Mimořádné děti
Mimořádné rodiny

„Naší největší obavou není to, že jsme nedokonalí. Nejvíce se bojíme toho,
že bychom mohli být neomezeně mocní. Je to naše světlo, co nám nahání
největší strach, ne naše temnota. Ptáme se sami sebe: vždyť kdo jsem, že
mám být úspěšný, krásný, talentovaný a úžasný? Já se tě však ptám: kdo
vlastně jsi, že takový nejsi? Ty jsi přece dítě Boží! Neprospěješ tomuto
světu tím, že se budeš ponižovat. Není ani moudré potlačovat své schopnosti jenom proto, aby se ostatní lidé kolem tebe necítili nejistí. My všichni
jsme určeni k tomu, abychom zářili tak, jako září děti. Narodili jsme se,
abychom ukazovali Boží velkolepost, která je v nás. Ta však není jen v některém z nás, nýbrž je v každém z nás. Když necháme zářit své vlastní
světlo, dovolujeme tím ostatním lidem dělat totéž. Pokud se osvobodíme
od svého vlastního strachu, osvobodíme tím i ty druhé.“

Simone Fürnschußová – Hoferová, narozena 1976, vdaná, matka Valentina, čtyřletého lamače srdcí s Downovým syndromem
a dvouleté (o nic méně srdce lamájící) Marie Florentiny. Od roku
1999 je činná v reklamní branži v oblasti textů a návrhů. Autorka
chce svým prvním vydáním knihy vytvořit prostor pro nová slova
a nové představy na téma Downův syndrom. Chce ukázat, že každý
život je v zásadě krásný a cenný.

Thomas Wunderlich, narozen 1970 v Lustenau, vystudoval
obor fotografie a speciální pedagogiky. Už šest let pracuje jako
moderátor a redaktor v rakouském rozhlase ve Vorarlbergu a ve
Vídni. Pro fotografie v této knize použil přístroje: Hasselblad pro
střední formát, Olympus pro malé fotografie a Kodak černobílé
filmy s nízkou zrnitostí. Pro fotografování byl důležitý spontánní
přístup v přirozeném a milujícím prostředí rodiny. Z toho důvodu
záměrně vynechal umělé osvětlení a blesk.

Život je krásný
Ústředním tématem knihy je devět rakouských rodin
a jejich mimořádné děti. Slovem i obrazem sdělují: Život je
krásný. Navzdory – nebo díky dětem s Downovým syndromem? To ať čtenář posoudí sám. V knize plné šťastných
okamžiků. V manifestu života. Také a především – života
s Downovým syndromem.
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Z proslovu Nelsona Mandely

Trisomie je lékařský odborný termín pro genetickou mimořádnost,
při které se chromozomy a jejich dědičný materiál uloží třikrát (trisom)
namísto toho, aby se uložily jen dvakrát (disom). Ztrojení odpovídajícího
genotypu vzniká spontánně skrze neobvyklý proces rozdělování během
dělení buněk.

Je to právě jednadvacátý chromozom, který se vyskytuje
třikrát u trisomie 21. Trisomie 21 je nejčastější a život
nejméně omezující forma trisomie. Průměrně jedno z 700 živě
narozených dětí si přináší tuto genetickou mimořádnost,
která je pojmenována po MUDr. Johnovi Langdon-Downovi,
který ji v roce 1866 jako první popsal a dnes je nejčastěji
pojmenovávána jako Downův syndrom.

Simone Fürnschuß-Hofer – Život je krásný
Knížka je určena široké veřejnosti, nikoli pouze rodinám, které mají dítě s Downovým syndromem. Rovněž bude užitečným zdrojem informací těhotným ženám, odborníkům působícím ve
zdravotnictví a školství. Je to velmi hodnotná obrazová publikace se zajímavými příběhy rodin
s dětmi a dospívajícími lidmi s Downovým syndromem. Na českém trhu je ojedinělá jak svým
uspořádáním, obsahem i fotografiemi, tak také tím, že předkládá především pozitivní pohled na
neobvyklou životní situaci, kterou trisomie 21. chromozomu bezesporu je. Je užitečná i svými
informacemi o webových stránkách věnujících se této problematice, odkazy na kluby či sdružení
rodin s působností po celé České republice. Předmluvu k českému vydání poskytl známý český
psycholog PhDr. Josef Zeman.
Rakušanka Simone Fürnschußová-Hoferová je matkou 3 dětí. Prvním z nich je Valentin. Je
neobyčejný tím, že má Downův syndrom. A právě tato skutečnost nakonec podnítila a inspirovala autorku k sepsání knihy o lidech s touto odlišností. Ústředním tématem je devět rakouských
rodin a jejich děti se specifickými potřebami. Sdělují slovem i obrazem jedno: Život je krásný.
Navzdory nebo díky jejich dětem s Downovým syndromem? To ať čtenář posoudí sám, protože
rodiče i sourozenci těchto dětí zde podávají upřímná svědectví a zažívají krásné, zajímavé, ale také
těžké okamžiky. Kniha podněcuje k zamyšlení, otevírá dveře a poskytuje pohled do světa Downova syndromu. Vypořádává se s tímto nejednoduchým tématem vynikajícím způsobem. Radostné
fotografie zachycené ze života, otevřený a přirozený přístup ke genetické zvláštnosti Downova
syndromu, nejrůznější rodinné konstelace a jejich způsoby pohledu čtenáře jistě zaujmou. Stejně
tak empatické texty autorky Michaely Koenigové a netradiční obrazy umělce Christiana Achse.
Ani jednomu nezabránil Downův syndrom v jejich osobní realizaci. Důležitá fakta a úvahy na
téma trisomie 21 předkládá psycholožka Alexandra Hoferová v krátkosti za každou kapitolou.
Osobní příspěvky lékaře a psychoterapeuta MUDr. Rüdigera Dahlkeho i jeho ženy Margity Dahlkeové, kteří jsou sami rodiče dcery s Downovým syndromem, přinášejí nekonvenční pohled na své
životní zkušenosti.
Autorka sama říká: „Mojí motivací je ukázat společnosti zásadně pozitivní, pravdivý obraz
o životě lidí s Downovým syndromem, který si čtenáře cele získá; pojem ‘postižení’ odsunout do
pozadí, odkrýt klišé, zrušit předsudky a strachy; svěřit nepostiženým nové informace a představy.
Aby život našich dětí s Downovým syndromem nebyl šťastný a samozřejmý jen v jejich rodinném
kruhu, ale také mimo rodinu, ve světě. Aby byl v první řadě vnímán člověk a ne syndrom! Aby
těhotné ženy měly lepší podklad pro rozhodování, pokud budou kofrontovány s diagnózou trisomie 21 a s ní spojenými možnými důsledky. Růžové brýle ponechávám stranou, vážné nebo smutné věci vědomě nevynechávám. Kdo přesto a nebo právě v tom pozná, jak krásný může být život
v celé své intenzitě, ten našel opravdový pokoj srdce.“
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