
O co jde? 

Umožnit dětem zdravý, evolučně přirozený vývoj,  
a nepřijít o osobní svobodu a o chuť mít děti včas. 

 

Zajistit dětem přežití dnes zvládnou rodiče snadno. 

Ovšem přirozenou potřebou dětí je mít mnohem 

širší sociální zázemí, které jim rodiče ne vždy mohou  

či chtějí vytvořit ze svých příbuzných. 

 

Rychlý a nevratný rozpad velkých rodin ukázal, že pouze 

na pokrevní vazbě se bezpečná a dlouhodobě stabilní 

rodina vystavět nedá. Daleko důležitější než příbuznost 

je podobnost hodnot, kterou míváme často větší se 

svými přáteli, než s většinou příbuzných. 

 

Vytvořme si rodinu ze svých přátel… 

 

 

Chcete vědět více? 

www.rozsirenarodina.cz 

Na našich stránkách najdete více informací a 

především možnost sdílet s podobně smýšlejícími 

lidmi zkušenosti z praxe, navzájem se inspirovat a 

získat nová hodnotná přátelství. 

Stáhněte si zdarma naši knížku! 

Připojte se k nám také na Facebooku,  

nebo nás navštivte osobně: 

 

V České republice je plodnost v průměru 1,2  

dítěte na pár, což není ani hodnota reprodukce. 

Jako společnost v podstatě pomalu vymíráme. 

DAJÍ SE TOUHA PO OSOBNÍ SVOBODĚ 
A EVOLUČNÍ ZODPOVĚDNOST SLOUČIT? 

Nabízíme jedno z možných řešení, kterým je 

 

 

 

Proč je to důležité pro děti 

Protože… 

…děti mnohem více potřebují lidi než věci. 

…sami na ně nikdy nemůžeme mít dost času. 

…se nejvíce naučí kontaktem s dalšími lidmi. 

…jim chceme zajistit co nejvíce bezpečí. 

…nejde zaručit, že to vždy dokážeme sami. 

…jim to umožní být v budoucnu dobrými rodiči. 

…jim to pomůže důvěřovat sobě i druhým. 

…je to pro nás všechny zcela přirozené! 

 

A především proto, aby mohly v budoucnu s 

radostí převzít odpovědnost za svůj vlastní život!

 

Co tím získám já? 

ČAS – je-li nás na všechno víc, zbude čas i pro nás. 

KLID – naše děti nebudou samy, když my budeme. 

PENÍZE – vzájemná spolupráce šetří i vydělává. 

RADOST – protože sdílená radost je dvojitá radost. 

BEZPEČÍ – když je nás víc, nebojíme se vlka nic. 

ODVAHU – pustit se i do rizikovějších projektů. 

SVOBODU – mít tolik děti, kolik je mi milé. 

PŘÁTELSTVÍ – ta opravdová a nesmrtelná. 

ZÁCHRANNOU SÍŤ – vím, kdo mě zastoupí, když… 

 

Komu to obzvlášť pomůže? 

Samoživitelkám a samoživitelům. 

Dítě, kterému ve výchově trvale chybí životní role 

jednoho z rodičů, tím může být ovlivněno na celý život. 

Právě těmto dětem a jejich rodiči pomůže přítomnost 

dalších členů širší rodiny v životě nejvíce.  

Seniorům, kteří čekají na vnoučata.  
V rozšířené rodině na ně totiž čeká mnoho vnoučat, 

kterým ani za mák nezáleží na tom, zda jsou babička a 

děda stejné krve. 

Mladým lidem, co se bojí mít děti. 

Protože na to nebudou sami. Budou mít pro své děti 

připraveno pevné zázemí i v době, kdy si je sami ještě 

nedokáží či nestihli vytvořit. A také se ve své rozšířené 

rodině včas naučí, jak s těmi dětmi vlastně zacházet.  
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