
Nasz syn jest na najlepszej drodze, zeby naresznie sobie samemu pomoc. Zaczyna podejmowac 
dorosle decyzje i co najwazniejsze, to je realizuje. Mysle, ze ogromnie wazny w tym wszystkim jest 
fakt, ze znalazl nic porozumienia z wlasnym ojcem.  To nie to, ze oni sie nie rozumieli, ale tak 
naprawde to relacje miedzy nimi byly zbyt luzne. Maz zajmowal sie przede wszystkim swoja praca i 
jakby o synu nie pamietal. Nie gral z nim w pilke, nie wozil na zajecia pozalekcyjne, nie istnial na 
codzien. W ogole to duzo pracowal i bywal gosciem w domu. 
Syn potrzebuje ojca – a ojciec tylko wymagal i karal za kazde niewykonane zadanie. Zabraklo tu ojca,
ktory powinnien byc na codzien, uczyc nowych umiejetnosci, podac pomocna dlon i klepnac po 
plecach na znak wyrozumienia, badz nawet przytulic. Matka nie moze wcielic sie w ta role i nigdy jej 
sie nie uda zastapic ojca, nawet gdyby sie jak najbardziej starala. 
Miedzy nimi wiecznie trwala jakas wojna, ukryta rywalizacja, sama nie wiem, jak to nazwac. Trudno 
mi bylo ich pojednac - to tak jak ciagle byc miedzy mlotem a kowadlem.
Kiedy narkomania syna zaczela doskwierac calej naszej rodzinie to musze przyznac, ze maz stanal 
na wysokosci zadania i calkowicie przejal stery. Ja usunelam sie na dalszy plan, pozwalajac moim 
mezczyznom rozwiazywac problemy. Jestem za bardzo emocjonalna i wszystko konczylo sie 
placzem. A w takich sytuacjach trzeba byc twardym, mam na mysli - zdecydowanym i konsekwentym 
a jednoczesnie wyrozumialym i pomocnym.  Maz zaskoczyl mnie pod kazdym wzgledem, mowie o 
jak najbardziej pozytywnym zaskoczeniu. Zmienil sie z surowego i wymagajacego ojca w cieplego, 
pelnego zrozumienia i chetnego do podania pomocnej reki. I to bylo chyba najwazniejsze. Przemiana 
w synu nie nastapila od razu, zeszlo troche czasu, ale mysle, ze ogromna, jezeli nawet nie 
najwazniejsza role odegralo tu pojednanie syna z ojcem.

Dziekuje za dlugie rozmowy. Niby to oczywiste sprawy, ale czasami potrzebny jest ten "wow moment"
i przychodzi  olsnienie i czlowiek zaczyna rozumiec i odpowiednio postepowac.
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