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POHLAVKY ANO, NEBO NE?
StÅ™eda, 10 leden 2018

Jsem vdaná deset let, a manÅ¾el je jako manÅ¾el úplnÄ› perfektní. Ovsem, nemÅ¯Å¾u totéÅ¾ Å™íct, Å¾e je takový i jako táta
dvÄ› dÄ›ti, 3 a 5 let. NeÅ¾ jsme mÄ›li rodinu, bylo v&scaron;e opravdu bez jediného problému, Å¾ádné hádky, Å¾ádné
problémy, klídek, pohodiÄ•ka. On je v pohodÄ› i teÄ•, jen to prostÄ› s dÄ›tmi vÅ¯bec neumí a nemá Å¾ádnou trpÄ›livost.

Oba pracujeme na plný úvazek a o dÄ›ti se staráme spoleÄ•nÄ›, komu jak to vyjde, kdo je doma dÅ™ív a podobnÄ›. Totální
rovnoprávnost v povinnostech. JenÅ¾e on to vÅ¯bec nezvládá (psychicky) a velice Ä•asto se rozÄ•ílí a jak se Å™íká &ndash;
pro ránu nejde daleko. Ne, Å¾e by dÄ›ti nÄ›jak tÅ™ískal, ale je prostÄ› víc tvrd&scaron;í, hrubÄ›j&scaron;í, sem tam padne i
pohlavek&hellip; Víte, pochopila bych, kdyby synovi dal pohlavek, protoÅ¾e pÅ™ebÄ›hl silnici a nerozhlídnul se, ale to, Å¾e nem
vÄ•as uklizené kostky, neberu jako takový problém. Mluvili jsme o tom nesÄ•etnÄ›krát, dokonce jsem na nÄ›j i párkrát
vyjela, kdyÅ¾ plácnul nejmlad&scaron;ího, a kÅ™iÄ•ela jsem na nÄ›j pÅ™ímo pÅ™ed obÄ›ma dÄ›tmi. Vím, Å¾e to jsem nemÄ
váÅ¾nÄ› uÅ¾ nevím, co s tím. Problém je, Å¾e on si nemyslí, Å¾e dÄ›lá nÄ›co &scaron;patnÄ›. Nechci z nÄ›j dÄ›lat tyrana, a
nechci, aby se k dÄ›tem takhle choval. PÅ™ipadám si, Å¾e tím, Å¾e dÄ›ti dostateÄ•nÄ› nebráním &ndash; pÅ™ed jejich tátou
tak jsem i já, jako matka selhala. Nebo to pÅ™eháním já a tvrdá disciplína je na místÄ›? JenÅ¾e to pak jsme zlý táta, hodná
máma, a o tom rodiÄ•ovství a spokojená rodina taky není. Opravdu nevím, co je správné, zda si já hledám problémy,
nebo zda bych to mÄ›la nÄ›jak Å™e&scaron;it &ndash; najít si poloviÄ•ní úvazek a starat se o dÄ›ti jen já, nebo manÅ¾ela donu
jít do poradny, zeptat se jeho matky, jak to bylo s jeho výchovou&hellip; zatím se to snaÅ¾ím Å™e&scaron;it jen s manÅ¾elem,
nechci do na&scaron;eho soukromí nikoho zatahovat, ale uÅ¾ si opravdu nevím rady. Nechci nic nijak zbyteÄ•nÄ› hrotit, ale
zas chci, aby dÄ›ti mÄ›li spokojenÄ› dÄ›tství. A tak se chci zeptat vás, jaké máte zku&scaron;enosti s nÄ›Ä•ím podobným?
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