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Úvod

Sedím pøed otevøenou nepopsanou stránkou na monitoru svého poèítaèe a pøemýš-
lím… Proè jsem se rozhodla napsat knihu pro rodièe o jejich dìtech? Vždyť pøece
každá matka a každý otec znají svoje dítì nejlépe. Alespoò si to všichni rodièe
myslí. Je to opravdu tak?

Když za mnou do poradny pøijdou rodièe, vìtšinou chtìjí – podle jejich náhledu –
øešit problémy svých ratolestí. Jenomže v momentì, kdy zùstanu sama s dìtmi, pøi-
znají se, že ony vidí situaci úplnì jinak než jejich maminka nebo tatínek. To, co ro-
dièe považují za dùležité, je pro nì nedùležité.

„Správnì vidíme jen srdcem. Co je dùležité, je oèím neviditelné,“ øíká liška malé-
mu princi v knize Antoina de Saint-Exupéryho. Dennì se pøesvìdèuji, že to je ži-
votní pravda a dìti opravdu vnímají spíše srdcem než rozumem dospìlých.

Pøála bych si, aby rodièe opìt otevøeli svá dìtská srdce, nechali se unést svìtem
fantazie, a právì touto cestou pomohli vyøešit strasti svých potomkù, které jsou
vìtšinou dùležitìjší než jen pouhá známka ve škole.

Spokojené, radostné a šťastné dítì má pøed sebou otevøený svìt a má možnost
splnit nejenom vlastní sny a tužby, ale také naplnit oèekávání svých rodièù. Bohu-
žel jako rodièe si do ratolestí èasto promítáme vlastní nesplnìné sny a tužby. Snaž-
me se být tou nejlepší mámou a tím nejlepším tátou, kteøí mají vždy oèi a uši otev-
øené pro svoje dìti, a vraťme se s nimi do jejich snù a pohádek.

Když jsem žila s rodièi v Africe, platilo mezi námi takové nepsané pravidlo: tatínek
pravidelnì odpoledne chodil uspávat mého malého bratra. Já, „už“ velká, jsem si
s nimi vždycky jen tak lehla, hlavnì proto, abych slyšela, jak taťka vypráví nekoneè-
ný pøíbìh O snìhulákovi v lednièce. Do pøíbìhù se promítalo celé tátovo dìtství,
všechny jeho lumpárny, jeho úspìchy i prohry, a hlavnì: snìhulák mìl øešení na
všechny trampoty. Když jsem jeho rozsáhlý pøíbìh, který trval ètyøi roky, poslou-
chala, zpoèátku se mnì, dvanáctileté holce, zdál úplnì hloupý. Ale èím déle taťka
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vyprávìl, tím víc jsem se soustøeïovala na zpùsoby øešení, a tím víc se mi to líbilo.
Po ètyøech letech jsme se vrátili z Afriky, snìhulák nepotøeboval lednièku a my
jsme nepotøebovali pøíbìhy…

Jen mì mrzí, že jsme si pøíbìhy o snìhulákovi nezaznamenali. V mém srdci ale
zùstal pocit velké lásky a dùležitosti, který jsme ke svému otci jako dìti cítily.

Pøála bych všem rodièùm, aby i na nì jejich dìti jednou vzpomínaly s velkou lás-
kou a pocitem dùležitosti.

Témìø na všechno máme v našem svìtì školy, jen škola úžasného rodièe není.
Kéž by byla a byla povinná!

PSYCHOLOGEM SVÝM DÌTEM 11
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Èást první

„BOLÍSTKY“ DÌTÍ



Úvod –
práce s texty –
pøíbìhy
s kouzelnými
zvíøátky

V první èásti knihy vám pøedkládám rùzné pøíbìhy, v nichž v roli psychologa vystu-
puje nìjaké zvíøátko. To hlavnímu hrdinovi nebo hrdince radí, jak se vypoøádat
s „bolístkou“, která trápí jeho duši.

Mùže se vám zdát, že s vaším dítìtem není nìco v poøádku. Pokládáte mu otázky,
ale nikam se nedostanete, protože váš drahoušek se s vámi odmítá podìlit o svùj pro-
blémek. Máte rodièovský cit, trochu zapøemýšlejte a pokuste se uhodnout, o co asi
jde.

Veèer, když pùjdete svému pokladu popøát dobrou noc, si jen tak náhodou vzpo-
meòte na pøíbìh, který vám vyprávìla babièka, maminka, tatínek nebo nìkdo jiný.
Vyberte nìkterý z pøíbìhù, který najdete v této knížce, a pøíbìh pøevyprávìjte
vlastními slovy. Doplòte svoje poznámky, zkušenosti, jen tak mimochodem…

Až dopovídáte pøíbìh a budete svému miláèkovi dávat pusu na dobrou noc, øek-
nìte: „Líbilo by se mi, kdybys k tomuto pøíbìhu nakreslil/a obrázek. Jeden, kde je
všechno špatnì, kde náš… (uvedete jméno hrdiny – hrdinky) má problém, a druhý,
jak svùj problém po setkání se zvíøátkem vyøešil.“

Pøi kreslení si vaše dítko znovu pøehraje pøíbìh, který jste mu vyprávìli, a znovu
se zamyslí nad jeho øešením. Nauèíte ho zamýšlet se nad zátìžovými situacemi.
A hlavnì se vaše dítì nauèí, že témìø každá svízelná situace v sobì nese øešení.
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Další den mùžete pokraèovat s dalšími pøíbìhy. Mám velmi ráda knihy, ale nìkdy
je pro dìti lepší, když si k nim máma nebo táta lehnou do postýlky a vyprávìjí pøí-
bìh svými slovy. Pochopitelnì záleží na každém rodièi.

Cesta pøíbìhù bude i cesta k dušièce a srdci vašeho potomka. V tomto vìku má
„malé“ starosti, ale èím bude starší, tím se starosti budou zvìtšovat. Když vám
bude dùvìøovat od dìtství, nebudete k nìmu muset horko tìžko hledat cestu v pu-
bertì. Bude vám automaticky vìøit, protože jste ho v útlém dìtství nezklamali
a vždy jste pro nìho mìli nachystané uši, srdce a náruè.

Držím vám všem palce a pøeji pøíjemné chvíle odpoèinku s vašimi dìtmi.
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Odvaha a strach

Mnoho rodièù pøenese své vlastní strachy na dítì. Jen se zamyslete, kolikrát bìhem
dne „strašíte“ své dítì pøíkazy typu: „Vezmi si baèkory, ať nenastydneš! Nelez
tam, spadneš! Nejez to, bude ti špatnì! Najez se, budeš mít hlad!…“ A mohla bych
pokraèovat a celou knížku napsat jen o rodièovských výhružkách, co všechno se
dìtem mùže stát, když… Trochu víc zásluhy na budování strachù mají matky. Vìt-
šina matek je podstatnì úzkostnìjších, jakoby starostlivìjších, ale bohužel jde
o pouhé zdání. Dìti nepotøebují strašáky, dìti potøebují slyšet, jak jsou šikovné
a úžasné, jak všechno zvládnou.

Moji milí rodièové, pokuste se udìlat si takový malý jednodenní testík:

� Vezmìte si dvì barevné tužky, napøíklad èervenou a zelenou.
� Èervenou si dìlejte puntíky – trestné body, kolikrát dennì dìtem dáte pøíkaz,

zákaz, omezení – co mohou, nemohou, nesmí, smí.
� Zelenou si dìlejte puntíky – odmìny, kolikrát dennì dítì pochválíte, povzbudíte.

Pøi porovnání tìchto dvou barev budete naprosto zdìšeni, a to se jedná jen o jeden
den. Výsledek znásobte poètem dní v roce a dále vìkem dítìte… Už se dìsíte, že!?

Nastal èas na zmìnu postoje k vašemu zlatíèku.
Lehnìte si k nìmu a zaènìte mu napøíklad vyprávìt pøíbìh, který mu mùže po-

moci zahnat jeho noèní strachy nebo strach vùbec:
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O moudré sovì a Matìjovi

Matìj se chystal ke spánku. Maminka pøišla jako
vždy, aby mu dala pusu na dobrou noc. Trochu se
bál, protože se zase bude opakovat to, co každý
veèer. Maminka se zeptá, zda mùže zhasnout,
a on jako už tolik veèerù odpoví: „Ne, nezhasínej.
Chci mít v pokojíèku svìtlo.“

Starší bráška se mu posmívá a tvrdí o nìm, že je
strašpytel. Nìkdy za ním dokonce pøijde do poko-
jíku a vypráví mu všelijaké strašidelné historky.

„Proè se všechny strašidelné pøíbìhy odehráva-
jí v noci?“ pøemýšlel nahlas Matìj. Každou noc si
slibuje, že mamince øekne, jak nechce, aby mu
lampièka svítila, ale vždycky když pøijde veèer,
dostane strach. Bojí se, i když pøesnì neví èeho. Maminka, tatínek, babièky a dì-
deèkové mu øíkají, že už je velký kluk a velcí kluci se nebojí. Jenže on má strach
poøád.

„Kdyby mi tak nìkdo umìl vysvìtlit, proè se tolik bojím. Jak to dìlá taková
sova? Klidnì si létá ve tmì a vypadá to, že je v noci šťastnìjší než ve dne,“ mudro-
val si sám pro sebe Matìj. „Vidìl jsem sovy v zoologické zahradì, sedìly na vìtvi
a ani se nehnuly. Vypadaly, že pøes den spí. Že by se tøeba sovy bály dne, tak jako
já se bojím tmy?“ pokraèoval Matìj ve svých úvahách.

Venku se pomalu stmívalo a Matìjùv strach byl èím dál vìtší. Nìkdy byl tak vel-
ký, že nemohl ani usnout a maminka nebo tatínek si k nìm museli jít lehnout.

„Jak bych si pøál, aby ten strach zmizel,“ povzdechl si Matìj.
Tak jak Matìj pøedpokládal, stalo se. Maminka pøišla, dala mu pusu na dobrou

noc a zeptala se, zda mùže zhasnout lampièku. Ani tentokráte neuspìla.
Lampièka svítila slabým svìtlem a Matìj pøemýšlel nad svým strachem a z nièeho

nic… Najednou uslyšel jemné ťukání na okno. Lekl se a honem se celý schoval
pod peøinu. Ťukání ale neustávalo. Napadlo ho, že to je vítr, který nìjakou vìtví od
stromu klepe na okno.

Když se však klepání poøád opakovalo, vykoukl zpod peøiny. Na okenním para-
petu sedìla sova. To ona ťukala svým zobákem na okno. Matìj pøemohl svùj strach
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a posadil se. Vypadalo to, jako by sova otvírala zobáèek a chtìla mu nìco øíct.
Chlapcova zvìdavost nakonec zvítìzila a Matìj otevøel okno.

„Dobrý veèer,“ pozdravila sova. „Jsem tady, jak sis pøál.“
Matìj vykulil oèi. „Copak ty umíš èíst myšlenky?“ ptal se udivenì. Ani ho ne-

pøekvapilo, že sova mluví lidskou øeèí.
„Umím hodnì vìcí, a hlavnì umím pomáhat dìtem, které se bojí tmy stejnì jako

ty. Je vás hodnì, takže mám každý veèer spoustu práce,“ odpovìdìla sova a roz-
vážnì vkráèela po oknì a sedla si na psací stùl.

„A já si vždycky myslel, že jsem sám,“ øekl s trochou radosti Matìj.
„Víš, u dìtí je to tak, že se bojí vìcí, které neznají, nebo nìèeho, co si neumìjí vy-

svìtlit. Ty si asi taky neumíš vysvìtlit, proè je tma. Ve tmì se ti všechno zdá straši-
delné, je to tak?“ zeptala se chápavì sova.

„Ano, máš pravdu. Také vídám nìjaké postavy, a tìch se bojím nejvíc. Jsou to
strašidla, a když svítí lampièka, neobjeví se, a já mohu klidnì spát,“ smutnì pøita-
kal Matìj.

„Matìji, jestli budeš chtít, mùžeme si o tvém strachu trochu popovídat. Uvidíš,
že když nìkteré vìci pochopíš, strach se rozplyne jako pára nad hrncem.“

Matìjovi se zdál nápad sovy velmi chytrý a hned se ptal: „Øekni mi, jak se jme-
nuješ a proè se o tobì øíká, že jsi moudrá?“

Sova si naèechrala peøí, protože jí dìlalo moc dobøe, že Matìj ví, že sovy jsou
moudré. „Jmenuji se Athéna.“

„Ty máš ale divné jméno,“ podivil se Matìj.
„Ano, je zvláštní, ale ne divné. Jmenuji se podle jedné bohynì. Žila ve staroby-

lém Øecku a øíkalo se o ní, že je velmi moudrá. Øekové po ní pojmenovali i mìsto.
Znáš Øecko?“ ptala se sova Athéna.

„Ne, neznám, ale když jsem byl ještì hodnì malý, moji rodièe tam byli na dovo-
lené. Já byl v tu dobu u babièky. Teï si vzpomínám, u babièky jsem se zaèal bát.
Ano, právì v dobì, kdy byli rodièe na dovolené v Øecku,“ uvìdomil si Matìj.

„A pamatuješ si, proè ses zaèal tehdy bát?“ vyptávala se dál Athéna.
„Mìl jsem strach, že se rodièe nevrátí. Letìli letadlem a v televizi øíkali, že zrov-

na nìjaké letadlo spadlo. Babièka mìla také strach. Všichni jsme se báli, že by se
rodièùm mohlo nìco stát,“ vybavoval si celou situaci Matìj. Ležel tenkrát vedle
babièky v posteli a neustále se vyptával a ujišťoval, že se rodièe v poøádku vrátí.

„A od té doby se bojíš tmy, že?“ dodala sova Athéna.
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