vÅ¾dy vÄ•as ohlásil. (PochopitelnÄ›, pokud se nestan
nÄ›co totálnÄ› nepÅ™edvídatelného; v tom pÅ™ípadÄ›, aby se ozval a v&scaron;e ti Å™ekl hned, jak jen bude moct.) Ale - poku
nedodrÅ¾í, rozhodnÄ› NEVYÄŒÍTEJ!!! UvÄ›dom si, Å¾e nikdy nic se Å¾ádným vyÄ•ítáním nevyÅ™e&scaron;ilo, nikdo to nem
chlapi uÅ¾ jsou na to vÄ›t&scaron;inou pÅ™ímo alergiÄ•tí. NapÅ™ed si opravdu poÅ™ádnÄ› rozmysli, aÅ¾ mu bude&scaron; c
jak mu to Å™ekne&scaron;. UvÄ›dom si, Å¾e muÅ¾skej spí&scaron; snese, kdyÅ¾ mu Å™ekne&scaron; nÄ›co jasnÄ›, na rovi
mnohdy i tvrdÄ›, neÅ¾ kdyÅ¾ Å¾enská kÅˆourá, pláÄ•e, vyÄ•ítá a jednoznaÄ•nÄ› a ostentativnÄ› trpí... UÅ¾ jen tím se sama
za&scaron;katulková do totálnÄ› submisivní pozice ublíÅ¾eného zvíÅ™átka.
PÅ™edstav si, jak by ses asi zachovala, kdyby
tohle udÄ›lala nÄ›jaká baba v práci? Také bys si jen smutila a zoufale Ä•ekala a Ä•ekala? TakÅ¾e: hlavu vzhÅ¯ru, vyhrabej
svoje sebevÄ›domí z té louÅ¾e pod rohoÅ¾kou a &scaron;up do krásného dne! VÅ¾dyÅ¥ se s ním nemusí&scaron; rozcházet
mÄ›j ho velice ráda, ale uÅ¾ívej si to, netrap se! Je totiÅ¾ v&scaron;echno jen ve tvé hlavÄ›, jen ty si mÅ¯Å¾e&scaron;
rozhodnout, jak to bude dál... d@niela
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