
Jsem nevlastní rodi

Pozice nevlastního rodi e byla od dávných v  nelehká. Jak tak vzpomínám, možná je
to  i  kv li  pohádkám,  na  které  jsme  se  od  útlého  v ku  koukali.  Takové  macechy
v  pohádkách  nepat ily  mezi  pozitivní  postavy,  všechny  Popelky  a  Sn hurky  se  snažily
dostat z jejich nespravedlivých a krutých spár . Jak to v pohádkách m li ot ímové, to si
nepamatuji, ale p edpokládám, že nepat ili mezi hlavní hrdiny a ochránce všech d tí.

Nevím  jestli  si  to  uv domujete,  ale  v  dnešní  dob  je  ot ím  a  macech  vcelku  dost.
Vzhledem  k  53%  rozvodovosti  je  více  než  jasné,  že  mnoho  d tí  žije  ve  spole né
domácnosti s novým lenem rodiny. Nezdá mi však, že by se o problematiku vztah  mezi

tmi  a  novými  rodi i  n kdo  doopravdy  odborn  zajímal;  p itom  se  jedná  o  d ležitý
aspekt  ve  výchov  d tí.  V ím,  že  spousta  z  vás  se  ocitá  ve  stejné  situaci,  o  které  se
zmi uji, jste v roli nevlastního rodi e. Poj me se dnes tedy podívat na n kolik pou ek,
které vám mohou v nové pozici pomoci.

Rozmyslete si svoji pozici dop edu

Stát se nevlastním rodi em a p ijmout k sob  nového lov ka není jednoduché
rozhodnutí.  Vždy  život  s  dalším dít tem nám p ipravuje nové situace,  zvýšené finan ní
výdaje  v  neposlední  ad  nový  životní  styl.  A  nemíním  tím  pouze  p ípady,  kdy  žijete
s dít tem ve spole né domácnosti neustále. Jedná se i o p ípady, kdy s nevlastními d tmi
trávíte  víkendy  i  víkend  jedenkrát  za  14  dní.  Už  v  moment ,  kdy  se  s  partnerem
seznamujete,  musíte  zvážit  tento  fakt.  Pokud  s  ním  hodláte  v  budoucnosti  vytvá et
spole ný život, rovnou po ítejte i s jeho d tmi.

Netla te na n
Pokud jste ve vztahu s d tmi na za átku, nesnažte se na n  tla it, nutit je do oslovování
„mami/tati“, nenaléhejte s emocemi, které nemohou p ijít ze dne na den. Váš vztah
s novým lenem rodiny se bude postupn  rozvíjet, dovolte tomu však p irozený pr h.
Nenu te  se  ani  vy  do  ist  rodi ovských  akt  (pusa  na  dobrou  noc,  pohlazení),  pokud
necítíte ten správný impuls.

Uv domte si, že nikdy nebudete jejich máma/táta
Pokud po ítáte s tím, že se stanete jejich novou mámou i novým tátou, jste na omylu.
Dít  má vždy jen jednu mámu i tátu a s tím „náhradním“ m že být maximáln  dobrý
kamarád  (mluvím  o  p ípadech,  kdy  je  dít  starší  než  5  let).  Nabídn te  mu  rad ji

átelství a nesnažte se pasovat do role jeho rodi e.



Po ítejte i s nejhorším
Možná to zní drsn , ale u nevlastních d tí p irozen  nem žete být od za átku v pozitivní
pozici.  D ti  v tšinou  t žce  nesou  rozvod  a  astokrát  je  jeden  z  vlastních  rodi  pobízí
proti nové známosti druhého rodi e. To platí hlavn  v p ípadech, kdy dít  žije s matkou a
k otci jezdí „jen na víkendy“ i jednou za 14 dní. A tak, i p esto, že se budete maximáln
snažit  vytvá et  p íjemnou  atmosféru,  podporovat  je  a  dávat  to  nejlepší,  dít  vás  pod
tíhou negací z druhé strany nakonec nep ijme nebo na vás zm ní názor. Já osobn  se
domnívám, že by tento fakt nem l ovlivnit vaše vlídné chování a snahu. Lásku p ece
dáváme, protože sami chceme, nikoliv proto, že o ekáváme její navracení. A tak se rad ji
orientujte na p ítomnost a pokud máte chu , dávejte.

Bu te na rovinu postavení
Stejn  tak jako s partnerem nebo pod ízenými máte ur ité dohody, m jte je i s d tmi.
Zave te si s d tmi domácí ústavu a dodržujte ji pomocí pravidla 3x a dost. D ti jsou na
dodržování dohod mnohem lepší partne i než dosp lí a díky domácí ústav  budete mít

tší pohodu než v p ípad  totálního bezvládí.

Komunikujte
Pár drobných rad zakon uji tím nejd ležit jším. Pokud vám n co nefunguje, zasedn te
k  rodinné  rad  a  s  d tmi  si  popovídejte.  Stejn  tak  se  nebojte  hovo it  i  se  svým
partnerem v p ípadech, kdy jste výchovn  bezradní nebo z d tí otrávení. Maximáln

ležitá je ve výchov  d tí  vaše partnerská jednota.  Tu když d ti  poci ují,  automaticky
vás pokládají za autoritu.

ím, že život v pozici nevlastního rodi e m že být n kdy t žký a nevd ný. P esto však
žete s dít tem vytvo it pevné a hezké p átelství, ze kterého m žete erpat hodn

radostných zážitk  a nezapomenutelných okamžik . Úpln  vám k tomu bude sta it
up ímnost, se kterou lásku a náklonnost budete dávat. Tu totiž d ti vždy poznají a
náležit  ocení.

te si také:

Manželská krize
Vychovejte ze svých d tí bohá e
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