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Petr Parma

Je  publicistické  poradenství  k něčemu?  Mají  psychologické  poradny  v tisku
smysl? Ukázky několika odpovědí na otázky čtenářů jednoho týdeníku.

Kdo mi „spraví„ dítě?

Mám  problémové  dítě.  Jeho  třídní  učitelka  tvrdí,  že  má  poruchu
chování.  Poslala nás do psychologické poradny i k psychiatrovi. Porucha
se nezlepšila. Trvá to už delší dobu a potíže ve škole neustávají. Spíše
naopak. Dlouho to bylo u nás doma v naprostém pořádku. V poslední
době jsou už problémy v celé rodině. Nějak se zhoršují všechny vztahy.
Jde s tím něco dělat?

(Radka, v domácnosti, 27 let)

Jsem přesvědčen, Radko, že se vším jde “něco” dělat, ale je těžké tomu někdy
věřit. Zvláště, když se to několikrát po sobě nepodařilo. Mnohdy umíme o věcech
přemýšlet  jen jedním způsobem,  který  jsme se  naučili  kdysi  dávno od svých
rodičů, učitelů či koho. A nenapadlo nás zkusit to jinak. Třeba o dětech. O těch,
které zlobí, to je nechovají se podle našich představ a norem. Můžeme být zvyklí
vnímat je  spíš  jako  “věc”,  která  se  nemíní  přizpůsobit  a  proto  je  vadná.  Má
poruchu. Proto ji zkusíme nejdřív otesat a přiklepat sami a když to nejde, šup
s tím do opravny. Že to pro někoho zní trošku tvrdě? Souhlasím. Ale děláme to
všichni jinak...? 

Co dělat, Radko, ve Vašem konkrétním případě, nevím. Takto přes papír Vám
pomoci neumím. Jo, to kdybyste seděli, pěkně celá rodina, u mě v poradně, to by
byla jiná. Ale napadá mě alespoň pár úvah:

Píšete, že Vaše dítě má problémy s paní třídní učitelkou (a já tomu rozumím, že
možná z počátku vůbec ne, že to ona měla problémy s ním - a to vůbec není hra
se slovíčky!) a doma bylo vše v pořádku. Některé moderní způsoby pomáhání
odmítají  dítě  označkovat  jako  “problémové”  a  začít  ho  “spravovat”.  Jako
“problémový” vidí celý systém - to je vztah. V tomto případě paní učitelka - dítě
(nebo třeba učitelé -  dítě - rodiče).  Např.  v celoměstské  školské poradně ve
švédském Stockholmu jde v takovém případě na sezení  automaticky společně
dítě s paní učitelkou, či dalšími učiteli a rodiči. A na žádoucích změnách začínají
pracovat všichni společně. Může se i stát, že po pár sezeních už dítě dál nechodí
a na překonávání “problému” si pracují jen dospělí. Anebo naopak. Anebo ještě
jinak. Proč? Protože na problému pracují jen ti, jichž se skutečně týká. Často je to
tak, a zkušenost říká, že u nás v ČR převážně, že problém mají dospělí (rodiče,
učitelé ap.), ale  z pozice moci ho “hodí  na hlavu” dítěti, které se tolik neumí
bránit. A hned máme na světě lumpíka, grázlíčka či jen výchovně porouchaného
tvorečka...

Uvedl jsem, Radko, jen příklad jedné z cest, které s tím mohou pohnout.  Vůbec
to není jen utopie. I u nás už umíme takto pomáhat. Jen si nejsem jist, jak jsme
připraveni,  aby šli  s dítětem “pracovat na překonávání  problému” automaticky
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společně i jeho paní učitelka a přinejmenším oba rodiče. Nejsem si jist, jak daleko
máme ještě do Evropy. Spíše mám zatím zkušenost, že někdo přivede dítě se
slovy: “Tak tady si ho vemte a něco s ním udělejte, abychom neměli problémy...”
To pak může být těžké.

Proč není mnohoženství?

Chodím s jednou dívkou, ale moc se mně líbí i druhá. Obě jsou hezké,
chytré a oběma se líbím i já. Neumím se rozhodnout a tak to hraju na
obě strany. Je to normální?

(Pavel, student, 17 let)

Už tomu, že se na to, Pavle, ptáte, rozumím jako schopnosti nad sebou a svými
vztahy přemýšlet. Situace, ve které jste, není nijak vzácná. Mnoho z nás občas
pociťuje zmatek ve svém srdci. Někdy je velmi těžké a někdy i nemožné se v
danou chvíli či v dané situaci rozhodnout. Co s tím? Třeba vůbec není nutné se
hned rozhodovat. Třeba je užitečné před tím získat další zážitky a zkušenosti.
Prostě počkat, až přijde ten správný čas k rozhodnutí. Jen mě napadá otázka,
jestli by o tom neměly obě dívky vědět. Já nevím, jestli jo, ale možná by to tak
byla čistější  a otevřenější  hra. Třeba jim toto zjištění umožní víc projevit své
povahy.  A  Vám  tak  získat  další  potřebné  informace  k  rozhodnutí.  Také  mě
napadá: Když si nevíte sám rady, požádejte o pomoc. A kdo se nabízí k pomoci
víc, než ony dívky, které v tom „jedou“ s Vámi? Přeji hodně odvahy i taktu...

Co s homosexuály...?!

Zjistili  jsme,  že  náš  sedmnáctiletý  syn je  homosexuální.  Už  nějakou
dobu jsme měli  pocit,  že  není  úplně normální.  Ale  když nám známí
potvrdili, že se stýká se svým kamarádem, byl to doslova šok. Syn se s
námi o tom nechce bavit. Jak se to dá léčit? Co s ním máme dělat?

(Anna a Jan, ?, kolem 40 let)

Z Vašeho dotazu, Anno a Jane, cítím v jak těžké a možná bolestné jste situaci. A
popravdě  řečeno,  Vám  moc  nezávidím.  Především  proto,  kde  žijete  (trochu
netolerantní  země  s  nerespektem  k  menšinám  a  navíc  obec  na  Moravském
Slovácku...). Ale nemůžu se ubránit zásadní otázce: Jak jste proboha zjistili, že
Váš syn není úplně normální? Že je třeba ho “léčit“? Že je nutné s ním něco
udělat? Dále se nemohu ubránit pocitu, že Váš problém je užitečné rozdělit. Na
problémy dva, které spolu sice souvisejí, ale jsou různé. První „problém“: Váš syn
je  prostě  jinak  sexuálně  zaměřený,  než  prostá  statistická  většina.  Druhý
problém: Vy a pravděpodobně i Vaše okolí se nemůžete vyrovnat s tím, že svět
Vašeho  syna  je  v  tomto  odlišný  od  Vašeho.  První  „problém“  není  z  pohledu
současných věd o člověku žádným problémem. Jde o normální, jen jinou sexuální
orientaci.  Zato druhý problém vidím jako velmi vážný. Může být hodně těžké
vyrovnat se s odlišností druhého. Zvláště v blízkých vztazích. A komplikuje-li nám
to svým netolerantním přístupem i okolí (a to tady u nás asi hodně jo...), je to
ještě horší.

Věřte, že nejsou výjimkou rodiče, kteří za mnou přijdou, abych „něco udělal“ s
jejich homosexuálním dítětem. Na sezení však chodí oni sami, protože jejich dítě
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žádnou pomoc nepotřebuje. A pro mě zjištění, že jinak sexuálně orientovaní
mladí lidé už dnes tolik nepotřebují profesionální pomoc, je moc příjemné. Není
tomu totiž zase tak dávno, kdy se nechávali svým okolím doslova zdeptat. Asi se
něco děje. S naší osobní svobodou i s naším respektem k druhým.
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