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Jeden za druhým... pÅ™icházejí mi e-maily ne&scaron;Å¥astných maminek I otcÅ¯, kteÅ™í si uÅ¾ nevÄ›dí rady se svými dospí
uÅ¾ dospÄ›lými dÄ›tmi, které se ale odmítají jako dospÄ›lé chovat. Práva mít chtÄ›jí, povinnosti odmítají.

UrÄ•itou dobu to jde, ale Ä•ím dál tím víc se role mÄ›ní: do té dominantní se dostávají "dÄ›ti", submisivními jsou
ne&scaron;Å¥astní rodiÄ•e. ProtoÅ¾e jich je tolik, rozhodla jsem se tyto problémy publikovat pod vý&scaron;e uvedeným
názvem (doufám, Å¾e nikoho neurazí...) Víte, kaÅ¾dá ta rodina má své trápení jako unikátní, ale je to jako s muÅ¾skou
rýmiÄ•kou - jeden kaÅ¾dý umírá na tu svou, ale v podstatÄ› je u v&scaron;ech stejná (pardon, drazí pánové, nemyslím to zle!).
A stejné jsou i problémy s "nehodnými dÄ›tmi". Konkrétní situace je rÅ¯zná, ale (pÅ™eváÅ¾nou vÄ›t&scaron;inou) hlavním
dÅ¯vodem v&scaron;ech nepÅ™íjemností je rodiÄ•ovská nedÅ¯slednost.
Dost dlouho to "nÄ›jak" jde, aÅ¾ najednou jsou
prÅ¯&scaron;vihy tak velké, Å¾e si rodiÄ•e zoufají a nevÄ›dí, jak dál. Exekuce, opovrÅ¾livé aÅ¾ hulvátské jednání, nepoÅ™ádn
nulová spolupráce v domácnosti, vydírání, krádeÅ¾e, nÄ›kdy i týrání. Je to hrozné, protoÅ¾e pokud se takhle chová
partner, dá se s ním rozejít, rozvést. Ale rozvést se s vlastním dítÄ›tem? Mnohdy vymodleným? Kdo to nezaÅ¾il, neví, jak to
mÅ¯Å¾e matkám rvát srdce...

Ale myslím si, Å¾e jen kritizováním a "vynadáním" dotyÄ•ným rodiÄ•Å¯m se situace Å™e&scaron;it nedá. A urÄ•itÄ› jsou na v
mnohdy i &scaron;patné geny; obÄ•as se v kaÅ¾dé rodinÄ› najde nÄ›jaká ta Ä•ernÄ›j&scaron;í Ä•i zcela Ä•erná ovce, ale hlavní
dÅ¯vodem je ne vÄ•as projevený správný zájem, pevná dÅ¯slednost, laskavost i tvrdost - obojí v té potÅ™ebné míÅ™e. JenÅ¾e
jak uÅ¾ jsem mnohdy psala, na manÅ¾elství a na rodiÄ•ovství není Å¾ádný manuál. Jsme do toho v&scaron;ichni vhozeni - a
Ä•lovÄ›Ä•e, plav, chovej se, jak nejlépe umí&scaron; a vládne&scaron;! BohuÅ¾el, hodnÄ› z nás se v jednom Ä•i druhém,
pÅ™ípadnÄ› v obojím, plácá.
A tak bych ne&scaron;Å¥astným rodiÄ•Å¯m chtÄ›la tímto (asi nekoneÄ•ným) seriálem nabídnout pomoc v&scaron;ech nás, kteÅ™
budeme jejich pÅ™íbÄ›hy Ä•íst, diskutovat s nimi. TÅ™eba se nám povede nÄ›komu úspÄ›&scaron;nÄ› poradit, tÅ™eba
nÄ›komu opravdu pomÅ¯Å¾eme. d@niela
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