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Taky patÅ™íte mezi rodiÄ•e, kteÅ™í neustále hledají svým pokladÅ¯m tu správnou edukativní zábavu? Kam je vzít, co jim
ukázat, co dobrého a správného jim pÅ™edat? Kam s nimi o víkendu? Na výstavu, do kina, do akvaparku, do zoo? Jak si
s nimi správnÄ› povídat, co kreativního dÄ›lat? Kolik Ä•asu vÄ›novat tomu a tomu?

Co jim vybrat jako dárek pod stromeÄ•ek, jaké kníÅ¾ky jim vnutit, jak je vlastnÄ› pÅ™inutit Ä•íst a jakou muziku doporuÄ•it
to udÄ›lat, aby se jim v Å¾ivotÄ› daÅ™ilo a byly &scaron;Å¥astné a je vÅ¯bec moÅ¾né tyto vÄ›ci ovlivnit?
Jak je uchránit pÅ
v&scaron;emi moÅ¾nými Å¾ivotními kopanci - a nebo je nauÄ•it je ty kopance správnÄ› Å™e&scaron;it? Jde to vlastnÄ›? VÅ¾d
taky nejsme dokonalí, máme svoje bolístky a prohry... Tak jak to udÄ›lat, aby si ti na&scaron;i pokladi dokázali v Å¾ivotÄ›
poradit co nejlépe?
Taky nad tím pÅ™emý&scaron;lím a moÅ¾ná, Å¾e se k tomu stavím aÅ¾ moc zodpovÄ›dnÄ›. No - a p
je mi podobnÄ› ouvej, pÅ™eÄ•tu si Manifest líného rodiÄ•e od Toma Hodgkinsona.
Pokud jste ho je&scaron;tÄ› neÄ•etli a o
vás trápí podobné otázky jako mnÄ›, tak tady vám jej nabízím - podle mÄ› je geniální:
- Odmítám my&scaron;lenku, Å¾e rodiÄ•ovství je dÅ™ina
- Nechávám své dÄ›ti na pokoji a ony pak nechají na pokoji mne.- Odmítám vlezlý svÄ›t konzumu a drahých hraÄ•ek, který
obklopuje mé dÄ›ti a jejich narození.- Budu Ä•íst dÄ›tem fantastické pÅ™íbÄ›hy a horory bez jakéhokoliv morálního ponauÄ•ení
- Ná&scaron; dÅ¯m bude plný hudby a smíchu
- Nebudu zbyteÄ•nÄ› utrácet za drahé zájezdy, kdyÅ¾ v na&scaron;í zemi je tolik krásných míst, které dÄ›ti je&scaron;tÄ›
nevidÄ›ly. - O víkendu se budeme válet v posteli, co nejdéle to pÅ¯jde a poslední v pyÅ¾amu vyhrává.- Nevnucujeme jeden
druhému svÅ¯j názor a své koníÄ•ky
- ÄŒas je mnohem dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í neÅ¾ koníÄ•ky - Veselý nepoÅ™ádek je lep&scaron;í neÅ¾ smutnÄ› naklizeno
- DÅ¯leÅ¾itost &scaron;kolních známek se pÅ™eceÅˆuje

Tom Hodgkinson a jeho dÄ›ti ,
Líbí? MnÄ› samotné nejvíc o tom válení se o víkendu; a moÅ¾ná bych i pár bodÅ¯ pÅ™idala
tÅ™eba Å¾e kdyÅ¾ i my sami dospÄ›lí dÄ›láme plno chyb, tak je nechejme dÄ›lat i své dÄ›ti a dopÅ™ejme jim moÅ¾nost vidÄ
rodiÄ•e. Nebo - Å¾e lep&scaron;í je trocha kÅ™iku a slz, neÅ¾ studeno a sterilno.
OK - napadlo by vás taky nÄ›co?PAULA
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