Być ojcem

Przeczytałem kiedyś zdanie o obecnych czasach: „Ojca już nie ma i wszyscy jesteśmy
sierotami. Tak, gdy ojciec znika, dzieci trzęsą się z zimna”.
Czy rzeczywiście mamy kryzys ojcostwa? Jak go pokonać?

1. Ojcowie:

a)

są wojownikami: mają stoczyć bitwę

b)

są wezwani do walki o kobietę, swoją żonę,

c)

są wezwani do przeżycia przygody,

d) mają autorytet: są wykładnią porządku i prawa. Autorytet pomaga wzrastać w dobru i
prawdzie. Bez autorytetu dziecko pozostaje chwiejne, nie wie po co żyć, co jest wartością, a co
nie.

2. Ojciec:

a) odpowiedzialny za żonę i dzieci: ma dobrą hierarchię wartości, strzeże porządku, wspiera
w trudnościach, podejmuje ryzyko w walce o dobro swoich bliskich,

b) odpowiedzialny i aktywny w wychowaniu dzieci: opiekuńczym, cierpliwy, konsekwentnym,
stanowczy, komunikatywny,
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c)

zabezpiecza byt rodziny, daje poczucie bezpieczeństwa,

d)

daje świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego

3. Zadania ojca:

a)

dawać poczucie bezpieczeństwa,

b)

ofiarować dziecku swój czas,,

c)

wyrażać swoje uczucia do swoich dzieci,

d)

pokazać dziecku sen życia: pouczać je jak ma żyć, by żyło godnie i w pełni,

e)

ofiarować dziecku bliskość fizyczną: dotyk, przytulenie,

f)

uczyć poruszania się w świecie,

g)

wymagać od dziecka, wysiłku, pracy, trudu,

h)

wychowywać dzieci dla Boga,
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i)

modlić się za swoje dziecko.

j)

budzić i podtrzymywać tożsamość dziecka,

k)

dawać dziecku poczucie, że jest kochane takie jakie jest,

l)

dawać dziecku wiarę w siebie, we własne możliwości, we własny rozwój,

m) ukazywać świat wartości,

n)

uczyć wytrwałości w pracy nad sobą

o)

podejmować ryzyka, poszukiwania przygody,

p)

pomagać dziecku wychodzić ze świata własnych potrzeb do świata wartości,

q)

prostować i ukierunkowywać dziecko na życie w prawdzie,

r)

karcić, gdy dziecko wybiera zło,

s) wiedzieć po co wychowuje dzieci, dokąd zmierza jego ojcowska miłość: by dziecko nabrało
wiary w siebie, wyszło z domu i ułożyło swoje własne życie,

t)

pomóc uwierzyć w Boga Ojca: przez własny przykład życia,
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u)

być zdolnym do podjęcia ryzyka w obronie swoich bliskich, wartości

4. Dojrzały ojciec:

a)

jest odpowiedzialny za siebie, za żonę, za dzieci,

b)

zdolny do poświęceń i ponoszenia ofiary,

c)

sumienny w wykonywanej pracy,

d)

zdolny do nawiązywania głębokich relacji,

5. Największa kariera mężczyzny w rodzinie to BYĆ MĘŻEM I OJCEM!

6. Współcześni ojcowie są zawieszeni między BYCIEM TWARDYM, SUROWYM FACETEM (
nie okazuje uczuć, zainteresowania, odległy, niewrażliwi, zamknięty w sowim świecie) a
BYCIEM MIĘKKIM, PASYWNYM, (zalękniony, nieporadny, samotny, zrozpaczony, z poczuciem
porażki, niewolnik swoich pragnień).

7. Największym lękiem ojców jest być wystawionym na pokaz, nakrytym
zdemaskowanym, okazać się, że jest oszustem, że się przegra walkę o żonie, dzieci, o
wartości. Lek przed uznaniem swojej porażki. Lęk przed tym, że się nie spisuje jako
ojciec i że zostanie to odkryte .

8. Ojcowie ukrywają się tak jak Adam w raju, rezygnują ze swoje odpowiedzialności za Ewę:
ukrywają się w pracy, przed telewizorem, za gazetą, we własnych nałogach,
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9. Nasze społeczeństwo produkuje coraz więcej chłopców a coraz mniej mężczyzn!

10. Współcześni ojcowie:

a)

poświęcają dzieciom mało czasu,

b)

mało rozmawiają z dziećmi,

c)

wycofują się z życia dziecka,

d)

nie okazują gestów miłości: objęcie, przytulenie,

e)

są traktowani bardziej jako partnerzy a nie ojcowie,

f)

wielu ojców woli pełnić rolę kolegi a ni ojca,

g)

są niezaradni życiowo i niedojrzali emocjonalnie,

11. Córki bez ojca:

a)

odczuwają lęk do świata męskiego,

5/9

Być ojcem

b)

nie nabierają wartości siebie,

c)

szukają miłości ojcowskiej w relacjach z chłopakami,

d)

czują brak dowartościowania swojej kobiecości,

e) oddalenie ojca od córki może poważnie naruszyć jej zdolność do późniejszego
życzliwszego odnoszenia się do mężczyzn. Córka bez miłości ojca nie rozpoznaje swojej
wartości, nie doświadczając uznania i aprobaty szuka tego w świecie innych mężczyzn często
gubiąc się w złudnych miłostek czy seksie.

12. Syn w relacji do ojca:

a) jeśli syn nie widzi, co robi jego ojciec każdego dnia, to w jego psychice robi się luka, którą
wypełniają demony, które mu mówią że jego ojciec, jego paca są czymś złym,

b) jeśli syn będzie uczył się wrażliwości jedynie od swej matki, to na swoją własną męskość
będzie patrzył z żeńskiego punktu widzenia,

c) dziecko jest okaleczone, zranione gdy w dzieciństwie nie przebywa z ojcem, ma ojca
odległego, nieobecnego, krytycznego, surowego,

d) jeśli syn nie będzie wprowadzony w męski świat przez swego ojca – to tak jakby odniósł
ranę w pierś, we własne serce,

e) tam gdzie zostałeś zraniony przez własnego ojca – tam właśnie szukaj źródła tego, co
będzie dla ciebie największym błogosławieństwem,
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f)
chłopiec nie może zmienić się w mężczyznę bez czynnej interwencji starszych mężczyzn.
Chłopiec musi przenieść się z domu matki do domu ojca (Plemiona Nowej Gwinei, wychowanie
u Żydów). Droga chłopca to domu ojca jest długa i trudna.

g) syn pozbawiony miłości ojca boi się że wyrośnie na takiego samego jak ojciec. Boi się
przegrać swoje życie. Boi się że i on będzie musiał założyć maskę i cale życie udawać kogoś,
kim nie jest.

h) ojciec musi oddzielić mieczem syna od pępowiny łączącej go ze światem matki. Jest to
świat bezpieczeństwa, zaspokajania przyjemności, wygody. Syn ma pod kierunkiem ojca uczyć
się walki o życie, walki otwartości, o ideały, ma uczyć się pracy dla osób które kocha.

i)
ojciec musi podłożyć fundament pod serce swojego syna. Syn nie może zostać pod opieką
uczuciowe matki, bo grozi mu rozpieszczenie i nieporadność życiowa.

13. Krzyk młodych z całego świata: BRAKUJE MI OJCA!!!! NIGDY NIE MIAŁEM
DOBREGO KONTAKTU Z WŁASNYM OJCEM!!! Jeśli nie doświadczysz miłości ojcowskiej
zawsze pozostaniesz z głodem ojca!

14. Setki mężczyzn mówią: Mój ojciec nigdy nie potrafił odważnie stawić czoła matce i
kiedy myślę o tym, ciągle napawa mnie to złością!
Ojciec musi
postawić granice matczynej zaborczej miłości.

15. Ojcowie ponoszą porażkę: dawniej dzieci widziały ojców w pracy, towarzyszy im, a teraz
dzieci prawie nie wiedzą ojców, nie rozmawiają (15 minut dziennie w Ameryce). Ta pustka w
sercu to rana: przyznaj że ją nosisz, nie udawaj że wszystko jest w porządku!

16. Kiedy dzisiaj ojciec zasiada przy stole wydaje się być słaby i nic nie znaczący. Ojciec jest
coraz bardziej słaby, rezygnuje z danej jej władzy, czuje się przygnębiony, niedowartościowany
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17. Ojciec bierny:

a)

wpada często w posępny nastrój,

b)

ucieka we własny świat,

c)

nie mówi czego chce, nie komunikuje swych prawdziwych potrzeb,

d)

zaniedbuje obowiązki, męża i ojca,

18. Ojciec rani przez: chłód, obojętność, brak zainteresowania, wymyślanie,
krytykowanie, upokarzanie, traktowanie jak śmieć, pogardzanie, manipulowanie
uczuciami.

19. Choroby ojca: pracoholizm, słabość, uległość, alkoholizm, nałogi, grubiaństwo, uchylanie
się, tchórzostwo

20. Uzdrowienie ojcostwa:

a)

przyznać się do swoje rany i odziedziczonej po własnym ojcu,

b)

spojrzeć na swoje relacje z ojcem i wypowiedzieć to,

c)

przenieść swoje cierpienia na teren modlitwy, by prosić Boga o uzdrowienia relacji,
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d)

uznać przed Bogiem własną bezradność, ubóstwo, zranienie, chorą ambicję,

e)

przebaczyć ojcu

f)

prosić Boga o miłosierdzie dla sienie,

g)

zrozumieć sytuację ojca, jego zranienie,

h) uznać w Bogu źródło ojcostwa: kontemplować ojcowską miłość Boga, pragnąc być
kochanym jako syn Boga.
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