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...     Potkávala jsem mnoho chlapců, kteří o mě stáli a nabízeli mi manželství. Podvědomě 
jsem se pevného vztahu bála. Ten, který se stal mým mužem, si byl jistý, že jsem pro něj ta 
pravá. Ujišťoval mne o tom 6 let. Pak jsem konečně zaslechla hlas ve svém srdci, který mi 
řekl: „Tohle je on, ten, který k tobě patří…“ Mladík, který se stal mým mužem, byl léta mým 
spolupracovníkem při práci s dětmi, mladými, vedl společenství vysokoškoláků. I kolem naší 
rodiny se začali okamžitě scházet další manželé a pro společenství rodin pracujeme do dnes. 
      Mé dívčí sny se naplnily, tak jak už to bývá, z části. Chtěla jsem být matkou v domácnosti, 
mít obrovskou rodinu / asi 10 dětí/. Díky zdravotním problémům mám děti pouze dvě a už 
10 let pracuji po mateřské. Jsem pedagog. Kromě svých vlastních dětí učím ročně kolem 400 
dětí svěřených. Mé kolegyně mluví často o tom, že můj vztah k žákům se podobá vztahu 
matky ke svým dětem, fandím jim a věřím jim. Je to pravda. Všechny ty děti jsou „mé“. 
     Být matkou a manželkou mě baví, ale ani na jednu z těchto rolí se necítím. Připadá mi, že 
mám malé schopnosti na to, být dokonalou v těchto rolích.  Mé děti, i manžel, jistě znají 
spousty mých chyb a slabostí. Věřím, že mě milují i s nimi. Necítím se být tím, kdo zná 
odpovědi na všechny otázky z oblasti řešení problémů v rodině. K těžkostem se snažíme 
v rodině přistupovat s pokorou a upřímnou snahou, neztratit jistotu, že ten druhý mne bere, 
váží si mě, jsem pro něj hodný lásky, přestože mi zrovna nerozumí. 
       Svého partnera si vážím, ale zároveň je i tím, kdo mě dokáže nejvíc zranit. Nejvíc nás vždy 
zraňují ti, které připustíme blízko svému srdci. Ani můj muž nepochází z harmonické rodiny. 
Chybí nám spousta návyků, které vztah usnadňují. Učíme se odpouštět, milovat se i se svými 
slabostmi a chybami, i pro ně. To je tajemství skutečné lásky. Na druhé straně máme 
pochopení pro všechny, kterým se manželství nepodařilo udržet. Život není tak jednoduchý, 
aby se dal popsat jedinou barvou. . . 


