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SYNEK - VYKOLEJENÃ• ZE Å½IVOTA
NedÄ›le, 05 duben 2009

Dobrý den, prosím o radu: mám syna, je mu 23 let a uÅ¾ 8 mÄ›sícÅ¯ nepracuje, práci si nehledá, na úÅ™ad práce pÅ™estal
chodit, jiné dávky si nevyÅ™ídil, peníze a nic jiného nevlastní. Zdravotní poji&scaron;tÄ›ní jsem zatím za nÄ›ho platila, snaÅ¾ila
jsem se pomoci i pÅ™es obvodního lékaÅ™e (jestli se nejedná o du&scaron;evní poruchu), rÅ¯znÄ› jsem se radila, abych ho
vyvedla z toho nic nedÄ›lání, ale - doposud nic nepomohlo.

V&scaron;emoÅ¾nÄ› jsem se mu snaÅ¾ili s manÅ¾elem pomoci, pomáhala mu i jeho sestra - dvojÄ•e, vzala ho do Brna, k
ona studuje a pomáhala mu najít práci a vÅ¯bec ho nÄ›jak na nÄ›Ä•em zainteresovat.
V okolí jsme bráni jako
slu&scaron;ná rodina a kdyÅ¾ jsem se po pÅ¯l roce svÄ›Å™ila dobrému známému, co máme za problém - a protoÅ¾e syna
zná celá léta - NEUVÄšÅ˜IL MI. NeuvÅ™il mi, Å¾e mÄ› syn takhle du&scaron;evnÄ› týrá a trýzní. Synova slova: nestarej se o m
(já - musím pÅ™eci platit byt, elektriku, vodu, plyn, poplenice...), syn - tak to neplaÅ¥, (já - musím v mraze chodit 30 min
pÄ›&scaron;ky do práce a ty tady leÅ¾í&scaron;, je mi z toho smutno), syn - tak tam nechoÄ•, (á - nemám peníze a musím
nakupovat u VietnamcÅ¯, kdyÅ¾ mi nepÅ™ispívá&scaron; uÅ¾ tak dlouho Å¾ádnou korunou), syn - tak tam nenakupuj.... pros
rozhovory o niÄ•em.
Za celou tu dobu mi nedal ani korunu, nekoupil nikomu dárek, nekoupil jedinou vÄ›c do domácnosti;
pÅ™itom vydÄ›lávám sama - je mi 45 let - manÅ¾el je v dÅ¯chodu a v dobÄ› krize máme malou výplatu, ale ani to s ním
nepohne. Za celou tu dobu mi neÅ™ekl slovo útÄ›chy, nadÄ›je, podÄ›kování, je zlý, Å¾ádné slovo díkÅ¯ za v&scaron;e, co jsem
udÄ›lala, spí&scaron;e naopak.
PÅ™itom pro syna bych udÄ›lala v&scaron;e, jenom abych mu pomohla. Nejde to. NÄ›kolikrá
jsem ho poslala pryÄ•, vÅ¾dycky se vrátil. Co mám dÄ›lat? Jak si mám ochránit majetek a zbytek penÄ›z, které mám? Co
aÅ¾ bude chtít nÄ›kdo nÄ›co zaplatit (nÄ›jaké synovi dluhy aÅ¥ uÅ¾ soukromé nebo ne)?
Jak zachránit rodinu, která tím
neskuteÄ•nÄ› trpí? PoraÄ•te, nevím, co se to s ním najednou stalo? TáÅˆa
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