
Z vašich úvah o rodičovství…. 
 
To, jaký bych chtěl být rodič, nejde ani z poloviny vyjádřit slovy. Je to pouze směs pocitů, 
kterým sám z velké části nerozumím. Ale vím jedno, chtěl bych být rodičem, ze kterého si 
moje děti budou chtít vzít příklad. 
 
Rodičovství, to je stav, ve kterém ještě dlouho nebudu, nebo aspoň doufám…. 
 
Dobrým receptem na rodiče je podle mě stejný jako na harmonický život: TOLERANCE, 
ZVÍDAVOST, VYROVNANOST. Aneb všechno dělat s láskou. 
 
Není šťastného dítěte bez šťastného rodiče. 
 
Prvních pár let se rodičům možná plní jejich představa o ideálním dítěti, ale to trvá jen do té 
doby, než váš potomek zjistí, že má vlastní mozek a začne jej hojně používat ☺ 
 
Jaký bych chtěl být rodič? Spíše by bylo jednodušší říct, jaký bych nechtěl být rodič. Tak 
především nechci být jako otec Goriot, čili v žádném případě bych své děti nerozmazloval ☺. 
 
Asi by mi nevadilo, kdyby moje dítě pilo alkohol už v patnácti ☺ 
 
Má matka se obává, že bych se k němu (dítěti) chovala jako dozorkyně z věznice, s čímž 
samozřejmě nesouhlasím ☺. 
 
Kdybych měla být rodič, chtěla bych být ta, která chápe své dítě. Někdo, kdo je jeho oporou a 
pomocí, aniž bych jej moc utlačovala. Jeho přítelem i poručníkem, jeho vychovatelem i 
sourozencem. Inspirovat jej i pomoci mu, a když přijde čas, nechat ho vzlétnout samotného.  
 
Jaký bych chtěl být rodič? Tahle otázka musela projít minimálně jednou v každé hlavě, kterou 
vlastní bezdětný člověk ☺ 
 
Možná bych byl klidný a vyrovnaný a připravený na všechny rány ne osudu,  ale dětí ☺. 
(…) Ale možná bych se řídil knihou I´Ting. To by bylo asi nejlepší. ☺ 
 
A co je hlavní, nezasahovat mu (dítěti) do jeho soukromí, jako je například nečekaný vstup do 
jeho pokoje bez klepání atd. … ☺ 
 
Své děti rozmazlovat nehodlám. Nechci být sice otec, který pouští jen hrůzu, ale nerad bych, 
aby z mých dětí vyrostli spratci neuznávající autoritu. 
 
Jaký bych chtěl být rodič je natolik hypotetická otázka, že neznaje bližší okolnosti tohoto 
stavu, jenž nastane – li vůbec, tak zřejmě až v mlhou  zahalené budoucnosti, musím se omezit 
na velmi obecná a samozřejmá prohlášení, u nichž nemohu ani zaručit, zda jim budu schopen 
dostát. ☺ 
 
Takže pokud bych našel ženu, která by se alespoň nadpolovičně shodovala s ideálem mé ženy 
a čas by ukázal, že bych s ní mohl založit rodinu, tak bych se po té zřejmě stal otcem. ☺ 
 


