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Čas odpuštění a obnovení kontaktů: I tak lze
pojmout adventní období
Čas odpuštění a obnovení kontaktů s blízkými lidmi může nastat právě
kolem Vánoc. V období adventu se mnoho lidí pohrouží do svých
myšlenek, vzpomínek a často zabrousí i do bolestnějších vod, které se
týkají rodinných hádek, či znepřátelení. Právě nostalgická nálada může
vyvolat potřebu všechno narovnat.
Než však přijde opravdový čas odpuštění blízkým, je nutné ujít kus cesty. Nic nejde lusknutím
prstu. Inspirujte se jednotlivými kroky, které mohou vést ve výsledku až k obnovení kontaktů
s rozhádanou rodinou. Pravděpodobně se vám uleví a druhé straně také.

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: Netlačte na pilu a

postupujte zlehka
Rodinné vztahy mohou být po bouřlivých hádkách ochlazené několik let. Záleží na tom, jak onu
křivdu nebo zklamání přijímají příslušní aktéři. V reakci se tak odráží nejen ješitnost, ale leckdy i
neschopnost přiznat si chybu. Přes tyto překážky je potřeba se dostat, abyste došli k úplnému
odpuštění. Možná si říkáte, proč byste zrovna vy měli udělat první krok? Někdo k němu však musí
dojít, jinak se nikdy neusmíříte. Na obnovení kontaktů ale rozhodně nespěchejte. Začněte pomalými
krůčky, které se odrazí například v tom, že dotyčnému napíšete e-mail, nebo dopis. Buďte věcní a
také vstřícní. Nenechte se zaslepit zlobou, obzvlášť v případě, že se jedná o pokrevní příbuzné. Je to
zkrátka vaše rodina, ať chcete nebo ne.

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: Jak poznat, že jste
připraveni na osobní kontakt?
Pokud skutečně své rozhádané rodině napíšete a vaše zpráva bude mít reakci, je to jedině dobře.
Odezva však může být spjata s čímkoliv. Neděste se tedy v případě, že vás druhá strana hned nezve
k sobě domů, nebo neplánuje setkání. Zřejmě u ní ještě nedošlo k úplnému odeznění smutku a
zklamání. Avšak jistě pocítí naději, že všechno může být tak jako dříve. Dopřejte si tedy vzájemně
dostatek času na vstřebání dojmů. Čím delší je odloučení od rodiny, tím více budete potřebovat
prostoru. A nakonec může přijít onen čas odpuštění i obnovení kontaktů třeba u vás doma při
sváteční večeři. A jak poznat, že jste připravení na osobní setkání? V podstatě jednoduše.
Přestanete o druhém smýšlet negativně a otevřete své srdce.

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: Když dojde na setkání
Překlenuli jste úspěšně prvotní psaný kontakt a plánujete opravdovou schůzku. Pravděpodobně
budete nervózní. O to více, jestliže jste se neviděli desítky let. Sraz vnímejte jako ryze přátelský a
ihned se rozhádaným rodinným příslušníkům či přátelům nevnucujte. Nejsou vhodné ani prudké
emoční výlevy, jako je objímání. Ano, od vás může být upřímné, ale druhá strana jej nemusí vnímat
příjemně. U vás již k odpuštění došlo, jinak byste setkání neiniciovali, ale protějšek nemusí mít
stejný náhled na věc. Jste ale na dobré cestě k obnovení kontaktů. Při diskusi svá tvrzení důkladně
promýšlejte, aby nedošlo k nedorozumění. A také se vyvarujte jakýmkoliv výčitkám, které situaci
jen vyostří. Zkuste to jinak a znova. Buďte otevření, ale zároveň se nenechte zahnat do kouta.

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: Nenadálá radost versus
utvrzený smutek
Po schůzce s rodinou, nebo přítelem budete mít nad čím přemýšlet a hlavou vám jistě prolétne
milion myšlenek. Začnete doufat, že se vaše cesty opět spojí. A pak už je to jen na druhé straně.
V případě, že se odpuštění dostaví, budete se cítit, jako by vám spadl obrovský kámen ze srdce.
Proces usmíření zakončí vzájemné objetí, slzy a velká úleva. Konečně začnete žít bez okovů na
nohách. Co když ale rozhádaná rodina i přes vaši snahu nejeví stále zájem o smír? Pravděpodobně
vás to uvrhne do ještě většího zklamání a smutku, ale nezoufejte si. Třeba ještě přijde vaše chvíle.
Určitě nebuďte urputní, když není odezva. Na situaci se podívejte s odstupem a zaměřte se na svůj
vlastní život. Vy jste první krok udělali. Ten druhý už je na jiných.
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