NEEXISTUJÍ
DOKONALÉ
RODINY
PŘIJMOUT REALISTICKY OMEZENÍ
Různé fantazie o idylické a dokonalé lásce jsou
neužitečné, protože postrádají podněty k růstu. Idea
jakési nebeské lásky na zemi opomíjí, že to nejlepší má
teprve přijít, ono víno uzrálé v průběhu času.
Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje
klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky,
neexistují nemoci, bolest, smrt. Konzumní reklama
předvádí iluzi, která nemá nic společného se
skutečností, s níž se musejí dennodenně setkávat
otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je přijmout
realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát
sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce
a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.
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KAŽDÝ Z NÁS JE SPLETITÁ KOMBINACE
SVĚTEL A STÍNŮ
Každý z nás je spletitá kombinace světel a stínů.
Z tohoto důvodu si nenamlouvám, že láska toho
druhého musí být dokonalá, abych si ho mohl vážit.
Miluje mě takový, jaký je a jak to dokáže, se svými
limity. Skutečnost, že jeho láska je nedokonalá,
neznamená, že je falešná nebo že není skutečná. Je
skutečná, ale omezená a pozemská.

TŘI KLÍČOVÁ SLOVA PRO KAŽDOU RODINU
Přátelská láska pomáhá členům rodiny jít ve všech
obdobích vpřed. Proto je třeba ustavičně pečovat o gesta,
která tuto lásku vyjadřují bez skrblení, hojným užíváním
ušlechtilých výrazů. V rodině je nezbytné používat tři
slova: dovol, děkuji, odpusť. Tři klíčová slova!
„Když členové rodiny nejsou neomalení a žádají
o ‘dovolení’, když v rodině nejsou sobci a naučí se říkat
‘děkuji’ a když si v rodině někdo uvědomí, že udělal
něco ošklivého, a umí požádat ‘odpusť mi’, v takové
rodině je pokoj a radost.“ Nebuďme skoupí v užívání
těchto slov, buďme štědří a opakujme je každý den,
protože „mnohé mlčení tíží, často i v rodině, mezi
mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci“.
Zato vhodná slova, řečená ve správnou chvíli, chrání
a živí každodenní lásku.
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