Kozák-Ágó
Ágó Szilvia

BEVEZETŐ

Üdvözöllek!
Kozák-Ágó Szilvia vagyok, a
kozakagoszilvia.hu blog írója,
mozaikcsalád mentor, coach és a
„Negyvenes újrakezdők segítője,
támogatója.
Küldetésem célja, hogy több boldog mozaikcsalád szülessen és
működjön hosszú távon, illetve, hogy elhitessem Veled azt, válás után
gyerekkel is lehet újra boldog párkapcsolatban élni.
Azt vallom, hogy minden embernek-nőnek, férfinak, gyereknek- kortól
függetlenül joga van a boldogsághoz. Hiszek az újrakezdésben rejlő
lehetőségekben. Hiszek abban, hogy kitartással, szeretettel, hittel
minden legyőzhető és megoldható.
Mondd, Neked melyik hiányzik ahhoz, hogy igazán boldog légy?
Küldetésem fókuszában a válás után újrakezdők-újat kezdők, az u.n.

MOZAIKCSALÁDOSOK állnak.
Ez az e-book is azért született, mert látom, tapasztalom magam körül
és saját életemben is, hogy mennyi probléma, érzelmi zűrzavar
keletkezik egy ilyen vegyes családban, amelyeket benne élő felek
sokszor képtelenek kezelni. Továbbá azt is, hogy mind a társadalom,
mind a szűk család, sőt sokszor még a benne élő felek is nehezen
tudnak azonosulni, megbirkózni ezzel a helyzettel.
Az elfogadás, a megértés, a támogatás egy nagyon lényeges pontja
lenne annak a folyamatnak, hogy két különböző háttérrel rendelkező
csonka család (vagy részben csonka) hosszú távon képes legyen
sikeresen együttműködni.
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A felnőttek közötti erős érzelmi kötelék sajnos nagyon kevés ahhoz,
hogy önmagában sikeresen tudjon működtetni egy mozaikcsaládot.
Folyamatosan áramlanak ugyanis olyan problémák, amelyek
megoldásához csak a szerelem, az érzelmi kötődés kevésnek bizonyul
majd.
A kapcsolat kezdeti szakaszában még el sem tudod képzelni azokat, a
főként érzelmi kihívásokat, melyek egy új családdal történő
összeköltözéssel szakadnak rád, túlzás nélkül mondhatom, elemi
erővel és hihetetlen mértékben képes megingatni a kapcsolat jövőjébe
vetett hitet.
Nem véletlen, hogy a mozaikcsaládok többsége eleve kudarcra van
ítélve, és relatívan kevés azon családok száma, akik sikeresen túlélik
az első pár évet.
Természetesen itt is, mint az élet minden területén vannak kivételek és
a mozaikcsaládoknak is vannak különböző alternatívái, ahol
esetlegesen egyszerűbb a felállás, ezáltal sikeresebb a működtetés is.
Általánosságban véve azonban az a tapasztalatom és a visszajelzések
is inkább arra erősítnek rá, hogy ahol gyermekek vannak, akár csak az
egyik oldalról is, hozott múlt van, ott igen is vannak problémák. Abban
az esetben pedig ha mind a két fél gyerekkel, netán több gyerekkel
érkezett ebbe az új családba, ott garantáltak a gyakori konfliktusok és
az érzelmi tipródások.
Mozaikcsaládossá válni és abban élni, akarva akaratlanul egy hatalmas
önismereti utazást kíván a felektől. Egyik napról a másikra olyan új
érzelmekkel, gondolatokkal, cselekedetekkel találod szembe magad
amiről álmodni se mertél volna.
Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy aki egy ilyen
családban szeretne tartósan élni és boldoggá válni, annak nagyon
tisztában kell lennie azzal, hogy mit vállal és, hogy valóban készen áll –
erre a kihívásra. Ebben a kapcsolatban ugyanis az érzelmi
hullámvasutazás napi szinten jelen van, a kompromisszum készség, a
gondolkodásváltás, a türelem, az érthető kommunikáció megléte pedig
elengedhetetlen feltétele a létezésnek.
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Egy ilyen családban nincs helye a problémák szőnyeg alá söprésének,
itt kevésbé férnek bele a kapcsolatba olyan dolgok, melyeket egy
„normális” házasság többé kevésbé elbír.
Ebben az e-bookban egy olyan témáról lesz szó, amely azt hiszem a
legingoványosabb és a legtöbb rosszul sikerült kapcsolat magja és
okozója lehet.
Ez pedig nem más, mint egészségesen elfogadni az új párunk
gyermekét.
A szomorú az, hogy nem
is az érzés megléte ítéli
kudarcra a kapcsolatot,
hanem az, hogy a felek
nem
mernek
róla
egymásnak
őszintén
beszélni.
Ezért
aztán
magukba
folytatják,
pusztán azzal a buta
kifogással, miszerint nem
akarom megbántani a párom. A titkolózás, az elfojtott érzések
frusztrációt okoznak, melyet valamilyen módon biztosan levezetünk a
másik félen, ami pedig konfliktust szül. A konfliktusok idővel megnőnek
és a vége a kapcsolat felbomlása.
Az én hitvallásom és a klienseim felé is mindig azt közvetítem, hogy
nincs annál rombolóbb egy kapcsolatban, mint amikor megszűnik a
felek közötti őszinte kommunikáció.
A problémák kibeszélése, megbeszélése elkerülhetetlen, ha azt
szeretnénk, hogy az új életünk, az új kapcsolatunk hosszú távon
működjön, ki tudjunk teljesedni benne, még a megváltozott, kissé
bonyolult körülmények ellenére is.
Olvasd végig ezt a kis könyvet, melyben őszintén leírom Neked azokat
az érzéseket amin valószínűleg Te is átmész és azt is, hogy mit tehetsz
ellene, hogyan dolgozz rajta, ha azt szeretnéd, hogy életképes legyen a
családod.
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Itt nem általánosságokat fogsz kapni, hanem konkrét helyzeteket mind
a férfi, mind a női oldalról. Ezek többek között a saját megélt
érzelmeink, tapasztalásaink, de mivel sok hasonló családban élővel
beszéltem, nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy a mozaikcsaládos
férfiak és nők hasonló érzéseket élnek meg és hasonló helyzeteken
mennek keresztül.
Ha pedig végigolvastad, a végén egy meglepetéssel várlak, ami talán
segít kimozdítani a jelenlegi helyzetedből!
Kellemes olvasást kívánok Neked!

Egy kicsit magamról és az én mozaikcsaládomról
Az új kapcsolatom által kb. 8 éve lettem egy 7 fős mozaikcsalád része,
ahol nekem 3, a (ma már) férjemnek pedig 2 gyermeke volt. Annak
ellenére, hogy sejtettük mit vállalunk egy ilyen fúzióval, álmunkban sem
gondoltunk, hogy ennyire nehéz lesz. A mai eszemmel visszagondolva
mindig rácsodálkozom, hogy hogyan élte túl a kapcsolatunk ezt az
egészet.
Ez alatt a hosszú és mozgalmas idő alatt az 5 gyerek és a mindenki
által cipelt múlt kapcsán, rengeteg „kalandos” dolgot átéltünk, többször
ment rá a kapcsolatunk, de végül mindig ért annyit a szerelmünk, hogy
szembenézzünk az adott problémával és tovább haladjunk.
Az első 3 év nagyon kemény és küzdelmes volt, aztán ahogy nőttek a
gyerekek, kezdtek változni a dolgok. A kitartásunkat pár éve esküvővel
pecsételtük meg és a mai napig boldogan élünk.
Amikor hosszas alkalmazotti lét után végre vállalkozó lettem és a
segítő szakmát választottam, nem volt kérdés, hogy a küldetésem
középpontjába a mozaikcsaládoknak való segítést helyezem.
Szeretném, ha minél több embernek segíthetnék abban, hogy a válást
követően, gyerekkel is megtalálhassák a boldogságot, illetve, hogy a
társadalom is pozitívabban, elfogadóbban álljon hozzá ehhez az egyre
szaporodó és problémákkal teli, új családi formához.
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A legnagyobb kihívás azonban mégis az, hogy mi módon fogadjuk
el a társunk gyermekét, hogyan viszonyuljunk hozzá érzelmileg.
Hogyan szeressük, képesek leszünk –e elfogadni, elviselni?
Szerethetjük –e lelkiismeret furdalás nélkül? És mi van, ha nem
tudjuk megszeretni? Vagy ő nem szeret minket és nem is fogad
el?
Kemény és őszinte kérdések ezek. Nem lehet őket kikerülni, átsiklani
felettük, hiszen ezek kivétel nélkül minden ilyen kapcsolatban
megjelennek. Muszáj beszélni róluk, nem lehet a szőnyeg alá seperni,
mert a probléma, az érzések ott maradnak és lassan mérgezik a
kapcsolatot.

Mozaikcsaláddá válás női szemmel
Az első pofonok

1. Segítség, nem fogad el a párom gyereke!
Nőként általában sokkal rugalmasabban és optimistábban állunk egy
ilyen helyzethez, többek között már csak azért is, mert a válást
követően valószínűleg a
gyermekeinkkel
együtt
érkezünk
az
új
kapcsolatba.
Már
a
tényleges
kapcsolódás
előtt képesek vagyunk
megidealizálni
és
elfogadni az új, nagyra
nőtt családunkat. Meg
akarjuk mutatni az érkező
gyerekeknek, hogy ebben
az új családban is nagyon jó lesz minden, annak ellenére, hogy ez egy
kicsit más. Pozitívan állunk hozzájuk és szó szerint szinte versenyzünk
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a szeretetükért. Minden áron bizonyítani akarunk, hogy minket lehet
szeretni. Teljesen jogosan.
Aztán a legtöbbször a fogadtatás nagyon negatív és lehangoló. Az
érkező gyerekek ugyanis ritkán mutatnak őszinte rajongást az új
helyzettel és a mostohával kapcsolatban.
Ez a reakció igazából teljesen érthető, azonban az egónk rögtön színre
lép és a védekező mechanizmus beindul. Hiába mondogatjuk
magunkban és esetlegesen a párunknak, hogy mi milyen kedvesek
vagyunk és lehetne rosszabb is, ez a gyermekeket sehol nem érdekli.
Ők nem a kedvességet nem akarják észrevenni, hanem az egész
helyzetet nem akarják sem elfogadni, sem befogadni.
Számukra a család teljesen mást jelent. Apa, anya és ők. Nem pedig
egy rakás idegennel egy fedél alatt. Ezért aztán ellenségesen, a maguk
érzelmi szintjén reagálnak a helyzetre, ami többnyire köszönő
viszonyban sincs azzal, amit szeretnénk.
Jellemző módon mi nők elég hosszú ideig képesek vagyunk arra, hogy
ellenálljunk ennek a negatív visszajelzésnek és kitartóan próbáljuk
„betörni” az új gyerekeket. Aztán mikor ez a negatív állapot minden
igyekezetünk ellenére tartóssá válik, kezdődik az érzelmi tusa a
belsőnkben, na meg persze a párunkkal szemben. Veszekedés,
hibáztatás. Bezzeg az én gyerekem, nem igaz, hogy a tiéd nem képes
alkamazkodni… stb
Csapkodjuk ok nélkül a másikat, mert pontosan tudjuk, hogy a
gyerekkel nem szállhatunk szembe, hisz a legkevésbé sem tehet a
kialakult helyzetről.
Szép lassan kezdjük nem igazán szeretni a párunk gyermekeit.
Ettől az érzéstől pedig kezdjük nagyon rosszul érezni magunkat.
Mert hát mi szeretnénk szeretni, de Ő úgy viselkedik, hogy
képtelenség. (egóka)
Egyre gyakoribb lesz a gyomorideg amikor közeledik az „apás
hétvége”, vagy hétköznap. Indokolatlanul ingerültté és feszültté válunk
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a párunkkal, inkább programokat szervezünk
gyerekeinkkel csak, hogy ne legyünk otthon.

a

barátnőkkel,

Igazából az a furcsa, hogy ezek a reakciók az első időkben szinte nem
is tudatosak, csak később kezdjük el ahhoz kötni, hogy ezt mi
generálja. Esetleg a párunk jegyzi meg, fura, hogy mindig ilyenkor
mész el.
Aztán mikor végre elmennek minden rendben lesz újra a lelkünkben és
helyre áll a rend.
Idővel még az a faramuci helyzet is bekövetkezhet, hogy abban a pár
napban mikor ott vannak a gyerekek valahogy a társadat sem tudod
igazán szeretni. Kerülöd az érintését, a vele való kommunikációd
ingerültté válik és rettentően kedvetlen és motiválatlan vagy.
Gyakorlatilag visszafogod az összes érzelmedet. Mind a pozitív, mind a
negatív értelemben.
Ettől aztán baromira rosszul érzed magad. Jön a lelkiismeret furdalás,
önmagad feladása, egyre több frusztráció ami végül egy jelentéktelen
dolog miatt, hosszú idő után kirobban és elemi erővel tör ki belőled.
Ilyenkor aztán beszélsz mindent, dühből, indulatból, sértettségből,
egóból. Tudod, hogy van benne igazság (a te saját igazságod!) de a
mondandód nagy része inkább arról szól, hogy megbántsd a másikat,
saját reakcióidat pedig pozitívan tüntesd fel.
Sőt, ha nagyon ügyes vagy még mártírt is tudsz magadból csinálni, azt
hangoztatva, hogy TE aztán mindent megtettél.
Valóban?
Ha így lett volna, most így kommunikálnál azzal az emberrel akit
állítólag szeretsz?
Nézz magadba! Miről szól ez az egész?
Az egódról. Az önbizalomhiányodról. Az eddigi kudarcaidról. A
félelmeidről. A veszteségeidről.
Attól félsz, hogy a gyerekek miatt elveszíted a párod.
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Pedig nem. Nem amiatt fogod, hanem a viselkedésed miatt, amit saját
magadban generálsz.
Ezt gondold át.
2. Érzelmi mérleghinta
Ez a legrémisztőbb dolog a mozaikcsaládokban. Az érzelmek
folyamatos ingadozása.
Hogy szeressem a párom gyerekét ha ő nem szeret? (és akkor mi
van?)
Mi van ha szeretem, mit szólnak az én saját gyerekeim? (mit
szólnának, ha őket is nagyon szereted?)
Hogyan ne tegyek különbséget köztük? (miért ne tehetnél?)
Hogy viselkedjek ha problémás? (talán beszélgess vele?)
Engedjem
el
a
kapcsolatot,
ha
nem
sikerül
összehangolódni?(hurrá, győzött a gyerek és ami mögötte van)

velük

Jó és erős kérdések, melyek megfogalmazódnak bennünk. Nőként azt
hiszem azt a legnehezebb elfogadni, hogy ha gyermekeimnek én
vagyok a szuperanya, akkor ez miért nem elég a másik gyerekeknek.
Ők miért nem látják, hogy én milyen jó vagyok? (látják, csak ez őket
nem érdekli, hiszen számukra nem erről szól ez a történet)
Sőt nem hogy nem látják de még úgy is tesznek, mintha Te lennél a
világ legrosszabb gonosz mostohája.
Ha nem élted ezt át mozaikcsaládosként szerencsés vagy és
gratulálok. Kívánom, hogy mindig ilyen boldog maradjon a családod,
mert ez igen ritka. Amellett pedig büszke lehetsz magadra és az egész
családodra.
Számomra sajnos nem volt egyszerű a „beszoktatás” folyamata és a
legtöbb családban így van ez.
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Legtöbbször ugyanis a férfi gyermekei a lehető legextrémebb módon
fejezik ki, hogy mennyire nincs ínyükre ez az egész helyzet. Nem
akarok megsérteni senkit és tisztelet a kivételnek, de az integrációt
nagyon nagyba befolyásolja az anyai háttér, ami valljuk be őszintén
ritkán a pozitív hozzáállásáról híres.
Sokszor csak sejtjük, hogy a gyermek viselkedése mögött a bosszú, az
irigység, a keserűség és egyéb dolgok állnak, azonban a valóságot a
gyerekek elég sokáig képesek titokban tartani.
(Természetesen ez vonatkozik arra az esetre is amikor a nő volt
házastársa sem túl együttmőködő)
Az a baj, hogy ha erre nem derül időbe fény, az anyai (vagy apai)
áskálódás, irigység, rosszindulat eléri célját és a kapcsolat idővel
tönkre megy.
Az, hogy egy ilyen akció miért okoz örömet valaki számára, aki már
nem része a férfi (nő) életének érthetetlen, hiszen attól nem tér vissza a
másik és a kapcsolódás sem lesz jobb.
Ennek egyetlen magyarázata az önbecsülés, önismeret nagyon magas
hiányában rejlik és bármi volt is a válás oka ez a fajta viselkedés
elfogadhatatlan és nem mentesít a felelősség alól.
Felsorolnék most pár példát a gyerekek viselkedésére, hogy ha netán
találkozol a saját életedben hasonlóval, ne add fel, van remény és nézz
a dolgok mögé.
Azért, hogy ne ess nagyon kétségbe, felsorolok pár olyan példát,
amivel személyesen vagy valami más úton találkoztam. A lehetőségek
tárháza végtelen.
Viszont a jó hír, hogy ha ügyes vagy, simán túléli a kapcsolatod ezeket
a manipulációkat.
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Példák:
-

Nem eszik meg a főztödet, még akkor sem ha a kedvencüket
főzöd. Képesek az apás hétvégén a sok kaja ellenére vajas
kenyeret, szalámit, tojást enni. Bármit, amihez nincs közöd. Inkább
csurog a nyáluk, de akkor sem.

-

Nem ülnek le egy asztalhoz a saját gyermekeiddel. Képesek
megvárni, ajtó mögül kukucskálva amíg végeztek az evéssel és
utána jönni, annak ellenére, hogy a saját apjuk is az asztalnál ül. Ez
addig tarthat, míg az apjuk partner a játszmájukban, mert hát
„szegény gyerekek”. Persze, mert teljesen életszerű, hogy egy 6-810 éves gyerek ilyet magától kitalál.

-

Főleg az első időben addig nem jönnek be a lakásba, amíg a Te
gyermekeid el nem mentek az apjukkal. Később is szó szerint
bujkálnak a lakásba és kerülik a gyerekeiddel a kapcsolatot, annak
ellenére, hogy közel egyidősek.
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-

Főként az első években minden közös programot megvétóznak és
csak az apjukkal v hajlandóak nyaralni, étterembe vagy bármilyen
nyilvános helyre menni.
Egy ilyen elvárás ha teret kap, képes teljesen szétszakítani a
feleket. Érdemes az okát kutatni és sokat beszélni erről a másik
féllel. Ha mind a két fél nyitott erre, az első időben még a gyerekek
bizalmát is el lehet nyerni azzal, ha hagyjuk őket kicsit csak az
apjukkal lenni. Egy jó tanács: ha így döntötök közösen,
kommunikáljátok ki a gyerekek felé is, hogy ezt annak köszönhetik,
hogy te olyan jó fej vagy, hogy támogatod az apa-gyerek
kapcsolatot a válás után is.
Ez biztos érzelmileg rosszul fog érinteni, hiszen szívesen mennél
nyaralni, vacsizni te is velük és dühít, hogy ez a „hisztis” gyerekek
miatt nem valósulhat meg.
Vedd ezt úgy, hogy befektetés a jövőbe. Hidd el megtérül.
Pontosan ezek lesznek azok az apró tettek, melyek idővel és
türelemmel megnyitják a gyerekek szívét is feléd. És ne feledd,
hosszú távon ez a cél.

-

Nem ritka (főleg lány gyerekek esetében jellemző) a „mostoha
anya” irányába mutatott érzelmi reakció, finoman szólva az utálat.
Ennek megnyilvánulási formái igen színesek. A ruhaszabdalástól
kezdve a folyamatos rosszindulatú megjegyzéseken át az
árulkodásig minden.

-

Váratlanul, láthatási napon túl megjelenik és közli, hogy
összeveszett a másik féllel. Aztán ha pont program van, sértve
távozik vagy érzelmileg zsarolja a szülőt.

-

Kijátsza mind a két szülőt, kihasználva „szerencsétlen” helyzetét.
Ez utóbbi jellemzően a tini gyerekekre jellemző.

Fontos, hogy ezeket a játszmákat minél hamarabb felismerjük. Ne
viseljünk szemellenzőt csak azért, mert a gyerekünkről van szó, aki
szegény szerencsétlen elvált szülők gyereke és olyan ritkán jön.
Amint észrevesszük, hogy mi zajlik, minél hamarabb üljünk le velük és
beszéljünk arról, hogy ezt miért csinálják. Minél tovább folytatjuk a
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struccpolitikát, annál nagyobb károkat teszünk az éppen fejlődés alatt
álló új családunkban.
Esetünkben a férjem a maga férfias módján nagyon sokszor próbált
velük ezekről a dolgokról beszélni, ők azonban ellenálltak. Nem voltak
nyitottak az apjuk magyarázkodására, hiszen otthon már hallották a
„valóságot” és az, hogy az apjuk nem velük élt, pontosan elég volt arra,
hogy alátámassza a szemükben a másik fél igazát. Mégis csak az anya
volt az aki „nem hagyta el” őket.
Ezek az egyoldalú igazságok azonban mindig veszélyes igazságok,
hiszen csak az egyik fél oldala van képviselve, a másik fél pedig viseli a
vele járó következményeket. Nagyon fontos, hogy tudjuk ezeket jól a
helyükön kezelni és nem versenyezni abban, hogy kinek és miben van
igaza.
Ha úgy érzed, hogy mindent megtettél és mégse sikerül megoldást
találnod, a helyzet pedig kezd elviselhetetlenné válni, érdemes
felkeresni egy szakembert, coachot, aki segít más nézőpontból nézni a
helyzetet és olyan megoldásokat találni, ami kilendít az adott tehetetlen
helyzetedből.
3. Szakítás, mint alternatív megoldás
Sajnos az eltitkolt, egymással meg nem beszélt egyre gyarapodó
egymás közti viták száma már egyre csak nőtt és egyértelmű volt, hogy
ez egy 22-es csapdája, amiből a jelenlegi gondolkodással nincs kiút. Ez
egy szélmalomharc volt, melynek egyetlen megoldása a szakítás és a
külön út. Bíztunk benne, hogy attól végre mindenki megnyugszik és
megy a maga útján, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy el kell engedni
az embert, akit szeretünk.
Nagy igazsága az életnek, hogy sokszor távol kell lenni attól a
helyzettől, embertől aki és ami fontos, ahhoz, hogy jól átgondolva új
szemlélet- és gondolkodásmóddal megtaláljuk az ideális megoldást.
Mai napig tisztelem és becsülöm a férjem, mert minden nehézség
ellenére képes volt arra, hogy a külön élésünk alatt átgondolja a
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kialakult helyzetet és ennek ismeretében teljesen új alapokra helyezze
a kapcsolatunkat.
Számunkra ez volt a fordulópont. Amikor végre felismerte és képes volt
arra, hogy kiszálljon az évek óta tartó játszmából, amit a volt felesége
generált,- bevonva ebbe a gyerekeket is- és maximálisan előtérbe
helyezte a mi kapcsolatunkat, ezzel jövőt adni magunknak.
És amikor ez megtörtént, ha nem is turbó sebességgel, de szép lassan
a mozaikcsaládunk rálépett a családdá válás útjára. Megindult a
kommunikáció minden irányban (illetve végleg leállt bizonyos
emberekkel) és szép lassan elértünk egy élhető állapotot.
Ebben a helyzetben már sokkal könnyebb volt elfogadni és kedvelni
egymást, bár azért nagy érzelmek még mindig nem repkedtek.

Mozaikcsalád férfi szemmel
Érzelmi zűrzavar
Egy mozaikcsaládban élő férfi őszinte vallomása
„Férfiként a nyakadba venni egy „idegen családot” csak, mert szereted
a nőt, bevallom nagyon nehéz. Ha őszinte akarok lenni, ma sem tudom
hogyan birkóztam (tunk) meg vele.
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A szerelem egy dolog, de nem egyszer volt olyan pont, hogy kell a
fenének, nem éri meg. Ma sok év távlatából nézve mégis azt mondom,
hogy a nehézségek ellenére boldog vagyok, mert egy olyan társam
van, aki valóban az a nagy betűs TÁRS és nő akire a férfi vágyik.
Számomra a legnehezebb az a fajta érzelmi zűrzavar volt, ami az
összeköltözéssel kezdődött a párommal és annak 3 gyerekével.
Már eleve nehezen küzdöttem meg azzal, hogy a válás után nem
láthattam napi szinten a gyerekeimet, holott nagyon össze voltunk
nőve. Annak ellenére, hogy én döntöttem a válás mellett, sose hittem,
hogy a volt feleségem ennyire ellenem fordítja majd a gyerekeket.
Gondolom az sem segített a sértettségén, hogy egy 3 gyerekes, velem
egykorú nőben találtam meg életem párját. Ez volt számára azt hiszem
a legnagyobb pofon. Nem mondhatta, hogy meghülyültem és egy fiatal
pipire vágytam.
A válás ellenére szerettem volna nagyon jó apja lenni a fiaimnak, ezért
mindent megtettem, hogy a kapcsolatunk normális maradjon.
Segítettem, támogattam őket ahol tudtam. Ez azonban nem volt elég. A
másik fél sértettsége olyan mértékű volt, hogy nem látott tisztán és
minden eszközzel azon volt, hogy a kapcsolatomat mind a
gyermekeimmel, mind az új társammal ellehetetlenítse.
Bár erős férfinak tarom magam, az első időben bevallom én is sírtam
esténként. Haragudtam magamra, a világra, a volt feleségemre, hogy a
házasságom kudarccal végződött és most a gyermekeim nélkül kell
élnem.
Mindezek ellenére a válással egy hatalmas szikla omlott le a lelkemről
és éreztem a megkönnyebbülést. Évek óta tudtam, hogy mennem kell,
csak a gyerekek tartottak vissza.
Azt azonban még én sem gondoltam, hogy egy velem egykorú, elvált
több gyermekes nőtől kapom meg azt az érzelmet és boldogságot, amit
tudat alatt mindig is kerestem.
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Elfogadtam azt, hogy gyermekei vannak, nekem is voltak. Amíg a
kapcsolatunk a kezdeti időszakban járt és találkozgattunk nem is
mértem fel ennek a súlyát.
Saját gyermekeim nem fogadták el ezt az új helyzetet, találkozni se
akartak az új párommal. Ez a helyzet iszonyatosan felőrölt és bevallom
nem tudtam kezelni ezt az érzelmi kettősséget. A szerelem és a
gyermekeim érzett szeretet és felelősségtudat vívott harcot bennem.
Egyre inkább úgy éreztem, hogy mind a kettőt nem tudom megtartani.
Folyamatosan ingerült és feszült voltam a kialakult helyzettől és mivel a
gyerekeken nem verhettem le ezt a tehetetlen dühöt, a párom ellen
fordítottam.
Mai eszemmel már tudom, hogy igaztalanul. Ezt ő többször el is
mondta, sőt megoldásokat is javasolt, azonban én túl büszke és
elkeseredett voltam, így nem hallgattam meg az „okosságait”.
Megrémisztett az a gondolat is, hogy idővel az ő gyermekeivel kell
együtt élnem, az enyémek pedig csak láthatásra jönnek.
Iszonyatos vívódással teli időszakok voltak ezek, tele általam generált
veszekedéssel.
A tehetetlenség végül odáig fajult bennem, hogy szakítottam a
párommal és bár rettentően fájt, bíztam benne, hogy elhozza a
megkönnyebbülés érzését.
Na, ennél nagyobbat még soha nem tévedtem.
Nemhogy megkönnyebbülést nem hozott ez a döntés, de dühös lettem
még a saját gyerekeimre is, hogy ilyen helyzetbe kényszerítettek. Pedig
nem ők voltak, hanem saját magam a tehetetlenségem miatt.
Pár hét múlva meggyötörten visszakullogtam és a párom bocsánatáért
könyörögtem.
Akkor kezdődött a mi új időszámításunk.
Amikor összeköltöztünk és napi szinten kellett együtt lennem a
gyerekeivel, egyre rosszabbul kezdtem érezni magam. Bár nem voltak
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kicsik, nagyon különbözőek voltak. A legnagyobb nagyon
alkalmazkodó, őt könnyű volt elfogadni. A középső egy örök lázadó,
vele elé nehéz volt, a legkisebb pedig lány volt, akivel aztán végképp
nem tudtam mit kezdeni.
Alapjáraton sem vagyok egy érzelmes típus, nálunk sose volt divat a
nagy puszilkodás, ölelgetés. Az új párom teljesen más érzelmi
beállítottságú volt és a családjában is mások voltak a szabályok,
szokások, mint nálunk. Én a magam módján konzervatív vagyok, ő
sokkal lazább, rugalmasabb, közvetlenebb.
Eleinte sokszor feszültünk egymásnak az elvárások és a szabályok
miatt. Ő azonban nem mindenből engedett és idővel én
alkalmazkodtam egy csomó új szokáshoz, ami ellen sokszor lázadtam,
de végül elfogadtam.
Igazából egy rakat új dologgal tudtam azonosulni. Rájöttem, hogy jól
esik az ölelés, a spontán puszi a lazaság. Persze vannak dolgok, amik
a mai napig bosszantanak (pl. a lányokból potyogó hajszálak a
fürdőben, lefolyóban, a reggelre keletkező mosatlan és morzsa a
konyhában aminek természetesen soha nincs gazdája stb) azonban
már sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítok nekik.
Emlékszem, amikor én is elkezdtem csak úgy megölelni, megpuszilni a
gyerekeimet, teljes ellenállásba ütköztem, Idő volt mire megszokták,
megszerették elfogadták.
Az új párommal és az új család által rengeteg új érzelem érkezett az
életembe. Persze nem csak jók.
1. Ellentétes érzelmek fogságában
Aki élt vagy él ilyen családban, azt hiszem pontosan átérzi miről
beszélek férfiként. Elfogadni idegen gyerekeket napi szinten azzal az
érzéssel a szívünkben, hogy a sajátunk távol van, átkozottul nehéz.
Ezért aztán férfiként nehezen is nyitjuk meg a szívünket más gyerek
iránt, mert úgy érezzük, eláruljuk vele a sajátunkat. Ilyen és ehhez
hasonló érzések játszódtak le bennem is nap, mint nap, melyeket
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persze a párom előtt nem akartam felvállalni, hiszen nem szerettem
volna megbántani.
De bevallom, átkozottul nehéz volt. Valahogy úgy látom, ez a nőknél
sokkal egyszerűbben megy. Ők nagyon sokfelé tudnak adni a
szeretetükből és nem gondolkodnak az engem foglalkoztató (férfi
társaimmal hasonlóan) problémákról.
Számomra ez volt a legnehezebb. Elfogadni a másik gyerekét és
érzelmileg lelkiismeret furdalás nélkül, valamilyen szinten kötődni
hozzá, hiszen ha már azt a döntést hoztam, hogy felvállalom és együtt
élek a nővel akit szeretek, kutya kötelességem valahogy beilleszkedni.
Azonban tegyük a szívünkre a kezünket. Sokszor a saját gyerekünk
dolgait is nehezen viseljük, nem hogy a másét, pláne olyan ellentétes
érzésekkel a szívünkben, amiben én is voltam.
Ha őszinte akarok lenni, a két kezem biztosan nem lenne elég ahhoz,
hogy megszámoljam hányszor akartam elszaladni ebből a
kapcsolatból. (néha meg is tettem)
És mégis mi volt az, ami visszatartott? Az a határtalan szeretet és
törődés amit a páromtól kaptam. Az új érzések, amikkel közel 40
évesen szembesültem, ez mindent felül írt és azt súgta érdemes
kitartani, érdemes küzdeni.

2. A titok, az elfogadás
Hidd el nekem, ha te is így érzel az teljesen normális és a folyamat
része. Nem lehet megúszni, kikerülni. Azt gondolom, hogy pont ez az a
tényező, ami miatt sokan feladják. Ez a kettősség, megosztottság és a
kívülről jövő számos negatív megnyilvánulás, mind-mind a szakítás és
a feladás felé tolják az embert.
Valószínűleg sok kellemetlenségtől -ha nem is mindtől- meg tudtuk
volna kímélni magunkat, ha a férfi büszkeségemet háttérbe szorítva
sokkal többet beszélgetek ezekről az érzésekről a feleségemmel.
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A férfi azonban már csak ilyen, nehezen beszél arról, amiről úgy érzi
számára nem megoldható. Az olyan férfiatlan. Pedig valójában csak
emberi.
Azt is bátran ki merem jelenteni, hogy a férfiak is - bár a nők sokszor
érzéketlennek gondolják őket-, sokszor sírnak és szenvednek a válást
követő helyzet miatt.
Az a tény, hogy elveszítjük a szeretett gyermekünkkel a napi
kapcsolatot, nagyon fájdalmas tud lenni. Ez még akkor is így van, ha
értékes párt találnak maguknak.

Ami végül fordulópontot hozott az életemben az volt,
hogy

egy

hosszú

tanulási

folyamaton

átmenve

megtanultam és elhittem végre, hogy az ellenállás helyett
fogadjam el azt a helyzetet, ami van és abból hozzam ki a
legtöbbet.
Mivel az sosem volt kérdés, hogy a (ma már) feleségem mellett
kitartsak, tudtam abban kell változtatnom, hogy érzelmileg mi módon
viszonyulok ehhez az új családhoz és a gyerekekhez.
Megtanultam elfogadni a szeretetet „ idegen gyerektől” is idővel pedig a
magam módján viszonozni azt, immár lelkiismeret-furdalás nélkül.
Saját magam is meglepődtem, mennyi feszültség távozott belőlem.
Könnyebb lett az élet és kevesebb a veszekedés a gyerekek miatt.
Lassan megindult a kommunikáció minden irányban.
Vannak még problémák, konfliktusok, lesznek is még azt gondolom.
Egy ilyen család nincs meg konfliktusok nélkül, hiszen annyi ember,
annyi háttér, annyi seb, megannyi érzés van jelen, hogy nehéz
megtalálni az egyensúlyt. Néha borul a bili, de igazából melyik
családban nem így van ez.
A titok abban rejlik, hogy pontosan tudd mit akarsz, mit vársz el és
ezért mit vagy képes megtenni.”
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Mi ebből a tanulság?
A fenti történet mind a két oldalról bemutatja azt az érzelmi káoszt, ami
a családegyesítéssel jön létre. Nehezen tudom elképzelni, hogy ez
bárkinél kimarad. Sok családban évekig tartó, folyamatos konfliktust
okoznak a gyerekek. Tudok olyan mozaikcsaládost, ahol sosem
rendeződött ez a dolog, csak a gyerekek idővel felnőttek és elköltöztek.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a kapcsolat túlélte.
A mozaikcsaládok többségét azonban idő előtt szétzilálja ez a sok
probléma és érzelmi ellentét, mert a benne élők nem tudják honnan
kérjenek támogatást.
A legtöbbször az a baj, hogy nem is mernek segítséget kérni, mert
szégyellik, hogy újabb kudarcot élnek meg a kapcsolatukban, pedig ez
butaság.
Ha valamit megtanultam az évek során a saját tapasztalatomból, hogy
ezek az érzelmi ingadozások teljesen normálisak és hozzá tartoznak a
folyamathoz.
Hidd el nekem, nincs abban semmi rossz, ha nem szereted a
másik gyerekét, ha nehezen fogadod el, pláne az elején. Ez nem a
Te hibád.
Ha ezt érzed, érezd nyugodtan, a lényeg találd meg az okát, hogy miért
vannak benned ezek az érzések, mi az ami generálja őket. Sokszor
nem is az idegen gyermek az oka.
És merj ezekről az érzésekről (meg mindenről) őszintén beszélni a
társaddal, hidd el kifizetődik. Ne legyenek benned elfojtott
érzések, kitalált gondolatok, mert az hosszú távon biztosan felőröl
Téged és a kapcsolatodat is.
Gondolj arra, hogy milyen bátor döntés volt gyermekkel (vagy gyermek
nélkül egy gyermekes társsal) egy új esélyt adni magadnak a
szerelemre, boldogságra, családra. Ne hagyd, hogy pár dühítő dolog
elrettentsen és feladd!
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Ha minden próbálkozásod ellenére mégse működik ez az új család, az
nem egy újabb kudarc, ne úgy éld meg.
Ez egy teljesen más életforma, amibe nem mindenki tud integrálódni.
Megerőszakolni, küzdeni, kínlódni, pláne egy válás után teljesen
felesleges.
Lehet, hogy még nem állsz készen, vagy nem ez az igazi. Ezer oka
lehet annak, ha nem működött.
Hidd el nekem, ez nem kudarc, hanem egy tanulási folyamat része.

Végül pár szót a gyerekekről
A gyerekek őszinte, csupa szív emberek. Minél kisebb korban kerülnek
bele egy új helyzetbe, annál könnyebben alkalmazkodnak.
Természetesen minél nagyobbak, annál nehezebben. Sokszor az
intenzív háttérmunka (exek, szülők, barátok, környezet) sem segíti a
családdá válás normál folyamatát, ezzel mindenképp számolni kell.
Dolgoztam együtt olyan párral, ahol a volt feleségnek már új társa volt,
együtt is éltek, viszonylag jó volt a kapcsolat az első férjjel. Aztán mikor
a férfi (kliensem) is komoly párkapcsolatra talált, beindult a volt feleség
részéről a „betartok cunami”.
Sose sikerült kideríteni mi okozta ezt a fajta ellenállást, de az új
kapcsolat majdnem ráment. A mai napig kicsit viharos a kapcsolat, de
már tudják kezelni a helyzetet.
Számos mozaikcsalád, megannyi probléma és élethelyzet. Különböző
megoldások. Vannak azonban közös pontok és nehézségek, amelyek
mindenkinél megjelennek és elkerülhetetlen, hogy ne foglalkozz vele.
Aprónak látszó probléma, titok is nőhet nagyon nagyra és okozhatja a
kapcsolat vesztét.
Ne engedd, hogy ez megtörténjen.
Fogadd el, hogy a gyermekek is különbözőképpen élik meg és
reagálják le a helyzetet. Lesz olyan, hogy esélytelen bármilyen jó
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kapcsolat, a többségében azonban idővel és sok-sok szeretettel jó
eredményeket lehet elérni.
Néha pedig valóban választani kell.
Na nem a gyerek és a társ között. A választás arról szól, hogy képesek
vagyunk –e felelősséget vállalni a döntésünkért és következetesen
haladni a céljaink felé.
Ha Te választottál egy társat, akit szeretsz, cselekedj úgy, hogy a
gyermekeid és az ő gyermekei el tudják fogadni idővel a döntésedet.
Ehhez pedig következetesen és szeretetteljesen kell viselkedni. Ha
valaha megvolt köztetek az érzelmi kötődés, idővel minden rendeződik.
Mozaikcsaládban élni nem könnyű és mindenkinek magának kell
eldönteni, megéri –e. Azonban érdemes azt is számba venni, hogy 40
éves kor környékén már (főleg ha van gyermekünk) bármilyen
kapcsolatba is kezdünk, szinte biztosan egy ilyen családban landolunk
vagy pedig ilyet teremtünk magunknak.
Ennek a családmodellnek is rengeteg alternatívája van és a számuk
egyre inkább szaporodik. Meg kell tanulni elfogadtatni a társadalommal
is, hogy ez egy működő modell, viszont a fennmaradásához sokkal
nagyobb toleranciára és támogatásra van szüksége.
Egy biztos, az alkalmazkodás és új gondolkodásmód egy ilyen
helyzetben elengedhetetlen.
Az is igaz és saját példám is mutatja, hogy számos mozaikcsalád
képes arra, hogy a nehézségek ellenére megtalálja a maga
működőképes modelljét és abban a lehetőségekhez képest boldogan
éljen és kiegyensúlyozott gyermeket neveljen.
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ZÁRSZÓ
Köszönöm, hogy elolvastad
ezt a kis e-bookot.
Milyen érzések, gondolatok
keringenek most Benned?
Ha csak egy mondatot,
gondolatot, érzést tudtál
elvinni belőle, már megérte
megírnom.
Amennyiben úgy érzed segítségre van szükséged, keress bátran!
Csatlakozz facebook oldalamhoz, Kozák-Ágó Szilvia-Újrakezdés
Mesterfokon
Olvasgasd blogcikkeimet is a weboldalamon, amit az alábbi linken
találsz.
http://kozakagoszilvia.hu/blog/
Hamarosan pedig érkezik a Mozaikos zárt csoport Mozaikcsaládban
boldogan címmel, mely egy nagyon, nagyon őszinte fórum lesz.
Köszönetképpen pedig felajánlok Neked egy 20 perces ingyenes
konzultációt, amiben bátran kérdezhetsz tőlem.
Az ingyenes konzultációra itt tudsz jelentkezni. Továbbá küldhetsz
messenger üzenetet is.
http://kozakagoszilvia.hu/kapcsolat/
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