JAKIE ROLE MĘŻCZYŹNI I KOBIETY
PEŁNIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE?
Dzień dobry
Droga Młodzieży! Coraz więcej osób z Waszej grupy kończy
upragnione 18 lat!  (lub niedługo skończy ), czyli umownie wstępujecie
w świat dorosłych .
Dlatego dzisiaj poruszę bardzo poważny temat, a więc jakie
role mężczyźni i kobiety pełnią we współczesnej rodzinie?
Ponieważ

podział

ról

odnośnie

prowadzenia

gospodarstwa

domowego, wychowywania dzieci uległ pewnym przemianom na przestrzeni upływających lat. Dawniej to na mężczyźnie głównie spoczywał
obowiązek zarabiania na rodzinę, zaspokajania jej potrzeb materialnych.
Natomiast kobieta pełniła funkcję, pozwolę sobie użyć zwrotu opiekunki
domowego ogniska: dbającej o dom, zajmującej się wychowywaniem
dzieci.
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powszechniej występujący jest wzorzec egalitarny - stawiający równość
w obowiązkach pomiędzy partnerami.

Współczesna rodzina to bardzo często pracujących oboje współmałżonków, a więc obowiązki prowadzenia domu, wychowywania dzieci,
itd. zdecydowanie muszą być dzielone na dwoje!
Obecnie nie ma tylko jednej głowy rodziny! - jest na równi
pan i pani domu. A w wychowaniu dzieci koniecznie muszą uczestniczyć
mama i tata (przepraszam, że nie używam zwrotu matka i ojciec, ale
strasznie ich nie lubię ).

Brak / bierność jednego z nich pozbawia dziecko szansy na pełen
i właściwy rozwój. Pomijam sytuacje losowe, mówię teraz o pełnej rodzinie
i o sytuacji, kiedy tatuś dobrowolnie „oddaje mamie koronę”, bo ona lepiej
się zna na wychowywaniu dzieci! (nie wykluczam odwrotnej sytuacji,
podaję tylko przykład). Udział w procesie wychowania własnego
potomstwa dotyczy obojga rodziców, ponieważ Wasze wzorce na
równi są niezbędne i niezastąpione .
Ważne jest, aby oboje rodziców poczuwało się do obowiązków
rodzicielskich (jeszcze fajniej było by, gdyby odczuwali potrzebę spędzania
czasu ze swoimi dziećmi, a nie tylko przymus ). Przekazywali im swoje
poglądy, filozofię życia, kształtowali i wychowywali swoją córeczkę, czy
synka na jak najlepszych ludzi, darując im cząstkę siebie. Ponieważ tym
co jest najcenniejsze, czym możecie obdarować Wasze dzieci (nie
chodzi mi o prezenty materialne, które czasami bardziej szkodzą
niż pomagają) jesteście Wy sami, Wasz czas, Wasze uczucia, które
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fizycznym, intelektualnym, gdy będziecie ich motywować do różnych aktywnych zabaw ruchowych, logicznych, dedukcyjnych, itd.

Ale również pod względem psychicznym, emocjonalnym, rodzice są
niezbędni, do tego by dziecko, (jak również Wasi partnerzy) czuli waszą
miłość i to, że zawsze mogą na was polegać nawet, jeżeli to będzie
symboliczne wsparcie w postaci miłego gestu.
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komórką do której chętnie wracają jej członkowie, aby naładować
akumulatory, poczuć wsparcie, akceptację i miłość. W rodzinie dzieci
zdobywają pierwsze doświadczenia życiowe, uczą się wypełniać swoje
obowiązki (bo każdy w domu powinien mieć sprawiedliwie przydzielone
obowiązki, nie można obarczać nimi tylko jednej osoby - to po prostu nie
w porządku i nieuczciwe!), uczą się życzliwości, miłości, kształtują swój
system wartości.

I to właśnie dlatego, zanim założycie własne rodziny , zanim
wybierzecie sobie partnera życiowego, z którym stworzycie swoją rodzinkę
musicie być świadomi, że do jej prawidłowego, właściwego funkcjonowania
potrzeba niemało trudu . Dużo miłości, wzajemnego szacunku, zaufania,
wsparcia, uzupełniania się, umiejętności komunikowania się i osiągania
kompromisów, często spotykania się „w połowie drogi” oraz poczucia
bezpieczeństwa w postaci odpowiedniego zabezpieczenia finansowego
takiego, jak pewna i stabilna praca i własny kąt. To na początek wystarczy,
aby stawić czoła reszcie świata
PS. Posiadanie własnej rodziny to najcenniejszy skarb, który daje
szczęście, jakiego nie jestem w stanie opisać słowami, trzeba to poczuć,
aby się przekonać.
Życzę Wam, abyście mieli okazję sami się przekonać.
Pozdrawiam:
Alina Tyda 

