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MoÅ¾ná pÅ™eháním, moÅ¾ná je mimo mísu má dcera. Situace je taková, Å¾e na&scaron;e nejstar&scaron;í dcera si zaÄ•ala
domÅ¯ vodit svého pÅ™ítele. Dcera bydlí na V&Scaron; koleji a domu pÅ™ijíÅ¾dí jen na víkendy, Ä•i kdyÅ¾ má ve &scaron;kol
volno. TakÅ¾e vÄ›k na to má, problém ov&scaron;em je, Å¾e na to nemáme my s manÅ¾elem. Nemáme totiÅ¾ dost tlusté a
zvukotÄ›sné stÄ›ny. Zato máme dvanáctiletá dvojÄ•ata vedle v pokoji.
Tedy, abych vám napsala, oÄ• vlastnÄ› jde. Její pÅ™ítel u nás totiÅ¾ není na náv&scaron;tÄ›vÄ›, kdyÅ¾ pÅ™ijdou, z
&hellip;KdyÅ¾ jsem se jí snaÅ¾ila nÄ›co naznaÄ•it, tak úplnÄ› vybouchla, zaÄ•ala na mÄ› kÅ™iÄ•et, Å¾e jsme s manÅ¾elem o
zap&scaron;klí puritáni, elem, Å¾e pÅ™eci ona dobÅ™e ví, Å¾e se narodila pÅ¯l roku po na&scaron;í svatbÄ›, a Å¾e je
v&scaron;eobecnÄ› známo, Å¾e jsme i my pÅ™espávali u rodiÄ•Å¯ a to jsme byli mlad&scaron;í neÅ¾ je ona teÄ•&hellip;A Å¾e
vÅ¯Ä•i ní nechutnÄ› prudérní a pÅ™itom sami jsme se jinak nechovali&hellip;atd atd. Ale svoje sestry, ta dvanáctiletá dvojÄ•ata,
samozÅ™ejmÄ› v potaz nevzala vÅ¯bec, v&scaron;e jakoby se toÄ•ilo jen kolem ní.
Já jsem z toho v&scaron;eho v
&scaron;oku; nikdy by mÄ› nenapadlo, Å¾e ona z nÄ›Ä•eho takového bude dÄ›lat takovou aféru. A vÅ¯bec, ani nezmiÅˆuji to, Å¾
my s manÅ¾elem jsme se tehdy u nás chovali jak my&scaron;ky, kdeÅ¾to oni? A tak ona nás teÄ• absolutnÄ› ignoruje a od té
doby doma nebyla, ani jsme spolu nijak nemluvily.
TakÅ¾e já teÄ• vÅ¯bec nevím, co mám dÄ›lat? Co s tím? Mam pravdu
já, nebo ona? Mám jí zavolat? A kdyÅ¾, tak co jí mám Å™íct? MAGDA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Magdo,
tak ti nevím... co k
ses ke své dceÅ™i chovala tak, jako kdyby to byla tÅ™ebas tvoje známá, co k vám pÅ™i&scaron;la pÅ™espat? Zaprvé - ona k
vám jezdí opravdu jen pÅ™espat a navíc si z va&scaron;eho bytu dÄ›lá hotel, kam si mÅ¯Å¾e vzít svého milého. A absolutnÄ›
nebere ohled na vás, své rodiÄ•e, ani na ty dvÄ› nezletilé holky. Které sice nejspí&scaron; uÅ¾ velice dobÅ™e vÄ›dí, "vocogou"
ale nemyslím si, Å¾e tohle by bylo nÄ›co, o co by mÄ›ly pÅ™ijít.
Je to smutné, ale neboj, ona se nafrnÄ›ná holÄ•iÄ•ka urÄ•it
ozve sama... Podle v&scaron;eho jste milující rodiÄ•e, kteÅ™í jí nejspí&scaron; dost tolerovali a hlavnÄ› hodnÄ› dopÅ™áli, takÅ
tak trochu zpovykaná. TY BYS MÄšLA BÝT URAÅ½ENÁ! Ne ona!!! PrávÄ› proto, Å¾e i kdyÅ¾ jsi si tenkrát také vodila svého
milého domÅ¯, tak jste jistÄ› nebyli tak suverenní (lépe Å™eÄ•eno tak bezohlední), jako ona. OstatnÄ› je dost fuj, Å¾e ani ten je
partner nemá trochu studu. Nejspí&scaron; ale se chová tak, jak mu to dovolí ona...
AbsolutnÄ› tÄ› chápu, bojí&scaron;
se, abys o ni nepÅ™i&scaron;la. Ale neboj, ona tÄ› je&scaron;tÄ› stopro bude hodnÄ› potÅ™ebovat, a ty pak musí&scaron; být
jednoznaÄ•nÄ› asertivní. Mimo jiné - zná&scaron; pÅ™esný význam tohoto slova? Abyst to nemusela lovit:
- - Ä•lovÄ›k, který jedná asertivnÄ›, zvládá jasnÄ› definovat své poÅ¾adavky. Nejedná proti právÅ¯m druhých lidí, umí
naslouchat a je schopen pÅ™istoupit na kompromis.
- Pasivní Ä•lovÄ›k naopak nedokáÅ¾e jasnÄ› formulovat a sdÄ›lit své poÅ¾adavky, chybí mu sebedÅ¯vÄ›ra a jistota pÅ™i jedn
druhými, proto se nedokáÅ¾e dostateÄ•nÄ› prosadit. NedokáÅ¾e Ä•elit manipulativnímu chování.
- Na rozdíl od asertivity, agresivita souvisí s tvrdým prosazováním názoru. Agresivní lidé nerespektují názory ostatních.
PÅ™i svém vyjednávání Ä•asto poniÅ¾ují druhé. Agresivita není chápána jen jako fyzický útok, ale také jako slovní (ironie,
sarkasmus, vulgární nebo hlasitý projev)

No, tak teÄ• uÅ¾ asi nejspí&scaron; ví&scaron;, jak jedná&scaron; ty, jak tvoje dcera. A uvÄ›dom si, Magdo, Å¾e nejsi v t
bytÄ› sama, Å¾e tedy TY MUSÍ&Scaron; JÍT PÅ˜ÍKLADEM i tÄ›m dvÄ›ma holÄ•iÄ•kám, které k tomuhle pÅ™i&scaron;ly jak sle
houslím. Aby si jednou i ony neÅ™ekly, Å¾e kdyÅ¾ mohla jejich star&scaron;í ségra... Mj. ani jsi nenapsala, jak to bere tvÅ¯j
manÅ¾el. RozhodnÄ›, aÅ¾ se ta tvá vysoko&scaron;kolaÄ•ka ozve, tak jí Å™ekni, Å¾e vzhledem k tomu, jak se chovala minu
tam její partner na noc vítán. Tedy nejménÄ› do doby, neÅ¾ její dvÄ› ségÅ™iÄ•ky nebudou dospÄ›lé&hellip; A kdyÅ¾ zaÄ•ne nÄ
remcat, tak se nehádej. Chovej se tak, jak má&scaron; &ndash; jako majitelka svého bytu, jako její v podstatÄ›
&bdquo;nadÅ™ízená&ldquo; &ndash; a velmi slu&scaron;nÄ› jí Å™ekni, Å¾e pokud se jí (jim) to nelíbí, tak aÅ¥ chodÄ›j spávat
Å½e na normální náv&scaron;tÄ›vu ano, ale tohle v Å¾ádném pÅ™ípadnÄ› ne. A pak uÅ¾ bych se o tom nebavila&hellip; Neb
a vydrÅ¾. I tady platí, Å¾e silnÄ›j&scaron;í vyhrává. A uvÄ›dom si, Å¾e aÄ• je to holÄ•iÄ•ka uÅ¾ dospÄ›lá, v tomhle jste udÄ›la
velkou chybu. Hned po první noci jste mÄ›li vy rodiÄ•e (nebo alespoÅˆ jeden z vás), tvrdÄ› zakroÄ•it: na plná ústa jim OBÄšMA
Å™íct, Å¾e tohle je domov a ne nÄ›jaký hodinový hotel. A tedy se podle toho budou chovat. DrÅ¾ím ti palce, neboj, to
zvládne&scaron;, a ona sice nejspí&scaron; napÅ™ed &bdquo;natáhne Ä•umu&ldquo;, ale pak to uzná&hellip;
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