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UÅ¾ si vÅ¯bec nevím rady se svou Ä•tyÅ™letou dcerkou. NormálnÄ› je moc hodná, poslu&scaron;ná, milá&hellip; ale jak se
rozÄ•ílí, je to naprosto &scaron;ílené dítÄ›. A k rozÄ•ílení ji staÄ•í pÅ™itom stra&scaron;livé málo. Jakmile to jednou propukne, je
úplnÄ› neovladatelná. To pak kÅ™iÄ•í, skáÄ•e kolem, dupe, mlátí sebou, mlátí rukama &hellip; a pak tÅ™eba najednou ke mÄ›
pÅ™ibÄ›hne, obejme mÄ›, a já se k ní sehnu a ona za minutu pokraÄ•uje v tom Å™ádÄ›ní. Byla jsem s ní i u pediatra, ale nic, c
bych uÅ¾ nevyzkou&scaron;ela, jsem se nedozvÄ›dÄ›la.
Jediné, co jsem vypozorovala, je to, Å¾e se to dÄ›je pÅ™eváÅ¾nÄ› veÄ•er, kdy je uÅ¾ unavená, a kdy je doma i manÅ¾
zaÄ•ne, jede a jede a jede&hellip;jako by nemÄ›la nikdy skonÄ•it. ProstÄ› dokud se totálnÄ› neunaví. Pak usne. A za pár dnÅ¯
se to z nÄ›jaké hlouposti opakuje... A já myslím, Å¾e uÅ¾ jsem zkusila v&scaron;echno. A tak zkou&scaron;ím zeptat se vás
na radu, tÅ™eba jste nÄ›kdo mÄ›l nÄ›co podobného doma. Jen pro informaci &ndash; tohle v&scaron;echno jsem
vyzkou&scaron;ela: KdyÅ¾ zaÄ•ne, tak ji ignoruju a nev&scaron;ímám si jí. Nebo ji popadnu a odvedu do jejího pokoje. Ona
ale chodí za mnou a Å™ve dál. Dokonce uÅ¾ jsem byla tak zoufalá, Å¾e jsem ji i napodobila, aby vidÄ›la, jaký to je. Tak jsem
kÅ™iÄ•ela taky, a mlátila a dupala. Jo, aÅ¾ tak hluboko jsem klesla. Zkou&scaron;ela jsem jí vysvÄ›tlit, Å¾e chápu, Å¾e je
unavená, smutná, na&scaron;tvaná. Zkou&scaron;ela jsem jí i naplácat, kdyÅ¾ to bylo uÅ¾ hrozný, ale jí to, zdá se, vÅ¯bec
nevadí. Je úplnÄ› mimo, Å™ve a Å™ádí stejnÄ›. Postavit na hanbu do kouta, zavÅ™ít do pokojíÄ•ku, sebrat hraÄ•ky, dávat odm
dobré chování. UÅ¾ si ani nevzpomínám, co v&scaron;echno. Cokoli zkusím nového, funguje to maximálnÄ› tÅ™i dny a pak
se to rozjede naplno opÄ›t. Co mám dÄ›lat? Mj. je&scaron;tÄ› bych chtÄ›la dodat, Å¾e mi doktorka dávala pro ni nÄ›jaké léky,
oblbováky, ale to z ní pak je mumie. To opravdu nechci. Ona to taky nedÄ›lá v jednom kuse, kdeÅ¾to po tÄ›ch
prá&scaron;cích je pak mimo stále. Nechci to rozhodnÄ› Å™e&scaron;it tím, Å¾e dítÄ› nafetuju. Tak &ndash; máte pro mne
nÄ›jakou radu? Nevím, jak to omezit, a uÅ¾ vÅ¯bec jak to zastavit.
SANDRA
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