„IDEALNE MATKI NIE ISTNIEJĄ” to tytuł wywiadu z Justyną Dąbrowską, psycholożką
i psychoterapeutką, która od wielu lat radzi i pomaga matkom (i nie tylko) w trudnych
momentach ich życia. W wywiadzie mówi wiele celnych i pięknych zdań. Zwraca uwagę
na to, że młode matki są jakby wystawione na widok publiczny – bacznie obserwowane,
oceniane i krytykowane przez najbliższych: matki, teściowe, ciotki, babki, siostry...
Bo każda z nich wie lepiej, co młoda matka ma zrobić, jak uspokoić dziecko, co dać mu
do jedzenia, gdy jest głodne, jak je ubrać, kiedy wychodzi na spacer. A przecież nie ma
uniwersalnej „instrukcji obsługi dziecka”. Dzieci, tak jak inni ludzie, różnią się od siebie
i każda matka musi nauczyć się swojego dziecka. Będąc z nim blisko, przyglądając mu się
uważnie, obserwując je codziennie. Dlatego tak ważne jest dla niej wsparcie od najbliższych, żeby w trudnych chwilach umiała sobie powiedzieć: „Jestem najlepszą matką,
jaką mogę być”. Bo tak właśnie jest!
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