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Předmluva - Zm ěna stereotyp ů 
 

Sdílejte život s dítětem, jehož správné jednání vyplývá nikoli ze strachu, ale z radosti a lásky. 

 
Tato kniha je výsledkem mnoha let mateřství a poradenství rodinám na celém světě. 

Naučila jsem se z rodičovských příběhů, že každý ví, jak být rodičem, často však svou 
moudrost nedokáže použít. Říkáte nebo děláte něco, co byste ani nechtěli, a je vám to pak 
líto, neboť hluboko uvnitř víte, že to není správně. To, co stojí v cestě moudrosti a lásce, 
jsou pouze vaše myšlenky a přehrávání starých vzorů. V této knize se naučíte 
neproduktivní myšlenky oddělit od lásky k dítěti a jednat v souladu s tím, kdo opravdu jste, 
a to milující rodič. Naučíte se, jak projevovat svou lásku právě v těžkých situacích. 

Určitě byste rádi přestali hubovat, trestat a vyhrožovat, ale nevíte, jestli i bez těchto 
bolestných opatření vaše dítě dospěje v laskavého, zodpovědného a úspěšného člověka. 
Tato kniha je odpovědí. 

Přání klidnější výchovy přineslo v poslední době jemnější způsoby, jak přimět děti ke 
spolupráci. Prastarý koncept ovládání se ale vůbec nezměnil a „ochotná spolupráce" je jen 
novým termínem, který tuto trvající kontrolu zastírá. Ovládání nemá smysl, protože lidské 
bytosti se mu přirozeně brání. Ať už jde o mírné donucování či skrytou manipulaci, 
ovládání samo o sobě přináší problémy, které se následně snažíme řešit. 

Většina rodičů už ví, jak uplatnit mírnější způsob ovládání dětí. Co ale nevíme, je jak 
NEovládat a žít s dětmi v klidu a radosti. Kontrolujeme dnes děti méně nápadnými 
prostředky, jako jsou přirozené následky, dobrovolná spolupráce, podplácení či pochvaly. 
Poslušnost, povolnost i ochotná spolupráce jsou ale stejně známkou toho, že dítě podléhá 
vůli dospělého, jakkoli spokojené vypadá (protože chce vaši lásku). Dnešní rodiče hledají 
cesty, jak vychovávat a vést děti bez používání moci. 

Cílem této knihy tedy není naučit vás, jak vymámit z dětí spolupráci, ale jak posílit osobní 
realizaci obou, rodiče i dítěte. Nezávislé dítě, které žije život svým způsobem, jedná 
rozumně, protože to tak chce. Jeho činy plynou z radosti a lásky, nikoli ze strachu a z 
potřeby vašeho souhlasu. 

příštích kapitolách se naučíte odstranit dítěti z cesty vlastní emoce a představy, aby 
mohlo být, kým je, a aby nebylo omezováno vaší minulostí, vaší úzkostí z budoucnosti či 
obavou, co o vás řekne okolí. Naučíte se vychovávat bez omezování, tak jako zahradník 
květiny zalévá, ale neotvírá jim květy, ani nemění jejich barvy a tvary. 

Pokud se chceme někam posunout, musíme se odpoutat od zažitých způsobů a od 
návyku používat moc. Typické otázky typu „jak ho mám přimět, aby uklízel, aby mlčel, aby 
se přestal vztekat, aby vše snědl" atd. jen odrážejí jedno jediné přání - ovládat dítě. Je to 
stále to samé. Rodiče chtějí, aby dítě dělalo to, co chtějí oni, tudíž dítě se má vzdát toho, 
co samo chce, což znamená vzdát se samo sebe. To, že se dítě vzdá své vůle, je však 
právě příčinou většiny potíží s dětmi. Jen to dítě, které samo směřuje svůj život, může 
jednat smysluplně, protože jedná z radosti a lásky a ne ze strachu, vzteku a stresu. 

Pokud najdete odvahu věřit svému dítěti tak, že ho necháte žít život podle sebe, přinese 
vám to maximální uspokojení z rodičovství a budete milovat jeho jedinečnost. To je 
nepodmíněná láska, láska k dítěti a ne k vaší představě, jaké by mělo být. Láska je láskou 
jen tehdy, je-li bez podmínek. V okamžiku, kdy je láska použita jako odměna za chování či 
úspěch, přestává být láskou a stává se lekcí, co je za co. Je třeba opustit zkostnatělé 
zábrany a nechat lásku volně proudit bez podmínek. Bezpodmínečná láska je odměnou 
sama o sobě. 

Kdykoli nastane s dítětem obtížný okamžik, máte na výběr: zarazit dítě v jeho projevu, a 
tak vyhovět svým starým návykům, nebo následovat dítě a tím přerůst sám sebe. Dítě se 
stává vaším učitelem. Samostatné děti, schopné vlastní realizace, vyrůstají v rodinách, 



kde rodiče rostou vedle svých dětí. 
 
 
Rodičovství je cesta ke zralosti a r ůstu, pokud se odvážíme více se u čit a mén ě 

vyučovat. 
 
 
Naše snaha ovládat není chyba ani vina. Jen prostě pokračujeme starou cestou, 

založenou na strachu. Předchozí generace věřily, že děti nelze vychovat bez ovládání. 
Braly na sebe téměř božskou úlohu přeměnit děti na dospělé. Rodičovství se stane 
mnohem snazší, pokud si uvědomíme, že děti přicházejí na svět již schopné rozvíjet se 
svým jedinečným způsobem. 

Vytvářet člověka je nemožný úkol. Příroda či Bůh nejsou hloupí. Není vaším úkolem 
přeměnit dítě během dvaceti let na dospělého. Vaším právem a povinností je starat se o 
dítě a podporovat je v jeho růstu. Kapitoly v této knize jsou založeny na pochopení toho, 
že myšlenky do hlavy přicházejí a mizí bez naší vůle: My si je tam nevkládáme. Řada 
myšlenek není ani užitečných, ani pravdivých a vůbec jim nemusíme naslouchat. Chceme-
li něco zlepšit, musíme nechat děti, aby svou budoucnost vytvářely podle sebe a ne podle 
našich přání, čím se mají stát. Záměry, které s nimi máme, vyplývají z názorů, které jsme 
převzali z minulosti. Nic se nezmění, pokud budeme opakovat staré vzory a naslouchat 
starým obavám, které máme v hlavě. 

knize najdete tucty příběhů rodin, se kterými jsem pracovala. Zásady lásky nezávisí na 
věku, najdete příběhy malých dětí i dospívajících. Najdete-li odvahu netrvat na tom, jací 
jste, nebo na tom, jak vás vychovali rodiče, pootevíráte se možnosti být mnohem lepší a 
schopnější, než vůbec tušíte. 

 



Kapitola první - Rozmluva, která lé čí a sbližuje 
 
Slova, která používáme, když mluvíme s dětmi, mají schopnost hojit či ublížit, vytvořit 

vzdálenost nebo udržet blízkost, umlčet city či otevřít srdce, posílit závislost anebo vlastní 
sílu. 

 
 

Nakupovala jsem právě v bio obchodě, když tu jsem uslyšela dětský pláč. Šla jsem po 
hlase. Na zemi ležela asi čtyřletá holčička, plakala a naříkala. Nikoho jsem poblíž ní 
neviděla. Prodavačka, dřív než jsem se zeptala, mi oznámila: „Nevím, kde je její matka, a 
tenhle chlapec je zřejmě její bratr.“ Bylo mu asi devět a stál opodál. Sedla jsem si vedle 
holčičky na podlahu a snažila se uhodnout, proč pláče.  

„Čekáš tu a čekáš a čekáš, až budeš moct odejít?" zeptala jsem se. „Ano,“ odpověděla. 
„Chceš jít domů hned?“ „Ano,“ řekla a vzlykala stále víc. „Trvá to tak dlouho a maminka je 
tak pomalá,“ dodala jsem. „Ano,“ řekla a podívala se na mne velkýma očima plnýma slz. 
„To je opravdu těžké čekat tak dlouho v otravném obchodě,“ řekla jsem. „Joo.“ V tu chvíli k 
nám přistoupil její bratr a netrpělivěji řekl: „Tak dělej, Lízo, vstávej přece.“ Obrátila jsem se 
na něj: „Taky tě otravuje čekat na maminku?“ „Jasně,“ řekl a dodal: „A hlavně když jde 
zrovna v televizi úplně nejlepší pořad.“ „Aha, tak teď zrovna přijdeš o nejlepší televizi?“ 
„Ano,“ řekla Líza a pak mi vyprávěla o pořadu. „To je teda pitomé,“ uznala jsem. „A kdy ho 
opakují?“ „Zítra,“ řekli oba, „jde to každý den,“ dodal chlapec. „A vy máte strach, že vám 
uteče jeden díl a nebudete tomu rozumět?“ zeptala jsem se. „Ano,“ řekla Líza a její bratr 
kývl. Pak Líza vstala a já jsem se představila. Líza mě pevně objala. „Jsem tak ráda, že 
jsem tě potkala,“ řekla jsem jí. Klesla mi do rukou a já s ní vstala. Byla už klidná. Její bratr 
k nám přišel a řekl: „Lízo, určitě pochopíme, jak ten příběh pokračoval.“ Líza se usmála. A 
to už přišla jejich matka a děkovala mi za pomoc.  

 
 

Rozhovor, který uklidní, často vůbec nic nezmění. Líza se nedostala včas domů a 
neviděla svůj oblíbený pořad v televizi. Co se ale změnilo, je její pocit ze situace a také to, 
jak strávila zbylý čas v obchodě. 

Nejobvyklejší způsob hovoru s dítětem je takový, že popřeme všechno, co dítě říká. 
Podívejme se, jak by to probíhalo, kdybych „láskyplně a nenásilně" popírala, co říká. 

Zeptala bych se Lízy, která ležela na podlaze a vzlykala: „Proč pláčeš?" Otázka Proč 
dostává dítě do obranného postoje, vlastně tím říkáme, že není důvod k pláči. Dítě si ale 
vždycky myslí, že je úplně jasné, proč pláče. Proč také může plačící dítě cítit jako výčitku: 
„S tebou něco není v pořádku, dělat takovou scénu kvůli..." Představme si, že Líza odpoví 
na mou otázku, proč pláče, takto: „Chci jít domů." „Mamince to nebude trvat dlouho," 
mohla bych říci, „chceš se na něco podívat?" 

Na první pohled tato konverzace vypadá nevinně, a přesto popírá to, co Líza cítí, a 
rovnou dvakrát. Za prvé, pro Lízu to trvá moc dlouho, než maminka nakoupí. A já tvrzením 
opaku popírám její pocit netrpělivosti. Za druhé, tím, že jí nabízím rozptýlení, odreagování 
od problému, vlastně říkám: „Budeme dělat, že nejsi rozčilená, a budeme předstírat, že tě 
to tady baví." To naprosto popírá její potřebu prožít svou emoci a její touhu hovořit o svém 
rozčilení a svém přání. 

Když Líza na rozptýlení přistoupí, možná rychle přestane plakat. Její stres ale trvá, její 
city zůstaly popřené, a tak jakkoli se odpoutá od situace, nejsou uspokojeny její 
emocionální potřeby. 

A teď si představme, že Líza nepřistoupí na můj pokus odvést pozornost a ječí ještě víc: 



„Chci vidět televizi, chci hned domů!" „Určitě to zase někdy půjde," pokračuji v popírání, „a 
navíc, moc televize není zdravé pro děti." V této chvíli bych si Lízu tak znepřátelila, že by 
asi chtěla utéct. 

Zrušila bych její pocit netrpělivosti, zlikvidovala pocit frustrace, odvedla bych ji od jejích 
skutečných pocitů a dala jí najevo, že nemá vůbec žádný důvod být naštvaná. Líza by 
velmi pravděpodobně přestala bojovat za vyjádření svých pocitů a už by se nedožadovala 
toho, co skutečně chce, protože by mě již nebrala jako člověka na své straně. 

Moje rozmluva s Lížou by mohla pokračovat do nekonečna, protože popření nikdy nic 
nevyřeší. Spíše jen eskaluje bolestné emoce, protože dítě nutí, aby bránilo svůj pohled na 
věc. Nakonec by se mě nějak zbavila a byla by ještě rozčilenější. 

Pokud děti cítí, že mohou být bezprostřední, že je úplně v pořádku, pokud cítí to, co cítí, 
a pokud vidí, že nás jejich názor zajímá, často samy naleznou řešení problému, anebo se 
s realitou smíří. 

Naopak, jsou-li city dítěte potlačeny nebo odmítnuty, nejsou pak často schopné problémy 
řešit. Jsou vzteklé, protože se cítí jako bezmocné oběti. 

Kdybych se chovala podle navrženého scénáře, odmítla bych Lízu do takové míry, že by 
pak zřejmě promítla svůj oprávněný vztek na matku, a tím by dále zvyšovala svůj i matčin 
stres. Můj skutečný přístup však Lízu uklidnil, protože její pocity byly uznány. Dokázala 
pak přijmout fakt, že svůj oblíbený televizní pořad prostě neuvidí. 

Je uznání pocit ů skute čně účinné? 

„Uznala jsem pocity a nefunguje to," řekla Anna se smutným povzdechem. 
„Chtěla jsi uznáním pocitů zastavit dceřin záchvat vzteku a ono to nešlo?" zeptala jsem 

se. 
„Ano," odpověděla Anna, „a skládanku stejně neuklidila." 
Potvrzení pocitů je výsledek sám o sobě. Není to metoda na kontrolu chování dítěte 

nebo na jeho změnu. Naopak, uznání a soustředěné naslouchání je způsob, jak se dítě 
může vyjádřit a zůstat v bezpečí. Je to náš způsob, jak nabídnout lásku a blízkost. 
Výsledkem takového potvrzení je, že se dítě cítí v bezpečí, ať cítí co cítí, a může se plně 
vyjádřit. 

Nejpravděpodobnější bezprostřední výsledek uznání pocitů je větší křik, záchvat vzteku 
či jiná forma vyjádření. V proběhlém příběhu Líza začala ještě více vzlykat, když jsem 
uznala její pocity, a tak ventilovala své rozčilení. Teprve poté, co se vyplakala, a když jsme 
probraly, co vlastně chce, uklidnila se a byla schopná se se situací vypořádat. Když 
potvrzení přichází od rodiče a ne od cizí osoby, obvykle dítě pláče ještě déle, protože se 
spolu s aktuálním problémem zbavuje i minulých stresů. Děti, jejichž pocity a prožitky jsou 
uznány, obvykle pláčí více a jsou vzteklejší, právě proto, že vaše přijetí jim dává možnost 
vyjádřit nejhlubší pocity. Když pak ale skončí, nezůstávají v nich žádné zbylé negativní 
emoce. 

Uznání někdy skutečně vede k rychlému ukončení vzteku, protože jde o přechodnou věc 
a dítě se rychle uklidní. Pláče-li však dítě víc a víc, stůjte při něm. Dejte pozor, abyste 
nepůsobili další úzkost, ale poskytli lásku a přijetí, a tak dochází k úlevě. Intenzita emocí 
vám může být nepříjemná, uvědomte si ale, že nenasloucháte kvůli svému dobrému 
pocitu, ale proto, aby mělo dítě pocit důvěry ve vás i v sebe. Když se dítě zabývá tím, co 
se v něm děje, chápe to a dospívá k sebedůvěře. I velmi silné emoce a jejich vyjádření 
nejsou pro něj tak zraňující. 

Potvrdíte-li pocity dítěte, nejenže mu tak pomůžete jasněji uchopit vlastní emoce a 
potřeby, ale také mu lépe porozumíte a oba se pak cítíte hluboce spojeni a posíleni. 
Naučíte se respektovat jeho vlastní cestu a také se lépe orientovat na své rodičovské 



cestě. Mezi vámi a dítětem se utváří hluboká vazba plná důvěry, kterou si ponese do 
svých dalších vztahů po celý život. Pokud si věří a nebojí se svých pocitů, získá dítě 
emocionální stabilitu, díky které se vyrovná s životními výhrami i prohrami. 

Když potvrzujete pocity, nedramatizujte je a nepřidávejte své vlastní emoce. Dělám-li z 
věci drama, dítě se do ní víc a víc potápí. Staví- me-li se k situaci neutrálně, má možnost 
se vyplakat nebo vyvztekat a pak se na to „drama" samo podívat a třeba se tomu zasmát 
nebo alespoň to nechat být. 

Líza a její bratr přijali nakonec realitu s klidem, protože jsem je plně vyslechla, zároveň 
jsem ale jejich problém nezveličovala. Vyhnula jsem se dramatizaci, nehodnotila jsem 
situaci, nenabízela jsem řešení, které by naznačovalo, že situace je mizerná. Děti se 
dokáží bleskurychle přenést přes nepříjemnost, pokud ji uznáme s klidem a pokud se 
mohly plně vyjádřit. 

Komunika ční S.A.L.V.E. 

Mnoho rodičů se ptá na přesná slova, která by jim pomohla přejít od popírání k uznání a 
podpoře. 

Formulace S.A.L.V.E.  vám pomůže orientovat se na dítě, na potvrzení jeho zkušenosti. 
Dítě pak může opustit emoce a efektivně řešit situaci po svém. 

S (separate) - Oddělte se od chování dítěte a od jeho emocí pomocí tichého hovoru 
Sami Se Sebou. 

Je to ten nejtěžší krok; jakmile ho zvládnete, ostatní půjde snadno. Všimněte si, že když 
akce dítěte vyvolá vaši reakci, je to mysl, která vám vkládá slova do úst. Funguje jako 
počítačový program: Dítě něco udělá a ve vaší hlavě se automaticky otevře okno. To je 
samo o sobě neškodné, ale nesmíte nahlas číst, co se v okně objeví. Jste-li rozčilení, je 
nesprávné mluvit a jednat a jen to zhoršuje situaci. Nechcete tak mluvit. Nejsou to vaše 
skutečné úmysly a nejste to vy. Později svých slov a činů litujete, staví zeď mezi vás a dítě 
a to vše dokazuje jejich neautentičnost. 
Čtěte si slova v automatickém okně v hlavě potichu. To dítě nemůže zranit. Sledujte 

slova, která byste málem vyslovili. Plně si vše přehrajte v hlavě, představte si, co byste 
chtěli udělat, vyvolejte vzpomínky z minulosti. Tato vizualizace zabere méně než minutu a 
nikomu neublíží. Jsou to všechno jen vaše pocity, není důvod něco dělat nebo říkat. Je to 
pouze stará nahrávka, nejste to už vy, tady a teď. 

Tento průzkum vlastních myšlenek může zpočátku zabrat více než jednu minutu. 
Začněte tím, že myšlenky berte na vědomí a nechte je plynout. Zapište si je, ať je později 
můžete lépe analyzovat. Časem se budete v mysli lépe orientovat a celý tento drobný 
myšlenkový proces zvládnete najednou. 

 
 
Průzkum myšlenek 
 

• Sledujte, která slova ve vás vyvolávají vztek, nevůli, lítost nebo kritiku. Jsou to 
opravdu „vaše" slova? Opravdu jim věříte? Myšlenky typu „nikdy se to nenaučí", 
„neměl by se tak chovat" nebo „měla by být zodpovědnější" jsou jen staré záznamy 
a vy jim někdy dokonce ani nevěříte. Možná to říkají druzí, možná jsou to vaše 
obavy, vzpomínky nebo vaše cíle. Ať tak či onak, stojí vám v cestě, abyste mohli 
milovat dítě takové, jaké je, a abyste mu rozuměli. 

• Sledujte, co s vámi tyto myšlenky dělají, pokud je berete vážně. Sledujte ve své 
mysli, jak se chováte k dítěti, pokud myšlenkám podlehnete. 

• Přemýšlejte, jací byste byli bez těchto myšlenek. Bez nich totiž reagujete na dítě, 



nikoli na stereotypy ve své hlavě. Pokuste se si představit, jak danou situaci s 
dítětem řešíte bez kontrolování a odmítání. Vaše myšlenky nezmizí, zůstávají uvnitř 
vás. Prostě si představte, kdo jste bez nich. Bez omezujících názorů může 
vytrysknout opravdové já, milující bezpodmínečně. 

• Pozorujte, zda to, co vaše mysl říká o dítěti, není vlastně pravda o vás. Obvykle na 
druhých vidíme své vlastní potřeby. „Neměl by se tak chovat" se tím mění na větu 
„Neměla bych se tak chovat... ke svému dítěti." „Nikdy se to nenaučí" může 
připomínat, abyste se učili být rodičem; „měla by mít víc zodpovědnosti" může 
znamenat zásadní výzvu pro vás být zodpovědný za své myšlenky a vůbec za svůj 
život. 

 
Jakmile pochopíte, jak vás myšlenky matou, zjistíte, že vaše skutečné já je plné 

bezpodmínečné lásky. Místo, abyste přenášeli na dítě své úzkosti, dáte mu lásku, která 
odjakživa existuje. Když odhodíte hromadu harampádí svých myšlenek, osvítí vás 
poznání, kým skutečně jste, a dítě vidíte v láskyplném světle. 

 
A (attention) - Věnujte pozornost dítěti. Potichu jste prozkoumali své myšlenky, které 

nemají s dítětem nic společného, a nyní obraťte pozornost od sebe a svého vnitřního 
hovoru k dítěti. 

 
L (listen) - Poslouchejte, co dítě říká, sledujte, co jeho činnost naznačuje. A snažte se 

více naslouchat. Udržujte oční kontakt s dítětem a dávejte takové otázky, aby se mohlo 
lépe rozhovořit. Pokud se vyjadřuje neverbálně, dejte najevo, že rozumíte. 

 
V (validate) - Uznejte pocity dítěte a potřeby, které projevuje. Nedramatizujte to a 

nepřidávejte své vlastní stanovisko. Naslouchání a uznání jsou projevy lásky. Pokud se 
vám to daří, vytváříte si vazbu s dítětem, jste plně přítomni a chováte se přirozeně. 

 
E (empower) - Povzbuďte dítě. Nepřekážejte mu na jeho cestě a věřte mu; tím mu 

umožníte, aby se vypořádalo s vlastním rozzlobením. Projevte důvěru v jeho schopnosti 
tím, že mu nebudete foukat každou bolístku a honem vše řešit. Děti vnímají své potřeby, 
nalézají řešení a mají nápady, pokud cítí víru ve vlastní schopnosti, dostávají důvěru a 
nejsou svázané rodičovskými očekáváními a emocemi. Pocity stojí v cestě účelnému 
jednání. Jakmile je dítě vyjádří, osvobodí se od nich a může buď nechat celou věc být, 
nebo nalézt řešení. Rychle a přirozeně tak udělá to, co jste dělali vy při zkoumání svých 
myšlenek. 

 
 
Devítiletý Karlík brečel, protože jeho sestra Jitka s ním nedohrála Monopoly. „Chci tu hru 

dohrát, málem jsem už zvítězil!“ brečel. 
Jejich matka Ela už už chtěla věc rozsoudit, nicméně se zarazila, oddělila svoji reakci od 

problému dětí a tiše si to promyslela (tedy provedla S z formulky S.A.L.V.E.). Představila 
si, jak ječí na Jitku, že to je od ní ošklivé a neslušné, a jak ji nutí dokončit hru. Pak si myš-
lenky v hlavě probrala a bylo jí jasné, že nemá pravdu: Její dcera není vůbec neslušná a 
její schopnost prosadit se je dobrá věc. Nechala tedy problém, jak byl, a obrátila svou 
pozornost (tedy provedla bod A) ke Karlíkovi a naslouchala mu (bod L). 

Jak ty jsi byl nadšený, že vyhraješ. Jsi teď zklamaný, že jsi to nemohl dohrát?“ 
„Chci a chci dokončit tu hru,“ trval na svém Karlík. 
Je to tak, že ty chceš hru dokončit a Jitka nechce.“ 
„Nechce hrát, protože jsem vyhrával,“ řekl Karlík. 
Ela se držela uznání a naslouchání, ale nic pro Karlíka neudělala, nezměnila, co se 



stalo. Neřešila situaci za něj a tím se mu dostalo povzbuzení, jako by mu řekla: „Slyším, co 
říkáš, nevidím v tom problém a vím, že to zvládneš.“ 

Za chvíli se uklidnil a začal mluvit o něčem jiném. 
Karlík se cítil v kontaktu s matkou, protože ho vyslechla a potvrdila jeho pocity a 

zopakovala situaci tak, jak ji sám viděl. Nezveličovala problém, nemíchala do něj své 
emoce či názory. Její důvěra a přítomnost umožnily Karlíkovi problém překonat. 

Malé děti a emocionální slova 

Menší děti hovoru o pocitech smutku, rozčilení nebo zklamání někdy nerozumí. Aby cítily 
pochopení, potřebují mít skutečnost jasně formulovanou. Při jedné telefonní konzultaci se 
mnou podělila matka o zkušenost s dítětem v bazénu. 

 
 
Olina (5 let) odcházela z bazénu a zoufale brečela, protože sejí ještě nechtělo domů. V 

plaveckém bazénu už zavírali. Její maminka Dana ji začala oblékat a přitom potvrzovala 
Olinin zážitek tím, že zopakovala, jak to je:  

„Ty tak ráda plaveš, chtěla by sis hrát ve vodě ještě mnohem déle?“ 
Olina odpověděla: „Ano, chtěla bych ještě dlouho skákat.“ 
Dana pokračovala: „To já vím, vůbec se ti nechtělo z vody a musely jsme vylézt.“ 
Olina přestala plakat a řekla: „Zbožňuju bazén.“ 
„Jasně,“ řekla maminka, „a nesnášíš, když tě někdo z bazénu vytahuje tak brzo.“ 
„Maminko,“ řekla už klidná Olina, „mně už to nevadí. Chci jít domů.“ 

 
 
Dana jen objasnila realitu a Olina se s tím mohla snadno smířit a cítit se spokojeně. Děti 

samy nechtějí setrvávat v nepříjemných emocích. Rychle je překonají, protože nemají 
pocity zatíženy hromadou minulých vzpomínek. Neučte je to, co dělají dospělí - „patlat se 
v mizerných pocitech."  

Dospělí se často stále dokola snaží vyvolat pocit viny ve druhém člověku nebo obviňují 
vládu a okolnosti. Tohle určitě dítě naučit nechcete. Uznejte pocit, ale očekávejte, že ho 
dítě překoná. Učte je nebrat emoce příliš vážně a učte se to zpátky od něj. Emoce jsou 
jakési výpustě, něco jako pocení nebo bublání v útrobách. Emoce musí být objasněny, aby 
nepřekážely, stejně jako se otírá pot. Jakmile dítě dosáhne toho, že ho chápete, věc 
překoná. Překonáním se zabrání i tomu, aby se zážitek stále vracel a nakonec negativně 
ovlivnil postoje dítěte na celý život. 

Kdy m ůže uznání zranit 

Někdy uznání koliduje s tím, co dítě považuje jen za svou záležitost. Dítě vaše slova 
může vnímat jako zraňující, pokud ho naštvalo něco, co jste udělali nebo řekli. Nebo jsou 
mu útěšná slova protivná, ať už se zlobí pro cokoli. Musí mít svobodnou volbu, zda chce 
vůbec své city ukázat. Někdy prostě nechce, aby se mluvilo o tom, že je naštvané. 

V zásadě nám pak říká, „když jsem rozzlobený, nechte mě být a neříkejte mi, že to na 
mně vidíte". Pokud dítě potřebuje, abyste mu dali pokoj, pak cokoli řeknete, ho nejspíš jen 
víc naštve. 



 
Pětiletá Alice staví věž, ta spadne a holčička je rozzlobená. Babička přichází a potvrzuje: 

Jejda, jsi naštvaná? Asi si přeješ, aby věž nespadla?“ 
Alice zboří zbylé kostky a vzlyká: „Nic mi neříkej!!“ 
Babička se tiše posadí a vidí svoji chybu. 
Alice sebou mrskne na zem a vztekle hází kostky kolem sebe. Ječí: „Kostky jsou pitomé, 

podlaha je pitomá a já jsem pitomá!“ A rozhazuje kostky po pokoji. Babička mlčí, ale 
zůstává tam, a Alice se díky její pozornosti může úplně vykřičet. Když skončí, vstane, 
sesbírá kostky a v klidu staví věž znovu. 

 
 
Být zticha neznamená být lhostejný. Plně se dítěti věnujte, ale nic neříkejte. Dítěti je 

často nepříjemné, když o jeho pocitech mluvíte v situaci, kdy je v rozpacích nebo 
vystrašené. V takovém případě buď neříkejte nic a jen tak vedle dítěte „buďte", nebo ho 
uklidněte tím, že mu budete vyprávět, jak jste zažili nějakou trapnou situaci. To udělal můj 
klient Adam. 

 

 

Adam pracoval na zahradě a jeho čtyřletá dcera Rut si doma nalila sklenici mléka. 
Trochu mléka se vylilo na stůl a na podlahu. Když Adam přišel a viděl rozlité mléko, už už 
se chystal vybouchnout jako: „Proč jsi mi neřekla, abych ti pomohl? Vždyť víš, že to nemáš 
dělat sama.“ Místo toho se zhluboka nadechl, nechal slova tiše plynout hlavou (to je S) a 
uvědomil si, že jsou k ničemu. Pak se obrátil (to je A) k Rut. Pochopil, že ho nechtěla 
vyrušovat, a proto si mléko sama nalila. Přišel blíž a vesele řekl: „A hele, jsi nějaká 
zamlékovaná.“ 

Rut odpověděla: „Ano, a něco se i rozlilo,“ a podívala se na něj s otázkou v očích. 
„Taky se mi to kdysi stalo u dědečka,“ řekl. „Vylil jsem džus. Cítil jsem se jako pitomec, 

ale děda se smál a dal mi hadr. Snadno jsem to utřel.“ 
Rut vyběhla z kuchyně a přinesla tatínkův ručník. Nebyl to zrovna hadr, který by Adam 

použil na podlahu, ale vzal si ho s úsměvem a mléko utřel. 

 
 
Adam viděl a pochopil, proč si Rut chtěla nalít mléko, a choval se k ní tak, jako by byla 

hostem, který na návštěvě nechtěně rozlil mléko. Tím, že jí řekl o své dávné nešikovnosti, 
potvrdil její pocit a přitom její nešikovnost zbytečně nezdůrazňoval. A jí se ulevilo, když 
slyšela, že dokonce i tatínek byl někdy nešikovný Když přinesla špatný hadr, Adam to 
nekritizoval a ani hadr nevyměnil. A tak v tomto případě rozlité mléko posilnilo vazbu mezi 
otcem a dítětem a sebevědomí dítěte neutrpělo. 

Zlé pocity, milující slova 

Přes všechno naše snažení být milující a laskaví někdy cítíme k dítěti hněv a dokonce i 
nenávist. Příčinou nemusí být nic velkého. Každý si v sobě neseme vzpomínky na 
bolestné či zahanbující situace, které náhle vyplavou na povrch díky jen vzdáleně 
podobným situacím. 

Nemusíme si ani na nic reálně vzpomenout, jsou to emoce spojené s nějakým zážitkem, 
které zcela zaplaví naši mysl. Pak opět pomůže vzorec S.A.L.V.E., zejména jeho první 
krok, oddělení sebe od aktuální situace. 



Zloba a násilné reakce často překrývají jiné bolestivé pocity. Většinou si tyto pocity 
vůbec neuvědomujeme, protože by odkryly bolestné a nepříjemné minulé zážitky. Pokud 
pro vás jako dítě nebylo bezpečné vyjadřovat smutek, plakat, dožadovat se pozornosti a 
plně se vyjádřit, nejspíše jste tyto emoce nadlouho potlačili. To, co se děje nyní, je 
automatické: Bolestivé pocity byly vytěsněny a namísto nich se objevuje hněv, který je 
přijatelnější, a cítíte se v něm méně zranitelní, než když cítíte smutek nebo vám tečou 
slzy. 

Bohužel hněvem se nám neuleví, protože se soustředíme na obviňování. Tím, že 
odsuneme pozornost od sebe (obviníme), nemáme možnost pocítit své zranění. Dokud si 
neobjasníme myšlenky, které hněv způsobují, nejsme klidní a často se cítíme ještě 
rozzlobenější a zabředáváme do role oběti (obviňováním). 

Když se vaše dítě chová tak, jak byste neočekávali, dřív než něco řeknete nebo uděláte, 
myslete (tichý hovor se sebou). Neříkejte první slova, která vás napadnou. 
Pravděpodobně to budou slova, která dítěti ublíží a povedou k dalšímu boji. Slova ve vás 
nezmizí, ale vy je postupně budete vidět jen jako myšlenky, ne jako pravdu. Ve správném 
postupu vám dítě dokonce může pomoci. Poproste ho, aby vás upozornilo: „Počkej chvíli, 
mami!" nebo „Přemýšlej minutku, tati!". Batoleti můžete dát „vlajku", kterou před vámi 
zamává, abyste se vzpamatovali. Tyto domluvené signály vám umožní si vybrat „odde-
chový čas" a oddělit v něm svou vnitřní konverzaci od toho, co dítě opravdu dělá, a od 
svého opravdového já. Nejprve se zabývejte svou emocí, tím se osvobodíte a můžete se 
soustředit na dítě. 

Dítě váš hněv spouští, ale není jeho příčinou, není zodpovědné za vaše emoce. Dítě 
něco dělá a ve vás naskočí starý počítačový program a nutí vás chovat se podle něj. Nad 
touto automatickou odpovědí nemáte vládu. Máte ale volbu ji uskutečnit nebo zavrhnout. 
Můžete být posluchačem sami sebe a zuřit jen vnitřně a pak se soustředit na dítě již bez 
pout starých reakcí. Pokud si v krátkém čase vnitřního oddělení uvědomíte, že hněvivé 
myšlenky nejsou vaší podstatou a ani se nevztahují k současnosti, budete schopni je 
prostě zaznamenat, nechat odplynout a plně se soustředit na dítě. Možná později vyhledá-
te kamarádku nebo terapeuta, aby vás vyslechli a lépe jste se v myšlenkách orientovali. 
Nebo si to proberete sami. Zapište si každou myšlenku, která vyvolává hněv, a zjistěte, 
proč to tak je, jak se při tom cítíte a chováte a jak byste odpovídali bez oněch myšlenek. A 
pak si uvědomte, kolik očekávání a hodnocení, která kladete na dítě, je stejně tak 
užitečných pro vás. 

Buďte k sobě laskaví. Klíčem je žádné myšlenky či představy nehodnotit: Nejsou to 
pravdivá vyjádření o tom, kdo jste, ani o tom, jací rodiče chcete být. Dejte si asi minutu a 
vyjádřete přesně a úplně, co chcete, pouze ve své hlavě. Představte si sebe, jak ječíte, 
obviňujete, bijete, trestáte či cokoli jiného vás v hlavě napadne. Přehrajte si celý tento 
vnitřní film a pak se sami sebe zeptejte, jestli je to opravdu přiměřené současnosti a zda 
opravdu takoví jste. Budete moc šťastni, že jste se podle svého filmu nechovali. 

Dejte sami sobě svobodu přehrát si vše v hlavě. Zabere to jen málo času a vrátí se vám 
zpět síla a láska. Své myšlenky a příčiny hněvu jen sledujte. Máte-li ještě minutu navíc, 
zapište si to a pak se podívejte, co platí. Když projdete tímto „procesem pravdy", 
soustředíte se daleko lépe na současnost a uvidíte, jak nevinné jsou úmysly dítěte. Matka, 
která se zachovala podle mé rady, mi pak vyprávěla následující příběh: 

 
 

Vendula si trochu zdřímla a její devítiletý syn Leoš ji chtěl překvapit a připravit sám 
lasagne, které chtěla udělat na večírek. Když se Vendula vzbudila a přišla do kuchyně, 
Leoš byl celý opatlaný od rajského protlaku a kuchyň úplně zmazaná od ragú a sýra. Na 
plechu bylo cosi, co měly být lasagne, ale spíše to vypadalo jako bramborová kaše 
naložená v kečupu. 

Vendula byl na pokraji „výbuchu". Nestačí před příchodem hostů umýt kuchyň a udělat 



nové lasagne. Zhluboka se nadechla a prošla si formulku S.A.L.V.E. Viděla v duchu sama 
sebe, jak ječí a nadává, jak vyhazuje Leoše z kuchyně a zakazuje mu zúčastnit se večírku. 

Zlá slova a fantazie nechala projít tiše myslí a pak se soustředila na Leoše. Ještě dříve 
než stačila cokoli říci, jí Leoš sdělil: „Mami, připravil jsem lasagne. Teď už to jen musíme 
upéct a trochu tady uklidit. Můžeš si jít klidně ještě lehnout a prospat se.“ 

Když Vendula viděla, s jakou láskou to Leoš vše dělal, usmála se a řekla mu: „Díky. Tos 
mě tedy překvapil. Jsem už úplně odpočatá. Mohu ti pomoci s úklidem?“ 

Leoš souhlasil, že mu maminka pomůže. Vendula usoudila, že lasagne vůbec 
nevypadají tak nemožně, jako když byla plná hněvu. Leoš byl hrdý na své dílo a Vendula 
si odnesla cenné poučení. Maminka a syn spolu strávili báječný večer. 

 
 
Vendula dokázala přesunout svou pozornost a vidět činnost dítěte z pozitivní stránky, a 

protože nic neřekla, umožnila svému synovi, aby začal mluvit první, a tím se vlastně vše 
vysvětlilo. Často děláme v rozčilení rychlé závěry, aniž bychom se snažili vidět opravdová 
fakta a úmysly, které dítě mělo. Když chvilku počkáme, až dítě samo začne mluvit, situace 
se vyjasní a hněv se rozplyne. 

Abychom si zachovali láskyplnost i v obtížných situacích, je dobré si uvědomit, že vyčistit 
podlahu nám zabere úplně stejně času, když jsme rozzuření, jako když nás činnost dítěte 
potěší. Pokud dokážeme uchránit dítě slov, jež vedou k pocitu viny, rozmrzelosti a hanby, 
bude se cítit užitečné, milované a oceněné. Čas strávený s dětmi získává na ceně jak pro 
ně, tak pro nás právě díky těmto kladným emocím, které nás spojují. 

Když od dít ěte něco žádáme 

Někdy si přejeme, aby dítě něco udělalo, pověsilo ručník, ukončilo telefonování, přestalo 
dělat rámus či si očistilo boty před vchodem do domu. Slova, která k tomu použijeme, 
mohou zahanbit a obvinit anebo mohou vést k pochopení a oboustranné ochotě. 
Donedávna se obvinění a zahanbení běžně užívalo ke kontrole dítěte a to nevedlo k 
ochotě, nýbrž k vyhovění jen na základě strachu. Mnoha lidem dosud znějí v uších zcela 
běžné fráze z jejich mládí jako: „Kolikrát ti to mám říkat?", „Co je s tebou?", „Všechno jsi 
zkazil!", „Když budeš hodný, dostaneš to a to." 

Kontrola mohla být velmi jemná a my jsme poslouchali a nevěděli proč, když třeba rodiče 
říkali: „Jana je tak hodná holčička, ta mi určitě pomůže." Chválili nás, když jsme plnili 
potřeby svých rodičů, a ignorovali nás, když ne. Učili nás, že milovat své rodiče znamená 
dělat to, co řeknou. Podpláceli nás dobrotami, chválou, láskou, výhodami nebo dárečky a 
manipulovali s námi pomocí různých donucovacích metod. Kontrola to byla úplně stejná, 
jen skrytější. Děti, které byly manipulované tímto skrytějším způsobem, se často cítily 
zmatené, protože to, co vypadá jako laskavá a milující péče, v nich vyvolává pocit 
zahanbení, nedostatečnosti a nepřirozenosti. 

Generace takto poslouchaly rodiče proto, že se jich bály. Až nyní konečně začínáme 
jednat s dětmi stejně důstojně, jako se má jednat s námi. Není vůbec snadné konečně 
zahodit koncept výchovy, kdy dítě něco dělá jen proto, že to rodiče řeknou. Vyžaduje to 
vůli, praxi a sebekontrolu. Možná pro vás bude užitečné počkat minutu, než dítě o něco 
požádáte, a položit si otázku: „Jak bych o to požádal svého dospělého přítele, a požádal 
bych ho vůbec?" 

V tomto novém pojetí děti vůbec nejsou povinny plnit naše přání. Mohou si samy 
svobodně vybrat, jak odpovědět na naše přání a my uděláme nejlépe, když rozhodnutí 
respektujeme a uvědomíme si jejich možnosti a cíle. Naším úkolem je mluvit s dětmi tak, 



jak bychom mluvili se svými dospělými přáteli, to je nevnucovat jim, že musejí udělat, co 
řekneme. Pokud naše přání dítě nesplní, je třeba to buď respektovat, nebo vysvětlit, že to 
chápeme, a hledat možnosti, jak budou všichni spokojení, či najít jiné řešení, se kterým 
souhlasí dítě i my. 

Vaše požadavky by měly být upřímné: Nepředstírejte, že něco děláte pro dítě, když to 
vlastně děláte pro sebe. Například uklizený pokoj chcete mít vy, a ne dítě. Vy chcete 
poučovat. Ale dítě se nechce učit. Předčasné učení je jako předčasný porod, není bez 
následků. Zpomaluje skutečné učení a staví hráz nedůvěry mezi vás a dítě. Důvěřujte 
vývoji dítěte a buďte upřímní ve svém požadavku: „Já si přeju, aby bylo uklizeno." Dítě 
vám může a nemusí pomoci uklízet, ale naučí se od vás, že máte rádi pořádek a jednou 
možná to bude dělat stejně (nebo jednou bude žít s pořádkumilovným partnerem, což je 
taky řešení). 

Chraňte dětství svého dítěte a dvakrát si rozmyslete, než něco žádáte. Batole, které jde 
v zablácených botičkách po koberci, opravdu netuší, že je nějaký problém. Můžete úplně 
klidně konstatovat: „Máš špinavé botičky, ukaž, já ti je sundám." A pak vyčistit koberec. 

Když ten koberec čistíte, malé dítě se může rozhodnout vám pomoci, nebo ne. Na tom 
ale nezáleží. Když dítě nutíte a trváte na tom, že musí pomoci, vede to jen k pocitům 
selhání, odporu a viny. Tyto bolestné pocity pak jen brání přirozené touze dítěte být 
užitečné. Naopak pokud s dobrým pocitem sleduje, jak uklízíme, nebo pokud odběhne a 
najde koberec čistý, může se to naučit prostřednictvím našeho příkladu a možná se samo 
rozhodne nám pomoci. Pokud malé dítě nabízí pomoc, nechte ho pomáhat samostatně, 
nekritizujte ho a nepředělávejte práci po něm v jeho přítomnosti. Můžete mu třeba 
nabídnout, aby přineslo smeták, ale nic mu nenařizujte, ať se může samo rozhodnout, zda 
pomůže, zda se bude jen dívat nebo zda odejde. 

Když malé děti káráme, často jsou tak vyděšené z odsuzování a našich silných emocí, 
že ani nechápou, co vlastně provedly. Říkáme dobrá slova, ale zaznívá tón 
nespokojenosti, pod medovým hlasem se skrývá obviňování, a to je příliš velká zátěž na 
emoce malého dítěte, které se pak nedokáže orientovat, o co jde. Cítí se strašně zraněné 
a vyděšené. Dítě se může učit nárokům ostatních nejlépe tehdy, je-li obklopeno jasnou 
láskou a jeho důstojnost není ohrožena. Dítě nepotřebuje pomáhat, když se učí žít s 
ostatními, potřebuje, abychom mu důvěřovali a nebránili mu v tomto učení. 

Budete-li používat jen písmeno S ze vzorce S.A.L.V.E., to ostatní vám půjde už samo. 
Jakmile získáte nadhled nad svým vnitřním naprogramováním a nechováte se podle něj, 
jste schopni vidět dítě a ne své reakce. Ať už něco vyžadujete nebo jste rozzlobení, pokud 
jste soustředěni na přítomný okamžik, zůstáváte ve spojení s dítětem a víte, co dělat. 

Přetáčení 

„S.A.L.V.E. funguje, když na to myslím," řekl mi otec plný pochybností. „Ale co když si 
nevzpomenu? Co když prostě vybouchnu plný hněvu?" 

Změnit zvyky je samozřejmě těžké a mnohokrát se propadnete zpátky do starých návyků 
a vzorců. Přeměnit se z věčného „negátora" na „validátora", to chce čas a cvik. Začněte 
tak, že si uvědomíte své negující připomínky, ale nesnažíte se je změnit. Neobviňujte se v 
duchu za to, že jste odbyli své dítě nebo partnera. Být laskavý začíná od toho, že je člověk 
laskavý a trpělivý sám k sobě. Zamyslete se nad tím, co se stalo. Je to jen hlas ve vaší 
hlavě. Sledujte, jak odchází, a dostanete se do přítomnosti. Zamyslete se, zda hlas 
odpovídá přítomnosti, a bude vám jasné, kam patří. Uvědomte si, jací byste byli bez tohoto 
hlasu, pak se zamyslete, jak se vás týká to, co chcete po dítěti, a láska k sobě i k dítěti se 
objeví. 

Když to budete dělat pravidelně, naučíte se zastavit svou mysl a změnit směr. Když se 



něco přihodí, můžete dítěti vysvětlit svou chybu, „přetočit" a začít znovu. 
Můžeme z toho dokonce vytěžit výhodu, klidně říci dítěti: „Přetáčím! Poslední scénu 

předělávám." Postupně si navyknete nechat záporná slova nevyslovená a budete se k 
dítěti obracet s naslouchajícím srdcem a otevřenou myslí. Tak například jeden otec, 
účastník mých workshopů, přetočil svůj příchod domů. 

 
 
Nik přišel domů a vidí strašný nepořádek, rozdělané kartonové krabice a všude na 

podlaze plno rozšlapaných pastelek. Začal nadávat a trval na tom, aby to děti okamžitě 
uklidily. Mladší Mirka začala brečet, starší Leo řekl: „Ale tatí, my jsme právě uprostřed hry.“ 

„Zničit krabice a pastelky není žádná hra,“ ječel Nik, ale pak najednou přestal křičet a 
řekl: „Přetáčím! Hraju tuto scénu znovu." 

Nik teatrálně vyšel pozadu z domu. A pak se vrátil s úsměvem na rtech: „Ahoj děti, jak se 
máte?“ 

Políbil obě děti, manželku a pokračoval: „Jejda, podívejme se, copak to tvoříte?“ Děti mu 
o překot začaly vysvětlovat svou hru. Láska a zájem byly obnoveny. 

 
 

Tohle zvládnout chce čas a praxi. Koneckonců vyrostli jsme v kultuře, kde se 
automaticky nesouhlasí, v kultuře, která nám vštěpovala do hlavy automatická klišé. 
Nesouhlasíme naprosto bezmyšlenkovitě a vlastně to ani neodráží, co si skutečně 
myslíme, co cítíme, nejsme vůbec autentičtí. Odsuzovat sám sebe za tyto názory ale také 
k ničemu nevede. Vychováváte přece také sebe, buďte tedy k sobě laskaví. Začněte 
jednoduchou dohodou sami se sebou: Jste-li rozčilení, neříkejte první slova, která vás 
napadnou, protože to jsou ta zraňující a nesouhlasná. Jakmile se vzpamatujete, můžete 
ihned „přetočit", klidně uprostřed situace nebo na jejím konci. 

Základem všeho je udržet negativní konverzaci jen ve své mysli, pak jste schopni být 
oceňujícím a laskavým partnerem. Možná to bude trvat několik měsíců, než dokážete 
zadržet negativní rozhovor uvnitř své mysli, nakonec se ale starých způsobů zbavíte. 

Všechno chce čas a praxi, ať už jde o hru na nějaký nástroj, zvládnutí nového jazyka či 
jiné obtížné činnosti. Praxe neznamená, že věc děláme perfektně, ale vede k tomu, že si 
postup zafixujete. 

Staré zvyky se fixovaly mnoho let. Řekněte svému dítěti: „Je to pro mě nová věc. Učím 
se." 

Uznání nevysloveného 

Denně se vyskytují příležitosti ocenit i hádavé, agresivní či trucovité dítě, které odmítá 
mluvit o svých pocitech. Při jedné konzultaci mi Rebeka vyprávěla, jak se jí podařilo 
přiblížit ke svému dítěti. 

 
 
Rebeka si všimla, že její syn Joše chodí ze školy otrávený, a řekla: „Docela by mě 

zajímalo, jak se máš. Vzpomínám si, jak mě štval pátý ročník, nesnášela jsem učitele a 
neměla kamarádky. Byl to hrozný rok.“ Joše zpozorněl, na něco se optal a pak řekl: „Učitel 
mně dnes vynadal a pak ještě Rob s Danem na mě dělali ksichtíky a nechtěli si se mnou o 
přestávce hrát. Rebeka si dala pozor, aby se neptala, proč mu učitel vynadal, a nepouštěla 
se do popisování jeho emocí. Potvrdila jeho zážitek zcela neutrálně: „No to je teda 
protivné.“ Pro Joše to znamenalo, že mu matka rozumí, a tak pokračoval: „Já toho učitele 



nesnáším. Ať udělám cokoli, není nikdy spokojený.“ 
„Děláš, co můžeš, a stejně ti vynadá a kritizuje tě?“ zeptala se Rebeka. 
„Jo,“ řekl Još, „a pak se mi ještě kamarádi posmívají. Nenávidím tu školu.“ 
Rebeka si sedla vedle Joše a láskyplně ho vzala kolem ramen. Díky jejímu dotyku Još 

lépe pocítil své skutečné emoce. Začal vyprávět matce další své zážitky ze školy a také 
něco o svém vztahu se sestrou a propukl v pláč. Uvolnil se, cítil k matce větší důvěru a 
začali společně hledat řešení. 

Rodina začala uvažovat o tom, že by se Još mohl učit doma. Do konce školního roku 
zůstal ještě ve škole, od nového se učil už doma. 

 
 
Dětem pomáhá, když vědí,.že i jejich rodiče zažívali odmítnutí, samotu, strach a 

neúspěchy. Jistý otec vyprávěl svému synovi zážitky z dětství. Během týdne se chlapec 
rozmluvil, otevřel své srdce a začal se svěřovat se svými problémy. 

Děti komunikují vždycky, i když nepoužívají slova. Některé děti ukazují své obavy v 
imaginárních hrách. Nebo se jejich úzkosti projevují jako sourozenecká rivalita, 
počurávání, neschopnost se soustředit či se chovají hrubě a agresivně. Jiné děti zase 
reagují ukrytím svých emocí, zmizí do svého pokoje a ponoří se do bolestných myšlenek. 
Snadno se pak přehlédne, že mají stejně silné emoce, jako jejich hlučný sourozenec, který 
se prosazuje křikem a pláčem. 

Oba typy dětí, extrovertní i introvertní, potřebují projevit své emoce, jinak se v nich 
utápějí. Mysl má tendenci vytvářet z nevyjádřených emocí drama, které pak často omezí 
emocionální svobodu na celý život. (Všimněte si, že jakákoli oblast, ve které se vám 
nedaří a obáváte se jí, je vždy spojena s nějakým konkrétním případem v minulosti.) V 
dalších kapitolách se dozvíte, jak pomoci dětem odhalit pocity bezmocnosti a stresu. Tato 
kapitola se soustředí na způsoby, jak navázat a usnadnit rozhovor o bolestných emocích. 

Rozhovory o ztrátách a p řeměnách 

Pokud dojde k nezměnitelným událostem (úmrtí, rozvodu či nemoci), je pro uzdravení 
nejdůležitější otevřená komunikace. Je-li dítě osamělé ve svém vnitřním světě, jsou 
následky dlouhodobé a bolestné, protože se dítě s bolestí identifikuje a svůj životní příběh 
si buduje na jejím základě. 

Dítě potřebuje vědět, že je v pořádku, když cítí, co cítí, a má představy, jaké má. Tím, že 
své pocity vyjádří, také zjistí, že pocity nejsou jeho identita. Bude nakonec schopné odlišit 
své pravé já od myšlenek, které mu bolest způsobují. 

Není třeba ochraňovat dítě před nevyhnutelnými ranami, je však třeba o jeho pocitech 
mluvit. Jedna matka mi vyprávěla, jak nechtěla říct své tříleté holčičce, že jí umřela kočka, 
dříve, než jí koupí novou. Poté, co jsme to probraly, však změnila názor a řekla dceři o 
kočce ještě ten den. Byla pak velmi překvapená, když jí dítě řeklo, že žádnou další kočičku 
nechce. 

Udělejte si čas a mluvte denně o změnách, které nastaly. Sdílejte spolu vzpomínky a 
vysvětlete dítěti, že pláč, vzpomínky a mluvení o pocitech jsou normální a dobré cesty, jak 
se vyrovnat se silnou bolestí. Dítě nebo batole může svou úzkost vyjádřit ve hře, při 
výtvarné činnosti či zdravotní poruchou, je třeba to postřehnout a tento způsob 
komunikace uznat. Zároveň je důležité věci nezveličovat a nechat na dítěti, kdy bude se 
situací vypořádané a přestane se jí zabývat. 



Jak se omluvit, aby se dít ě mohlo cítit op ět dob ře 

Dítě, stejně jako dospělý, nemůže být spokojené, pokud řekneme jenom „Promiň." Aby 
pro něj problém skončil, chce na vás vidět, že opravdu chápete, co se mu přihodilo, 
například: „Hrála sis v bazénu a už zavírali. Nechtěla jsi vylézt z vody a já jsem tě vyhnala 
ven." Když vám dítě řekne, jak samo situaci vidí, zeptejte se ho, jak by si přálo, abyste 
podobnou věc vyřešili příště. 

Někdy se naopak rodiče omlouvají tam, kde to není třeba. Například řeknou: „Je mi to 
líto, ale nemůžeš mít tuhle sladkost." Dítě si ovšem myslí, že kdyby to tatínkovi bylo 
opravdu líto a byl smutný, tak by mu sladkost nezakazoval. A rádo vás té lítosti ušetří, aby 
sladkost získalo. Takové neupřímné sdělení vede ke zmatku. Naopak jste-li upřímní, je to 
pro dítě jasné. Místo, abyste říkali, co dítě může a nemůže mít, mluvte osobně a vyjádřete 
své rozhodnutí: „Nechci, abys jedl tuhle sladkost, protože je nezdravá." Pokud se 
vyjadřujete jasně, je pro dítě snazší buď to přijmout, anebo mít jasný požadavek: „A můžu 
dostat něco, co je zdravé?" 

Chceme vysvětlit, proč děláme či říkáme něco nepříjemného. Pokud ale řekneme „je mi 
líto, že jsem ti ublížil", bereme na sebe zodpovědnost za pocit dítěte. Můžeme litovat toho, 
co jsme udělali, můžeme si uvědomit, že jsme vyvolali bolest, ale musíme dítěti nechat 
svrchované právo, aby se samo rozhodlo, co cítí. A navíc, pokud mu říkáme, že jsme 
způsobili jeho pocit, naznačujeme mu, že je slabé a neschopné vlastní reakce. Učí se cítit 
jako oběť a obviňovat okolí za své pocity. 

Dítě samozřejmě není schopné kontrolovat mnohé své reakce; přesto je to ono, kdo je 
zdrojem svých pocitů a činů. Pokud mu vysvětlujeme, že majitelem svých pocitů je pouze 
ono, vytvoří si emocionální odolnost a bude schopné lépe vybírat a kontrolovat své reakce. 

Abyste dítěti nevnucovali určité pocity, nechte ho, aby samo reagovalo první. 
 
 

Jedna matka mi vyprávěla, jak byla překvapená reakcí svého syna na něco, co jí 
připadalo strašné. Otec smazal chlapcův dokument v počítači s tím, že „nebyl označený“. 
Dobře ale věděl, že to byl synův dokument a že to byla povídka, kterou syn napsal. Otec 
byl naštvaný, že našel neoznačený dokument, a myslel si, že když ho vymaže, dítě se 
poučí. 

Když chlapec zjistil, že jeho povídka je smazaná, byl zaražený, ale ne rozzlobený. 
Maminka však zuřila a zeptala se syna: „Nechceš, aby se ti táta omluvil?“ 

Chlapec klidně odpověděl: „Ne, nic se nestalo, mami. Napíšu to znova a lip.“ 
„Opravdu nejsi naštvaný?“ trvala na svém matka. 
„Asi vteřinu jsem byl,“ řekl chlapec, „ale pak mi došlo, že vůbec nemá smysl zuřit, když 

se to už nedá změnit, tak jsem si řekl, že to je vlastně dobře.“ 
Druhý den otec řekl: „Byla to chyba, že jsem ti smazal dokument. 
Už nikdy nic nesmažu dříve, než se tě zeptám.“ 
Chlapec byl spokojený. 

 
 
Pokud se stane, že vaše slova nebo reakce vyvolají v dítěti silné emoce a nechcete mu 

ublížit, objasněte si, co se stalo, a zjistěte, co dítě cítí. 
Mluvte jednoduše a přímo: „Křičela jsem na tebe. Nechtěla jsem to udělat." Nepoužívejte 

přehnaně emocionální výrazy, ať má dítě možnost vlastního vyjádření. Buďte pozorní a 
nechte dítě, ať se rozhodne, jak situaci samo vnímá. Poslouchejte a uznejte jeho názor, 
ale nezveličujte problém. Neumí-li ještě mluvit, může vám na panence předvést, jak se cítí, 
může to nakreslit, ukázat ve hře nebo prostě jen mlčky sedět u vás na klíně. Když skončí, 



jednoduše vyjádřete své vlastní pocity: „Jsem smutná, protože chci, abychom spolu jednali 
hezky a fér." A pak si řekněte, jak to příště udělat lépe. 

Neberte na sebe zodpovědnost za pocity dítěte, ale dejte si pozor na jinou běžnou 
chybu, což jsou věty typu „je mi líto, že se necítíš dobře kvůli té věci". Tato fráze může 
znamenat, že vy jste nic špatného neudělali a že to je dítě, které odpovědělo „špatným" 
pocitem. Výsledkem je obvykle vztek. Držte se toho, co se stalo, a dítě vám bude věřit a 
bude vědět, že vám jde o něj a ne o to, abyste smazali svou chybu. 

Někdy to vypadá, že jste naprosto a zcela v právu a není nic, co byste měli vysvětlovat. 
Vaše dítě se ale zlobí, a to dokazuje, že je potřeba o věci promluvit. Jistě nelitujete, že jste 
dítě strhli pryč z vozovky. Cítí-li se ublíženě, můžete obnovit důvěru tím, že mu rychlou 
akci vysvětlíte a poslechnete si, jak dítě celý zážitek vnímá. 

Uznání chyb neznamená, že se odsuzujeme, nejde o to, kdo má pravdu a kdo ne. Pokud 
se dítě cítí zraněno, jeho pocit je pro něj reálným zážitkem. Když vy litujete toho, co jste 
řekli nebo udělali, jsou vaše pocity také platné. Cílem je přiblížit se k sobě, věc objasnit a 
obnovit vzájemnou důvěru. 

 
 

Pětiletý Josef přišel za maminkou a plakal. Řekl jí, že jeho dvanáctiletý bratr David mu 
rozbil auto z lega. Josef neuměl auto znovu složit a David mu odmítl pomoci. Linda šla do 
jejich pokoje a vynadala Davidovi, který pak byl po zbytek dne rozmrzelý. 

Linda mi zavolala a řekla mi, že byla v právu a nemá proč se mu omlouvat. Když viděla, 
že David se cítí ublíženě, usoudila, že mohla své pocity vyjádřit iépe. Chtěla se Davidovi 
přiblížit a zjistit, jak celou situaci vnímal. 

Při příštím setkání mi řekla, jak probíhala její konverzace s Davidem. Linda: „Davide, 
byla jsem u Naomi kvůli včerejší věci a uvědomila jsem si, že mi není jasné, jak to s tebou 
bylo. Mohl bys mi říci, jak ses cítil, když jsem ti vynadala?“ 

David: „Ale, nijak.“ 
Linda: „Cítil ses špatně, když jsem tě obvinila, že se vůbec o nic nestaráš atd.?“ 
David: „Možná, ale teď už je to pryč.“ 
Linda: „Máš pravdu. Trvalo mi to dlouho. Ale chci ti přesto říct, že svých slov lituji a že 

jsem měla lépe zjistit, co se stalo.“ 
David: „Jo, jasný.“ 
Linda: „Cítím, že mi moc nevěříš, že mi na tom záleží.“ 
David: „Vůbec ti na tom nezáleží.“ 
Linda minutu přemýšlí a pak pokračuje: „Teď jsem smutná, protože je pro mě moc 

důležité, abys mi řekl, o co jde.“ 
David nemluví. 
Linda: „Chtěl bys mi pomoct pochopit, jak ses cítil?“ 
David: „Dobrá.“ 
Linda: „Když za mnou Josef přišel a plakal, cítil ses odstrčený?“ David: „A jak. Je to 

takový ubrečenec a nikdy neřekne, co udělal. A ty mu na jeho kňourání vždycky skočíš.“ 
Linda: „Takže ses cítil rozzlobený a chtěl jsi, abych zjistila, co se opravdu stalo?“ 
David: „Ano, anebo se prostě do toho nemáš plést. Josef vzal pár kostek lega z mé 

vesmírné lodi, aby si mohl postavit to auto. Řekl jsem mu, ať mi je vrátí a že mu postavím 
auto z jiných kostek.“ 

Linda: „Davide, teď chápu, jak jsi musel být rozčilený, když jsem byla na Josefově straně 
a ani jsem nevěděla, co se stalo. Jsem moc ráda, že jsi mi všechno řekl. Myslím, že příště 
jen uznám Josefovy pocity, ale nechám vás, ať si to vyřešíte sami.“ 

David: „To by bylo, mami, opravdu bezva.“ 



Linda: „A když budete potřebovat rozsoudit, vyslechnu vás oba a pomůžu najít řešení. 
Prosím tě, můžeš mi to připomenout, kdybych zapomněla?“ 

David: „No, teda nerad, ale dobrá.“ 
Linda: „Budu se snažit ze všech sil, abych nezapomínala.“ 

 
 
Kdyby Linda řekla pouze: „Omlouvám se, že jsem se na tebe včera zlobila kvůli legu," 

David by jí nevěřil a měl by pravdu. Mohl by se cítit ještě více naštvaný. „Myslí si, že když 
se omluví, vymaže, co se stalo. Ale ani náhodou... vždycky se ho zastává..." A tak jen dál 
rozvíjí svoji verzi životního příběhu, že ho maminka nemá tak ráda, jako jeho bratra. Místo 
pouhé omluvy Linda ale navrhla úplné pochopení situace, a tím mezi matkou a synem 
došlo k porozumění, k láskyplnému přiblížení a Davidovo drama bylo ukončeno. 

Někteří rodiče očekávají, že se dítě „omluví", a odsuzují ho, pokud to neudělá nebo to 
neřekne „správným způsobem". Starejte se vždy jen o své činy, buďte laskaví a učte se 
radovat ze svého dítěte, ať už je na jakémkoli stupni schopností a vývoje. Někdy tušíte, že 
se v dítěti hromadí pocit viny a neodvažuje se s ním přijít. Můžete mu pomoci a uvolnit 
napětí tím, že o věci začnete mluvit a řešit ji. „Necítíš se dobře, protože jsi ztratil klíče?" 
Naslouchejte a pak mu řekněte: „Nechám udělat nový klíč a ten starý se nakonec určitě 
najde. Taky někdy něco ztratím. To se stane každému." Objetí nebo jiný výraz lásky uvolní 
napětí a celou záležitost ukončí. 

Když komunikace nefunguje 

Někdy si myslíme, že jsme ohleduplní a uznávající, a přesto se zdá, že naše slova dítě 
akorát odrazují. Děláme zřejmě některé obvyklé chyby, které vedou k odporu a izolaci 
dítěte, ačkoli o něj pečujeme a uznáváme jej. Pevná pravidla neexistují. Je třeba chápat 
jedinečnou povahu dítěte, stejně jako respektovat přicházející změny a radovat se z nich. 

Musíme si stále dávat pozor, aby se jakkoli dobrá myšlenka nezměnila v nástroj kontroly 
a ovládání. Každá snaha o komunikaci se může změnit ve snahu o ovládání. Uznání může 
být nástrojem kontroly, může být způsobem manipulace. Dokonce můžeme podobnou 
komunikací zasahovat do záležitostí dítěte a vyvolat jeho vztek. Děti dobře cítí, kdy jsou 
manipulovány, i když třeba nedokáží přesně vyjádřit, co jim nevyhovuje. 

Někdy nemůžete pochopit, co to ve vašich slovech je, co způsobí, že se vám dítě spíše 
vzdálí, než abyste v něm vzbudili důvěru. Tak si uvědomte , že lidé se cítí napadeni, 
pokud mají pocit, že někdo kontroluje jejich city a chování. Chtějí si zachovávat svou 
nezávislost. Nesnažte se dítě kamkoli směrovat podle svých představ, nechte mu jeho 
skutečnou cenu. Komunikujte s ním laskavě, z vaší vlastní potřeby, nechtějte od něj nic 
zpět. Jen tak má dítě svobodu cítit, kdo je, a skutečně být, kým je. Může se vztekat nebo 
smát. Může být klidné nebo rozčilené. Může se projevovat, nebo nemusí. Pokud je vaším 
cílem opravdu jen soulad s dítětem a neodsuzujete jeho způsoby vyjádření, ubývá vaší 
kontroly a příkazů a přibývá důvěry a laskavosti. 

První běžnou chybou je atakování dítěte tím, že oznámíme jeho pocity (místo abychom 
se na ně zeptali). Dítě se motá doma a my mu řekneme: „Musíš se cítit naštvaný, že tvůj 
nejlepší kamarád na celé léto odjel." Máte asi pravdu, ale dělat si nárok na předvídání 
pocitů může vypadat jako přezíravost. 

Je lepší se místo toho zeptat tak, abyste dítěti umožnili vyjádřit se: „Můžu se tě, prosím, 
zeptat na něco o tobě?" Pokud dítě souhlasí a čeká, co máte na mysli, zeptejte se na to, 
co vidíte: „Vidím, že bezcílně chodíš sem a tam. Něco tě zlobí? Chceš o tom mluvit?" Děti 
potřebují vědět, že jejich vnitřní svět, jejich myšlenky a city se nestanou terčem komentáře 
rodičů. Poskytněte dítěti bezpečnou možnost, aby sdělilo své city, je ale na něm, zda bude 



mluvit. 
Když chce dítě s vámi sdílet svou osamělost, smutek nebo cokoli jiného, potřebuje cítit 

váš zájem a vědět, že ho vyslechnete a uznáte jeho pocity bez rad či kritiky. Jen když se s 
vámi cítí bezpečně, bude hovořit o tom, co ho trápí. Můžete se k němu přiblížit tak, že dáte 
najevo zájem a nabídnete svůj čas: „Po večeři mám na tebe čas a rád budu poslouchat." 

Je-li pro vás tento přístup něčím novým a jsou-li v dítěti špatné pocity nevyjádřené, je 
rozumné vyhledat odbornou pomoc k navázání zdravějšího vztahu. Vnitřní pocity ublížení 
a hněvu, které nejsou ventilovány, poškozují emocionální, intelektuální a fyzickou 
rovnováhu dítěte. Dobrý způsob, jak se dítěti přiblížit, je denně se zamýšlet nad svými 
vlastními rušivými myšlenkami. Zapište si je a projděte podle bodu S z formulace 
S.A.L.V.E. 

Kontrolujte platnost myšlenek vzhledem k současné realitě, všímejte si, co děláte a cítíte, 
pokud se chováte podle nich. Představte si sami sebe bez těchto myšlenek, ve stejné 
situaci a sledujte, co toto sebe-učení s vámi dělá. Když během podobné introspekce 
odhalíte chyby, máte možnost se za ně omluvit, opravit své jednání a tím znovu získat 
důvěru dítěte. 

Dalším problémem je tendence si myslet, že nejlépe víme, co je pro dítě dobré. 
Potřebujeme dětem plně důvěřovat a předpokládat, že pokud si samy sebe cení, považují 
se za milované, schopné a mohou volně vyjadřovat své city a myšlenky, potom se 
postarají samy o sebe nejlépe a nejlépe sdělí své potřeby. S přáteli jednáme laskavě a 
neočekáváme, že by se kvůli nám změnili. Když rozmlouváme s kamarádem, není naším 
cílem ho ovládat. 

Nejlépe uděláme, když se k dětem budeme chovat s úctou, budeme respektovat jejich 
limity a budeme souhlasit s jejich vlastními cíli, které si samy vyberou. Můžeme naslouchat 
jejich pocitům a podporovat je, aby překonávaly své obavy. Dítě se například bojí zkoušky, 
potřebuje to vyjádřit a svobodně se rozhodnout, zda ke zkoušce půjde. Naslouchejte jeho 
obavám a úzkostem, ale nepřidávejte se k nim. 

Namísto toho si spolu představte, jak zkoušku dělá. Projasníte mu jeho emoce, a tak se 
může klidně rozhodnout, zda i přes své obavy ke zkoušce půjde, nebo se rozhodne ke 
zkoušce nejít ze svobodné vůle a ne na základě strachu. 

Jak se vylepšují vaše komunikační dovednosti, nepropadněte pokušení soudit 
komunikaci druhých. Budete mít tendenci kritizovat svého partnera, přátele či děti, že 
nekomunikují „správným způsobem". Zejména rodiče často vzájemně hodnotí sebe i děti, 
stěžují si na nedostatek laskavosti či obviňují slovy „ty neuznáváš", „ty nevyjadřuješ 
pocity", „ty odsuzuješ" nebo třeba „ty jsi věčný negátor". 

Odsuzující slova nás oddělují od těch, které milujeme. Hodnoťte jen a pouze sebe. 
Pokud váš partner, příbuzný či dítě odsuzuje nebo ponižuje, sdělte mu pravdivě, jak se 
cítíte, nebo co si myslíte o jeho skrytých pocitech. Například když dítě řekne o sourozenci 
„to je takový lhář", můžete mu položit otázku typu: „Chtěl bys mi říci, co všechno víš o tom, 
co se stalo?" 

Pokud musíte vyjádřit nesouhlas s nepřijatelným jednáním, ani zde není třeba 
odsuzovat. Mluvte osobně o svém názoru a ne obecně o správném a špatném. Například 
slova „krást se nemá" většinou nevzbudí lítost, ale spíše se dítě cítí zahanbené a 
napadené. Když ale řeknete: „Zjistila jsem, že jsi vzal bonbony z obchodu bez zaplacení, 
byla jsem smutná a bylo mi to líto." Jsou to slova citlivá, zasáhnou ho a on se začne 
svěřovat, proč jedná nesprávně, co ho k tomu vede. 

Hodně lidí se obává, že tento přístup jim bere právo obhajovat morální stanoviska. Je to 
ale naopak. Tím, že používáte vlastní slova, vyjádříte své hodnoty mnohem účinněji. 
Pokud ukazujeme prstem a oháníme se dobrem a zlem před tím, koho obviňujeme, 
můžeme ho jedině ztratit. Nemůže nás vyslyšet. Jednáte-li citlivě a podle vlastních zážitků, 
vaše dítě, partner či přítel se necítí ohroženi a napadeni, ale podpořeni společnou 
komunikací a vzájemným kontaktem. 



 
 
 
Úvod k p ěti primárním d ětským pot řebám 

Jak pochopit chování dít ěte 

 

„Není správné a špatné chovám. 

Jediné rozhodování, které má smysl, je mezi strachem a láskou." 

Gerald Jampolsky, Ph.D. 

 
 
 
Rodiče mě často kontaktují proto, že jsou zaskočeni chováním svých dětí. Chtěli by je 

vychovávat laskavě, ale nedokáží to. Mnoho rodičů už ví, jak s dětmi laskavě mluvit. Sami 
však říkají, že se nemohou přimět k tomu, aby to, co chápou, také skutečně udělali. 

Je to jen náš vnitřní hlas, který nedovolí porozumět dítěti a chápat, jak s ním zacházet. 
To, co dítě dělá, není špatné ani dobré, je to prostě jen vyjádření jeho emocionálních a 
fyzických potřeb anebo je to jen nevinná hra. Přesto naše mysl chování rychle zhodnotí a 
pak nereagujeme na to, co dítě dělá, ale na naši vlastní interpretaci jeho činnosti. 

Reagovat na jasný požadavek fyzických potřeb, jako je spánek, jídlo či teplo, je celkem 
snadné. Když však jde o potřeby dítěte z oblasti citů nebo když se dítě vyjadřuje 
způsobem, který se liší od našich preferencí, vyvolává to v nás různé reakce, od zmatku a 
hněvu po bezmocnost a zoufalství. Tyto reakce nejsou autentické v tom smyslu, že jsou to 
staré utkvělé myšlenky a ne přímá odpověď na to, co dítě právě dělá. Brání nám, abychom 
dítě viděli takové, jaké je v konkrétním okamžiku. Myšlenky mají původ v naší minulosti a 
projektují se do budoucnosti, obvykle jako obavy o vývoj dítěte nebo o náš obraz jako 
rodičů. 

Jinými slovy, často dítěti nerozumíme právě proto, že jsme příliš zaujati nasloucháním 
automatické reakci ve své mysli. Mysl přehrává staré záznamy a my lidé jsme 
naprogramováni k tomu, abychom se s tímto vnitřním hlasem ztotožnili. Následujeme hlas, 
který se automaticky ozývá v naší hlavě, ačkoli není v souladu s tím, kým bychom chtěli 
být a kým také opravdu jsme. 

Odpovídat moudře a s láskou na potřeby dítěte můžeme však jen tehdy, pokud jsme 
naprosto přítomni a osvobozeni od starých záznamů své mysli. Láska se dá zažívat jen v 
přítomnosti. Kdybyste dokázali být přítomni se svým dítětem, nepotřebovali byste ani tuto, 
ani žádnou jinou knihu. Je to jen naše mysl, která vysílá matoucí zprávy. Například když 
batole vyrazí hračku z ruky svému maličkému sourozenci, rodič naslouchá své mysli, a ta 
mu říká, že to je kruté a ošklivé. Batole to ale dělá naprosto nevinně, jen pro svůj vlastní 
prospěch. Buďto si tak hraje, nebo hračku chce a ještě nechápe, že miminko je taky 
bytost, nebo se mu třeba líbí, jak kojenec zareaguje, anebo chce přilákat vaši pozornost. 
Když se na dítě díváte bez předsudků a hodnocení, můžete na jeho činnost reagovat 
přiměřeně a klidně, jak ukazuje spousta příkladů v následujících pěti kapitolách. 

Jestliže nějaký čin dítěte vyvolá vaši nelibost, hněv a bolest, máte tendenci mu toto 
chování znemožnit. To ale nefunguje, a i když nakonec chování opravdu vymizí (ze 
strachu), na jeho místo se prosadí jiné a představuje stejně nesplněnou potřebu. Dítě je 
vaším učitelem; pokud mu jeho lekci znemožníte tím, že jeho chování zastavíte, ztrácíte 



oba dva. Když místo toho prozkoumáte své myšlenky tak, jak je to popsáno v první 
kapitole, dorostete do takové emocionální svobody, že dokážete dítěti skutečně odpovídat 
na jeho potřeby a ne jeho činnost pouze negovat. Uvědomíme-li si, že dítě jen vyjadřuje 
své potřeby, přesouváme i my svou snahu jinam. Nechceme již zastavit jeho projevy, ale 
zjistit, co potřebuje. Pokud zarazíme dětské vyjádření, zůstaneme uvězněni ve starých 
zraněních a dítěti neporozumíme. Naopak když za našimi reaktivními myšlenkami uvidíme 
staré scénáře a uvážíme, zda jsou platné a odpovídají skutečnosti, máme možnost zjistit, 
jak naše mysl pracuje. Pak dokážeme naprosto jasně vidět dítě tady a teď. 

Jinými slovy se dá říci, že největší překážkou v tom, abychom dítěti porozuměli, je fakt, 
že považujeme své staré reaktivní myšlenky a utkvělé názory za pravdivé a řídíme se 
podle nich. V dalších kapitolách se naučíte několika postupům, jak odlišit milující vedení 
(soustředěné na dítě) od vlastních reakcí (soustředěných na nás). Jasné rozlišení se pro-
jeví ve výsledku: Milující vedení přináší klidná řešení a srdečný kontakt s dítětem, zatímco 
staré reakce vedou k boji, hněvu a ztrátě komunikace. 
Činnost dítěte často znamená jen okamžité naplnění jeho potřeb, jako je nekonečné 

běhání kolem dokola, vydávání opičích skřeků nebo přeměna koupelny v tropický deštný 
prales. Jakmile pochopíte, o co mu jde, docela snadno ho buď necháte být, anebo najdete 
způsob, jak se může „vyřádit", aniž by narušil váš život a pohodu ostatních lidí. Do cesty 
lásce a pochopení projevů dítěte se staví utkvělé představy v naší mysli o strachu ze 
ztráty kontroly, o obavách, že se dítě nebude zdárně vyvíjet a jiných vymyšlených 
dramatech a předpovědích. 

Jakmile se opravdu soustředíte na dítě, bude pro vás snazší odpovídat s laskavostí. Zde 
je pět základních emocionálních potřeb, které děti projevují svým chováním: 

• Láska 
• Svoboda sebevyjádření 
• Samostatnost a moc 
• Emocionální bezpečí 
• Sebevědomí 

 
Když jsou tyto potřeby soustavně naplňovány, tvoří jako elementární zkušenosti pevný 

základ, na němž mohou děti rozvíjet svůj potenciál a zažívat svou vnitřní sílu a 
spokojenost samy se sebou a s ostatními lidmi. Jinými slovy, dítě, které má jistotu lásky 
rodičů, které se cítí plnohodnotné, nezávislé a má bezpečí k plnému vyjádření, bude pro-
spívat a zůstane v kontaktu samo se sebou i s vámi. Naproti tomu děti, které necítí 
emocionální bezpečí, bývají bezmocné, osamělé, nejisté a mívají i problémy s chováním, s 
učením a jiné potíže. 

Následující kapitoly dávají nahlédnout do nejrůznějších projevů, kterými dospívající děti, 
malé děti, batolata i kojenci sdělují těchto svých pět základních potřeb a naznačují 
způsoby, jak na ně odpovídat.



Kapitola druhá – Láska 
 

Květinu nezaléváme proto, že kvete. 

Květina rozkvétá, protože ji zaléváme. 

 
To, že dítě milujeme, ještě nezaručuje, že ono samo se bude cítit milováno. Pokud si dítě 

naši lásku neuvědomuje, cítí se nejisté, nedokáže se vyjádřit či pociťuje bezmocnost. 
Může se pak uchylovat k destruktivnímu chování nebo se naopak příliš podvolovat a 
potlačovat své skutečné já, aby dosáhlo našeho souhlasu. Důvody, proč se dítě necítí s 
námi v kontaktu, bývají následující: Nedokážeme vyjádřit lásku tak, aby ji dítě mohlo 
přijímat; dítě se cítí odstrčené sourozencem; anebo je láska spojena s podmínkami. 

Květiny nezaléváme proto, že kvetou; rozkvetou právě proto, že je zaléváme. Podobně 
se dítě může plně rozvíjet jen tehdy, pokud se cítí jisté v naší lásce. Naopak, je-li láska 
užívána jako prostředek k ovládání dítěte, nakonec jí přestane věřit. Například, pokud vám 
váš otec vyjadřoval lásku jen tehdy, když jste se chovali podle jeho představ nebo přinesli 
dobré známky, nejspíš jste hluboko ve svém nitru pochybovali, zda opravdu miluje vás. 
Dítě zde není proto, aby bylo ohodnoceno a pak odměněno láskou. Každé narozené dítě 
je plnohodnotné a má nárok na lásku. Pouze bezpodmínečná láska je skutečná láska. 

Někdy si rodiče pletou lásku s tím, že nechají dítě dělat, cokoli chce. To samozřejmě 
nemůže nikdo. Nemůžeme řídit auto, jak se nám zamane; někdy musíme zastavit, i když 
bychom chtěli jet. Potřeby druhých omezují naši svobodu, ale také ji ochraňují. To nemá s 
láskou ale nic společného. Když přizpůsobujeme svět každému rozmaru dítěte, bráníme 
přirozenému rozvoji jeho emocionální odolnosti. Dítě se rodí do reálného světa a do určité 
společnosti. Chce někam patřit a být opravdovou součástí sociální sítě rodiny a přátel. 
Chovejte se k němu jako k sobě rovnému a buďte si zároveň vědomi jeho limitů. Nemusí 
mít ještě schopnost počkat nebo se rozdělit, ale to neznamená, že může ničit dům, dostat 
každou hračku nebo vás tahat za vlasy. Milovat dítě znamená nalézat rozumné způsoby, 
jak splnit jeho potřeby a zároveň být empatický a nápomocný v situacích, kdy mu život 
neplní všechna přání. 

Druhým rozměrem lásky k dítěti je umět přijmout jeho osobní a jedinečné výrazy lásky. 
Dítě potřebuje, aby jeho láska byla přijímána i tam, kde nám to není úplně vhod. Můžeme 
být naštvaní, když cáká po podlaze v koupelně, ono ale možná právě umývá podlahu, aby 
nás potěšilo a vyjádřilo svou lásku. Vzpomeňte si na Medvídka Pú, když se vám zdá, že 
dítě něco ničí: Ijáčkův dům byl pro Púa hromádka dřeva, kterou odnesl na druhou stranu 
Lesa, aby z ní postavil Ijáčkovi dům. 

Dávání i přijímání lásky musí být bezpodmínečné. Když musí dítě plnit požadavky, aby 
bylo milováno, a musí pečlivě hlídat své vyjadřování lásky, stává se úzkostným a 
pochybuje o své vlastní hodnotě. Takový zápas o lásku se ve skutečnosti stává 
nekonečnou snahou rodiče potěšit a plnit jejich očekávání. Je to boj, ve kterém se dítě 
nikdy necítí uspokojené, protože má pocit bezcennosti téměř stále, kromě situací, kdy 
něco udělá správně nebo někoho potěší. A to je podstata nízkého sebevědomí. Pokud se 
obáváme, že naše činnost nebo chování nepřinese přijetí, o které tolik stojíme, cítíme 
nejistotu. Intenzivní touha splnit požadavky přináší pocit, že požadavky neplníme a že 
budeme milováni pouze za úspěchy. 

Není to tak, že by rodiče lásku k nám necítili. U mnoha z nich byla svoboda vyjádřit 
nepodmíněnou lásku zastřena společenskými normami a také tím, že sami měli 
nevyřešenou bolest z vlastního dětství. Mnozí z nich nepocítili nikdy nepodmíněnou lásku, 
ačkoli je jejich rodiče určitě milovali. Tito rodiče pak pociťují bolestnou neschopnost dát 
svým dětem to, co sami nikdy nedostali. Ve skutečnosti jsme mnozí vyrůstali v obavách, 
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že pokud se nebudeme chovat tak, jak rodiče chtějí, nebudou nás mít rádi a tyto pocity 
nechceme již dále předávat svým dětem. Zaujměme místo toho přístup, který vyjádřila 
Mary Haskell v milostném dopise básníku Kahlilu Gibranovi následujícími slovy: „Kýmkoli 
budeš, nic mě nezklame; nemám žádné představy o tom Jaký bys měl být či co bys měl 
dělat. Netoužím po žádných představách o tobě, chci tě pouze poznávat. Nikdy mě 
nemůžeš zklamat."' 

Když dítě nepochybuje o vaší lásce a uznání sebe sama, je spokojené, a to je základ, 
aby mohlo uspět ve svém počínání. Je pak schopné autenticky jednat podle sebe, bez 
obav, zda budete souhlasit. Když vás chce potěšit, udělá něco opravdu pro vás (a ne pro 
potřebu vám cokoli dokázat); nebude pomáhat a spolupracovat proto, aby získalo lásku, 
ale proto, že vám lásku dává. 

Abychom měli jistotu, že se dítě cítí milováno, nesmíme používat lásku jako zboží, které 
je dáváno či odebíráno v závislosti na chování či jednání dítěte. Žije-li dítě v prostředí 
lásky, může se cítit svobodné být samo sebou. Jeho rozhodnutí a jednání neovlivní lásku, 
která je obklopuje, a řešení všech problémů se odehrává v kontextu této lásky 

Milovat dítě znamená vidět jeho velikost a oceňovat jeho přístup. Není to tak, že byste 
zrovna milovali nepořádek, který nadělalo, nebo to, jak křičí na svou sestřičku, ale pokud 
řešíte tyto situace z kontextu lásky a jste plně přítomni tady a teď (nepřehráváte své staré 
představy), jste schopni vidět jeho potřeby a říci třeba „to musí být velká legrace, házet 
fazole po celém stole" či „tak vidím, že jsi na sestru opravdu rozčilený. Můžeš mi říct, jak 
se teď cítíš?" a zároveň ho od sestry jemně odvést a pomoci mu, aby našlo rozumné 
řešení problému. Milujete prostě jeho rozhodnutí a nápady proto, že milujete dítě, a to vám 
pomáhá vyladit se na jeho potřeby a nalézat řešení. Tím, že zklidníte svou mysl a jste plně 
přítomni, pronikáte k vlastní moudrosti a lásce. Sledujte, co vám běží v mysli; 
prozkoumejte to podle návodu v první kapitole a pak se vraťte do přítomnosti k dítěti. 

Láska není odm ěna 

Rodiče jsou často zmatení představou, že by se měli chovat láskyplně k dítěti, jež je 
agresivní; a přece, když to uděláte, zjistíte, že agresivita dítěte je jeho pláč po vaší lásce, 
vaší pozornosti či jiné neuspokojené potřebě. Láska je nejlepší odpovědí na jeho neštěstí. 
Není totiž schopné kontrolovat způsob chování, jakmile se jeho emoce provalí (podobně 
jako dospělý, který ječí či říká zraňující slova). 

Agresivní dítě se necítí láskou odměněno. Cítí uklidnění, protože ho chápete a staráte se 
o něj, a to mu pomůže se hněvu zbavit. Tím, že jeho jednání zastavíte a nabídnete lásku a 
péči, dáváte mu do ruky nástroj k laskavým a klidným řešením. Pokud si jsou děti jisté 
láskou rodičů, jen velmi těžko se dají vyprovokovat, aby někomu ubližovaly. 

Milujeme dítě, ne jeho chování či úspěchy. Láska je kontext, který vše prozařuje. Když 
nás dítě rozzlobí, jediné, co potřebujeme, je „použít" lásku a pak zjistíme, že z něj máme 
stále radost (i když třeba musíme odmítnout jeho rozhodnutí). Abyste toho byli schopni, 
musíte projít své myšlenky (to je S ze S.A.L.V.E.) a pak můžete být přítomni. Vaše 
myšlenky nejste vy. Přicházejí a odcházejí a vy nad nimi nemáte žádnou kontrolu. Nejsou 
realitou; pokud byste vyrůstali jinde, měli byste jiné myšlenky Zjišťujte, zda tyto myšlenky 
posilují či zastírají vaši lásku. Později v této kapitole najdete příklady myšlenek, které jsou 
překážkou na cestě lásky 

Vy víte, že dítě milujete. Nejsou-li tedy vaše slova a činy laskavé a milující, nejste 
pravdiví sami k sobě. Pokud nalézáte řešení v kontextu lásky, jsou smířlivá a respektují 
potřeby a důstojnost všech. Stará víra v přísnou lásku je jen další myšlenka, která 
opravňuje ubližovat dítěti. Kromě zcela výjimečných situací, kde jde zásadně o bezpečnost 
dítěte a musíte zasáhnout silou (rychlé strhnutí z vozovky), není láska zraňující, ale 



milující. 
Kdybychom dostali bezpodmínečnou lásku, když jsme byli dětmi, nepotřebovali bychom 

dnes žádné rady jak milovat. Neznali bychom žádnou jinou možnost, než nekonečně 
milovat své dítě nezávisle na tom, co dělá. Je to jen naše vlastní bolest a strach, které stojí 
v cestě bezpodmínečné lásce. 

Naše zkušenost nedostatku je jeden z důvodů, proč se obáváme dávat. Můžeme mít 
strach, že dítě si bude naši lásku jen brát a využívat nás. Můžeme se cítit zranitelní, když 
stále dáváme. Je to zase ten stejný strach, který bránil již vašim rodičům, aby vás 
bezpodmínečně milovali. (Jak překonat podobné překážky je popsáno v této kapitole 
dále.) Nejvíce pro dítě uděláme, dostává-li spoustu lásky jen tak. Tento zdravý předpoklad, 
že je stále milováno, vytváří základ, ze kterého dítě prospívá a vyrůstá v citlivého, 
milujícího a schopného dospělého člověka. Místo aby plýtvalo energií na snahu získat váš 
souhlas, má volné pole k dosahování svých cílů a k růstu. 

Jak děti poci ťují lásku 

Následuje několik pravidel, jak dávat dítěti lásku tak, aby ji skutečně cítilo. 
Plnění potřeb 
Dítě se cítí jako plnohodnotné a milované, jen když ví, že se může bezpečně projevovat, 

že je kormidelníkem svého životem a že se bere zřetel na jeho potřeby. První cestou k 
tomu, aby dítě cítilo vaši lásku, je tedy věřit mu a plnit jeho potřeby tak, jak požaduje. 
Nesplněné potřeby se transformují do pocitu, že nejsem hoden lásky, a to má bolestivé 
emocionální důsledky. 

Dítě vyjadřuje své potřeby tím, že něco požaduje. Miminko používá pláč a jiné fyzické 
způsoby; batole nám dává o svých potřebách vědět pomocí chování a slov. Plňte 
požadavky malých dětí a buďte ochotni kdykoli přerušit svou činnost. Buďte připravení 
říkat „ano" a udělat, co je třeba, aby mohly být dětské požadavky splněny a potřeby 
uspokojeny. Nádobí může počkat; dětská duše ne. Telefonní hovor se dá odložit; láska ne. 
Rozbité nádobí nahradí nové; rozbité duši zůstanou jizvy. Nepořádek se uklidí a škody 
spraví; důvěra dítěte, že ho milujete, plyne z toho, že je důležitější než věci a plány. 

To, že rychle odpovídáte na potřeby dítěte, neznamená, že dítě nikdy nemůže chvíli 
počkat, až něco dokončíte. Jak roste a jak se cítí jisté vaší láskou, získává postupně 
schopnost přizpůsobit se také vašim potřebám. Nechte to na něm. Iniciativa musí vycházet 
od dítěte, abyste věděli, že tak nejedná ve snaze získat vaši lásku. A nečekejte pochopení 
vašich potřeb předčasně, protože pokud odpovídá na vaše očekávání, může to být opět 
snaha o přijetí, a to jsme zpět u podmíněné lásky a manipulace. Jsou-li děti skrze 
očekávání nuceny dělat to, co chtějí dospělí kolem nich, ničí to jejich důvěru a 
sebevědomí. 

Chraňte opravdovost dítěte ve vztahu k vám. Jeho pochopení je pak projevem péče a 
lásky vůči vám. Pokud dítě jedná proto, aby získalo souhlas, a ne ze své vlastní vůle, cítí 
se rozmrzelé a nejisté vaší láskou. Tyto negativní pocity pak ve skutečnosti brzdí rozvoj 
jeho schopností pomáhat ostatním. 

Můžeme tedy jen pochybovat o běžné domněnce, že vysoká očekávání vedou k 
vysokým cílům. Samozřejmě při akademické i praktické výuce mohou vysoké nároky 
učitele, kterého si ovšem žák svobodně vybral, dovést studenta k výborným výsledkům. 
Učitel a student si jsou rovni po lidské stránce, nejsou si rovni jen ve znalostech. Student 
si učitele vybral a často mu platí proto, aby kladl požadavky, jež ho povedou ve studiu k 
úspěchům. 

Takové požadavky nemají žádné místo v láskyplném vztahu rodiče a dítěte (nebo 
jakémkoli jiném vztahu lásky) a ničí jak vztah, tak i rozvoj požadovaných vlastností. Nebyli 
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jste najati svými dětmi, abyste jim řídili životy; naopak, vy jste si dobrovolně zvolili, že 
budete odpovídat na jejich potřeby a podporovat s láskou jejich vývoj. 

Očekávat, že se dítě bude rozvíjet tempem, které určíte vy, je v přímém rozporu s 
milováním dítěte takového, jaké je. Jeho cena je pak určována vaší mírou a vašimi plány. 
Milovat dítě znamená být naopak spokojen s jeho vlastním tempem vývoje tak, že má 
volnost být v každé fázi samo sebou. Nemusí se obávat, že ho nebudete mít rádi nebo ho 
nebudete uznávat, když nesplní včas cíle, které jste stanovili. 

Prožívejte lásku, kterou k dítěti chováte, aktivně. Místo abyste čekali uctivé chování, 
chovejte se sami uctivě k němu; místo abyste po něm požadovali schopnost počkat a 
chápat vaše potřeby, buďte k němu laskaví a upřímní. Získá tyto schopnosti postupně 
proto, že vás miluje a chce se vám podobat. To neznamená, že ho nikdy nemůžete o nic 
požádat, ale respektujte jeho vývojové možnosti. Můžete ho občas požádat, aby bylo 
zticha, počkalo, něco přineslo, ale akceptujte jeho volbu, ať už řekne „ano" či „ne". 
Nakonec se naučí chápat potřeby ostatních stejně dobře, jako ty své. 

Jak bylo vysvětleno dříve, láska a zodpovědnost neznamená, že dítě může škodit nebo 
má libovůli dělat cokoli chce (to nemůže nikdo). Znamená, že za něj nesete zodpovědnost 
a vážíte si ho, jak se vyvíjí svým tempem. 

Zbavit se svých představ o chování a výsledcích dítěte není snadné. Když se děťátko 
narodí, automaticky si představujeme, jaké to bude „hodné" a „klidné" dítě a jak hezky a 
úspěšně poroste. Když se podíváme kolem sebe, jsme chyceni do pasti očekávání; od 
jistého věku by si mělo dítě uklízet, říkat „prosím" a „děkuji", být zodpovědné, čistotné a 
tiché. Určitě jste zaznamenali, že občas dokonce poměřujete vy svou vlastní cenu podle 
chování dítěte, zejména na veřejnosti. Vyrovná se ostatním? Jsem dobrým rodičem? 

V telefonické konzultaci mi Karin, matka Amálky, líčila své nejistoty s dcerou a jak 
pomocí analýzy svých myšlenek dokázala dítě opět milovat takové, jaké je: 

 
 

Amálka byla roztomilé malé děťátko, stále se smála, byla ochotná kamkoli jít a klidně se 
přizpůsobit. „Byla jsem si jistá, že vyroste ve vstřícnou a hodnou dívku. Teď je jí sedm a 
asi od jejích tří let s ní skoro nikam nechodím mezi lidi, protože mě uvádí do strašných 
rozpaků. 

Dříve strkala do lidí a křičela. Teď komanduje ostatní děti a vůbec po sobě neuklidí. Kam 
přijde, tam to vypadá jak po řádění tornáda.“ Abych Karin pomohla lépe se vyznat v jejich 
myšlenkách, které jí brání vidět svou dceru, požádala jsem ji, aby mi více řekla o svých 
očekáváních. „Chci, aby viděla ten nepořádek, co dělá, aby to uklidila a aby si hrála jako 
ostatní děti,“ řekla Karin. 

„Myslíš, že dokáže být takovou dívkou, jakou si přeješ, aby byla?“ zeptala jsem se. (Tady 
by měla zjistit, jsou-li její myšlenky správné a platné.) 

Karin si povzdechla: „Ne, prostě teď taková není.“ 
Mlčela jsem a Karin o tom sama přemýšlela. 
„Tolik Amálku miluji. Ale asi ji miluji takovou, jakou ji chci mít, a ne takovou, jaká je.“ 

Karin se rozplakala. „Chci ji milovat takovou, jaká je, a nedokážu to.“ 
„To, co tomu překáží, jsou jen tvé myšlenky. Dokážeš si představit sama sebe s ní bez 

očekávání, že bude jako ostatní?“ 
„Ale ovšem, prostě bych ji milovala takovou, jaká je. Mám ji tak ráda.“ 
„Co se bojíš, že ztratíš, když jí budeš mít takovou ráda?“ 
„Lidé si budou myslet, že jsem špatná matka, protože ji nedokážu kontrolovat.“ (Další 

bolestná myšlenka, kterou Karin objevila.) „Ach, to je strašné. Nedovolím jí jít za dětmi jen 
proto, abych vypadala dobře. To je příšerné,“ Karin vzlykala. 

„Ano,“ řekla jsem. „Chápeš, jak tvé představy o dceři jsou vlastně lekcí o tobě a jak by ti 



pomohlo, kdybys naslouchala svým vlastním radám?“ 
„Já to nechápu. Chci, aby po sobě uklízela nepořádek. Myslím, že spíš já si potřebuji 

uklidit ve svých zmatených představách. A musím taky uklidit plno skutečného nepořádku 
doma.“ 

„A co tvé přání, aby se chovala jako ostatní?“ 
„No jistě, to je to, že bych se k ní chtěla chovat tak jako ostatní. Ale to nedělám.“ 
„A taky," dodala jsem, „chovej se sama k sobě jako ostatní rodiče a lidé. Nemusíš být 

lepší než kdosi, kdo má perfektní andělské dítě.“ „Ano, to chápu,“ Karin se dala do smíchu. 
„Je to všechno jen o mně. Víš, občas se mi podaří ji nechat být. Kdykoli jdeme na hřiště, je 
tak šťastná a aktivní. Taky miluje něco plácat rukama, dokáže si hodiny kreslit nebo 
vyrábět z plastelíny. Ráda si hraje s bábovkami na písku. Ale co dělat s tím, jak komanduje 
ostatní děti?“ 

„A co s tím?“ ptám se, „je tvoje představa, že by neměla velet, užitečná a správná?“ 
„Není. Ona je vůdčí osobnost. Kdybych neměla představu, že by neměla ostatní 

organizovat, musela bych ji obdivovat, jak je dokáže vést. Tolik se toho bojím, protože 
jsem sama tak nesmělá.“ 

„Vidíš, Amálka se nebojí zodpovědnosti. Vůdci jsou také potřeba. Máš v ní velkého 
učitele.“ 

Na konci konzultace se ve dveřích objevila Amálka s tatínkem (manžel Karin). 
Karin vyskočila ze židle, dlouho pevně objímala Amálku a slzy jí tekly z očí. „Nikdy jsem 

netušila, jak strašně moc tě miluji, moje Amál- ko. Miluji tě pro to, jaká jsi.“ 
V následujících týdnech Karin pozorovala, jaká je její dcera vůdčí osobnost, a umožnila jí 

dělat organizovaný nepořádek, stavět, tvořit, plavat, skákat na trampolíně a jinak vybíjet 
energii. 

„Bála jsem se, jak to bude obtížné,“ vypráví Karin, ale já nejenže Amálku obdivuji, i 
většina problémů sama zmizela. Dokonce si chce svůj nepořádek po sobě uklidit a už 
nerozpatlá všechny plastelíny, protože ví, že když je neuklidí, vyschnou a nebudou k 
ničemu. Je šťastná sama se sebou a se mnou. 

Nejúžasnější situace nastala, když jsme navštívily sestřenice u nich doma. Přišel strýc a 
žádal je, aby uklidily hračky, Amálka jim řekla, co mají dělat, a pod jejím vedením bylo vše 
hned uklizeno.“ 

 
 
Karin se nemusela vzdát hodnot, které předávala své dceři. Naopak, ještě k nim přidala 

hodnotu toho, že s někým sdílíme společnou cestu. Amálka se naučí brát ohled na ostatní, 
protože její vlastní cesta je respektována. Děti chtějí patřit do společnosti. Přijmou za své 
hodnoty lásky a porozumění tím, že nejprve pocítí jejich smysl pro sebe. Věřte dítěti; dá 
vám vědět, kdy už se dokáže přizpůsobit také vašim potřebám, někdy se mu to podaří a 
někdy ne, tak jak se bude postupně učit rozvíjet partnerství. 

 

Tělesné projevy lásky 

Ti z nás, kdo zažili jako děti hodně mazlení, chování v náručí a polibků, mají přirozenou 
tendenci být vřelí. Pokud se vám fyzického kontaktu v dětství nedostávalo, přesto byste se 
vědomě měli snažit jej dávat i přijímat. Děti potřebují každý den spoustu láskyplných proje-
vů; a v této kapitole se zaobíráme tělesnými projevy lásky. Pusinky na dobrou noc, objetí 
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nebo chování na klíně, to vše je blaho pro dětskou duši alespoň v období, kdy se z toho 
dítě jasně těší. Mnoho dětí nemá rádo polibky, ale úplně předou radostí, když je 
pochováme. 

Pokud dítě odmítá tělesné projevy lásky, můžete hledat jinou formu tělesného kontaktu, 
která mu vyhovuje. Některé děti se vyhýbají polibkům a objetím. Tyto děti často nejvíce 
potřebují dotyky, ale cítí se příliš zranitelné a jsou často přecitlivělé. Máte-li dítě, které se 
necítí dobře při mazlení, najděte jiný, nepřímý způsob fyzického kontaktu - pište mu prsty 
na záda, dívejte se mu do očí, občas ho lehce obejměte, vezměte ho na klín při četbě 
knihy a tak podobně. Navíc můžete spát spolu s dítětem nebo být s ním při večerním 
ukládání do postýlky; doba před spaním je ideální pro mazlení, rozhovory a láskyplné 
projevy. Společné spaní může vyléčit a zabránit spoustě emocionálních obtíží u lidí 
jakéhokoli věku, a tak se nerozpakujte následovat jeden ze silných přírodních láskyplných 
instinktů a spěte spolu se svým dítětem. 

V mazlení pokračujte i s dospívajícím dítětem. Velice to potřebuje, ale neodváží se o to 
říct. Často jsou to dospívající chlapci, kteří nemají dost fyzického kontaktu. Nebojte se, že 
už je tak veliký a občas přezíravý. Taky se potřebuje pomazlit. Nedělejte to před jeho 
kamarády a na veřejnosti, ale nabídněte mu pusu, objetí nebo namasírování, nebo pokud 
vás nechá, držte ho kolem ramen při sledování televize nebo když si čtete. 

Děti, které mají sklony vyjadřovat stres agresivitou, často nemají rády, když se jich rodiče 
dotýkají. Může to být proto, že se cítí provinilé a méněcenné, anebo to patří k jejich 
přecitlivělé povaze. Mazlení může těmto dětem pomoci, aby si byly láskou rodičů jistější a 
tím se snížila jejich agresivita. Dítě, které odmítá dotyky, může být prostě tělesně 
přecitlivělé a je lepší mu jen hladit záda či používat velmi jemná pohlazení. Využívejte 
příležitostí, jako je koupel a čas před spaním, a s dítětem se jemně mazlete. Pro dítě je 
navíc dobré, pokud vidí své rodiče, jak se obejmou či s láskou pohladí. 

Občas děti získají averzi k dotykům, protože jim některé nevyhovují. Zásadně je třeba 
vyhovět dítěti. Děda si může myslet, že pusa na dobrou noc je důležitý rituál, pokud ale 
dítě pusu nechce, je třeba to plně respektovat. Míru mazlení určuje dítě. Rodiče na tělo 
dítěte nemají žádné „právo". Vyžadovat objetí, trvat na braní do náruče či polibcích nejsou 
laskavé způsoby, neboť napadají dětské tělo. Určitě rádi objímáte své dítě, ujistěte se 
však, že to je i jeho potřeba, a tu nepřekračujte. Váš respekt k dětskému tělu je také 
nejlepší ochrana proti možnému zneužití. 

Pokud respektujeme důstojnost dítěte, je pro ně mazlení blahodárné. Tělesná blízkost 
buduje sebevědomí, stimuluje dobré pocity a inteligenci, snižuje hněv a násilné emoce, 
rozvíjí tělesné zdraví a vede k pocitu blízkosti a péče. 

Věnování pozornosti 

V dětech často vzniká otázka, kterou ale málokdy vysloví: „Jsem tak důležitý pro rodiče, 
aby se mnou trávili tolik času, kolik chci?" 

Děti nemají pocit láskyplného vztahu, pokud jim věnujete jen částečnou pozornost. Děti 
často trvají na tom, abyste se na ně dívali, když něco říkají, a pokud se třeba jen na 
vteřinku podíváte jinam, chytí vás třeba za bradu, aby váš pohled získaly zpět. A pak 
začnou celé vyprávění znovu. Když si s nimi hrajete a k tomu si čtete, telefonujete nebo 
usínáte, nedostávají svou porci lásky. Podobně dítě nemá pocit, že se mu věnujete, když 
sdílí hru se sourozencem. Ani čas strávený spolu s kamarádem nenahradí péči věnovanou 
jen osobně dítěti. 

Někteří rodiče se obávají, že dítě „zkazí", když bude středem jejich pozornosti. 
Soustředěná pozornost je ale něco jiného, než když se život točí jen kolem dítěte. Je to o 
láskyplném poutu, podobně jako s partnerem či přítelem. Dovedete si představit románek 



či přátelství bez toho, aby byli lidé spolu sami dva? Lidé rostou emocionálně i intelektuálně 
právě takovými blízkými vztahy. 

Pokud si přejete rozšířit okruh vztahů mimo rámec rodiny, podobně jako je to v 
kmenových společenstvích či u vícegeneračních rodin, musíte nalézt takovou komunitu. 
Dítě pak je schopné mít vazby s mnoha lidmi a s několika si vytvoří pevné vazby. Přesto 
bude jeho vnímání sebe sama zase nejvíce ovlivněno dennodenním soužitím s vámi. 

Dítě dostává silný zážitek lásky, když se bez vyrušování věnujete určitý čas jen jemu a 
když ten čas trávíte podle jeho představ. Potřebuje zažívat samo sebe jako důležité pro 
váš svět, potřebuje vidět, jak ochotně odložíte čtení, papírování, domácí práce, telefony, 
nákupy či návštěvy přátel, jen abyste si s ním mohli hrát. Pokud máte více než jedno dítě, 
chce to trochu organizace. Na druhou stranu, jste-li jediným společníkem dítěte po většinu 
dne, pozornost, kterou mu věnujete, nejen mluví o vaší lásce, ale také mu plní základní 
potřeby lidské blízkosti. A podobně, má-li dítě jen vás a nejste-li s ním, může to vést jc 
pochybování o sobě a nízkému sebevědomí. Věnování pozornosti je nejjasnějším 
projevem lásky, je-li skutečně soustředěné jen na dítě. 

I dospívající děti, stejně jako batolata a malé děti, potřebují, abyste se jim osobně 
věnovali. Jsou rozpolcení mezi tím, že si dokazují, že už vás vůbec nepotřebují, a 
testováním, jestli jste stále pro ně k dispozici. Respektujte potřebu dospívajícího určovat si 
svůj život, ale nezklamte ho v „testu" přítomnosti. Sledujte se zájmem, co vypráví; učte se 
o jeho životě, jeho nadějích a pocitech a nabízejte mu podporu, účast a radost, že s ním 
můžete jeho život sdílet. Raději většinou poslouchejte, co říká, a plně se soustřeďte na to, 
co vám chce ukázat a sdělit. Je pro něj velmi důležité vědět, že ho vidíte opravdu 
takového, jaký je, a že s láskou sledujete, jak se mění. 

Mladší dítě, když se nasytí vaší pozornosti, je často úplně spokojené jen jako společník v 
kuchyni, když jdete na poštu či hrajete na hudební nástroj. I malé dítě je postupně 
schopno být krátké okamžiky bez vás, je-li jeho potřeba pozornosti naplněna a pokud to 
není často. To se ale musí ukázat přirozeně, nesnažte se situaci navozovat násilně, ale 
ani to neočekávejte. 

 
 

Dana zažila perné okamžiky, když hostila svou kamarádku Sáru. Vedle návštěvy se 
starala o své nespokojené batole Dianu. Ten večer mi Dana zavolala a zoufale si 
stěžovala, že Sáru neviděla léta a že by chtěla, aby ji dítě nechalo v klidu si návštěvu užít. 
Při konzultaci zjistila, že ji ovládaly myšlenky typu „mám nárok se vidět se svou kama-
rádkou v klidu“ nebo „moje přítelkyně Sára mě navštívila a má právo, abych sejí plně 
věnovala“, a ty byly vlastní příčinou jejího stresu. 

Po konzultaci udělala Dana nový plán. Příští ráno, namísto aby stále okřikovala Dianu, 
že má počkat, požádala svou kamarádku, aby počkala ona nebo aby se k nim přidala, že 
se bude několik hodin plně věnovat jen dítěti. A tak se Sára připojila ke krásnému 
dopoledni, protože Diana si přála, aby se obě dívaly, jak tancuje, zpívá a skáče. Po dvou  

hodinách toho měla Diana už dost a začala si sama hrát. Byla naprosto spokojená a 
Dana se Sárou si mohly celý zbytek dopoledne v klidu povídat. Odpoledne šla Diana ven s 
otcem, pak sejí půl hodiny věnovala Dana s přítelkyní a poté měly obě kamarádky opět 
čas na sebe až do večeře. 

 
 
Dítě se může odpoutat od určité potřeby pouze tehdy, je-li splněna, nikoli tehdy, je-li 

odepřena. První den, kdy se Dianina potřeba nenaplnila, točil se den vlastně jen kolem ní 
a nikdo nebyl spokojený. Naopak podruhé, jakmile byla její potřeba pozornosti naplněna, 
byla spokojená a život už se netočil kolem ní. Toto platí i v dlouhodobém horizontu: Čím 
více uspokojíte potřebu závislosti u malého dítěte, tím nezávislejší bude jako starší dítě a 
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dospělý. 
Dělejte obojí: Věnujte se dítěti a sdílejte jeho zážitky. 
Pokud se pouze věnujete dítěti, nemá možnost projevovat se jako individualita a 

samostatně něco tvořit. Dítě vám samo dá jasně najevo, zda chce vaši pozornost nebo si 
bude dělat něco samostatně. 

Společný čas může znamenat, že děláte svou práci spolu s dítětem. Pak je zapojeno do 
vašeho života podle vás. Nepracujte spolu déle, než dítě zvládne. Citlivě odhadněte čas, 
po který to bude pro dítě příjemná zkušenost. Chcete-li ho zapojit do své činnosti, nechte 
ho, aby se svobodně rozhodlo, zda se bude dívat či pracovat pod vaším vedením. 
Schopnost dítěte zařadit se do práce druhých pozvolna poroste, jak ho každá pozitivní 
zkušenost uspokojí. Usnadní mu to také zkušenost, že pokud potřebuje, budete se mu 
plně věnovat, a také to, že vaše činnost je i pro ně nějak zajímavá. 

Když dobu věnovanou dítěti využíváte k tomu, aby dělalo to, co podle vás má udělat, 
nebude mít dítě pocit lásky. Nejspíše se v tomto případě bude cítit jako prostředek pro 
splnění vašich požadavků a bude se snažit žít podle vašich představ. A začne být 
úzkostné a pochybovat o vaší lásce. Pokud naopak sledujete jeho cíle, cítí láskyplnou 
vazbu a rozvíjí svou aktivitu a nalézá své vlastní zájmy.  

 
 

Max už nebyl tak šťastné dítě, jak býval, a jeho matka Lenka si všimla, že vlastně úplně 
odmítá její projevy lásky, zejména verbální. 

Nechtěl od ní vůbec slyšet žádná láskyplná slova. Lenka se soustředila na to, jak vnímá 
Max její lásku. A zjistila, že Max chce, aby naslouchala jeho nekonečnému vyprávění o 
modelech dřevěných dinosaurů, kterým úplně propadl. Vrcholem všeho bylo, když jednou 
ráno viděla, jak je strašně dopálený na starší sestru, která už byla z dinosaurů otrávená. 

Lenka se plně soustředila na Maxe a naslouchala jeho zanícenému vysvětlování, jaké 
mají dinosauři rozměry, barvy, jak vypadají a jak se dřevěné modely staví. Jeho obličej při 
tom úplně zářil. Aby cítil plnou matčinu lásku, potřeboval Max, aby ji zajímaly ty věci, které 
byly vrcholně důležité pro něj. Každé ráno pak pokračovali stejně. Jak se vracela jeho 
důvěra v maminčinu lásku, vrátila se mu přirozená živost  a radost. 

 
 
Někdy si myslíme, že jsme přenechali program zcela na dítěti, a přece se nenápadně 

snažíme mu podstrčit trochu poučení a vedení. Ale to nás také odvádí od plné pozornosti 
k dítěti, jak ukázal pětiletý chlapec své mamince při rodinné konzultaci:  

 
 

Jeremiáš se učil jezdit na koloběžce. Požádal svou maminku, aby si sedla venku a dívala 
se na něj. Sledovala, jak bojuje s rovnováhou, a navrhovala mu, jak lépe postavit nohy na 
koloběžku. Jeremiáš přestal jezdit, podíval se na maminku a řekl: „Prosil jsem tě, aby ses 
dívala, ne abys mě učila.“ 

 

 

Pozornost věnovaná dítěti je základem lásky. Vyžaduje úplné přijetí dítěte, následování 
jeho cesty a reagování na jeho způsoby kontaktu. 

 
 
Vnímání lásky 
 

Jen dítě určuje, co potřebuje. Bude se s vámi cítit spojeno, když mu vysíláte vzkaz „mám 



tě ráda" na jeho vlnových délkách a ne na svých. Pokud je nadšené venku, láska k němu 
znamená chodit s ním ven na hřiště a sdílet s ním venkovní aktivity. Chce-li být vaše 
dospívající dítě s kamarády a k tomu nosit bláznivé oblečení, vaše láska k němu mu 
sociální kontakty umožní. Jestliže vaše batole stále někam leze, je činem vaší lásky dát 
mu co nejvíce příležitostí k pohybu; pokud miluje mazlení, bude s vámi nadšeně trávit 
odpoledne na gauči nebo ho můžete třeba vozit na zádech. 

Nejprve se musíte zbavit svých plánů, co dělat, a pak se můžete vyladit na svět dítěte a 
pochopit, jaký je jeho individuální způsob vnímání lásky. Když bude vaše aktivita souznít s 
jeho pocitem, že je milováno, bude zažívat pocit jistoty. Opravdová láska tryská z 
interakce v přítomném okamžiku a ne z pouhých slov „mám tě rád", kterými spousta rodičů 
tu a tam lásku vyjadřuje. Dítě si může užívat vyprávění, pochování nebo to, že mu 
nasloucháte. Můžete mu říci, jak jste s ním rádi, jak moc si užíváte společný čas nebo jak 
vás obohacuje poznávat jeho svět. Většinou to nejsou slova, která předávají lásku, ale 
spíše vyplnění potřeb dítěte tak, jak je samo cítí. 

A podobně láska k dítěti neznamená, že mu něco pokaždé v obchodě koupíte, ani to 
nejsou hodiny přesčasů, za které mu nakoupíte značkové oblečení. My sice sami sebe 
vnímáme jako milující, když dětem něco kupujeme, oni ale často lásku skrze dárky 
nevnímají. Namísto toho jim chybí vaše přítomnost, když pracujete a nakupujete. Dáváte-li 
dítěti mnoho dárků, může to vnímat jako snadný způsob, jak ho upokojit, místo abyste s 
ním trávili čas. Dárky mohou vyjadřovat lásku, jen pokud si je dítě opravdu přeje a pokud 
mu je dáváte jako výraz obdivu a blízkosti k němu. 

Dejte si pozor na situace, které popírají vaše vyjádření lásky. Například dítě, pro které je 
láska hlavně hlazení a pochování, bude zmatené, když mu říkáte, jak ho milujete, a k tomu 
držíte v náručí malé miminko. Nejlepší způsob, jak dítě může lásku opravdu vstřebávat, je 
projevovat ji činnostmi, které se mu líbí, a vyjadřovat upřímnou radost z jeho existence. 

Co je to rozmazlování 

Někdy se rodiče obávají, že když se dítěti osobně hodně věnují, bude „rozmazlené", a to 
pak naruší jeho sociální vývoj. Tito rodiče si přejí, aby se dítě vnímalo jako součást 
komunity a ne jako její střed. Často si berou příklad z kmenového života nebo života ve 
velkých rodinách, kde je dítě součástí širšího sociálního prostředí. Idealizovat si kmenový 
život znamená jen zavírat oči před realitou naší doby a naší kultury. Nukleární rodina není 
kmen a nedává větší zkušenost s komunitou; dává nicméně pocit sounáležitosti. Pocit, že 
do rodiny patříme a že do ní každý nějak přispívá, je dán tím, že se o každého individuálně 
pečuje a že máme úzké vzájemné vztahy. Život se nemusí točit jen kolem jediného dítěte 
v rodině, a přesto mu věnujeme dostatek pozornosti. Není totiž jediné, komu doma 
věnujeme pozornost; vnímá se jako součást rodiny a učí se vnímat potřeby druhých. 
Všichni členové rodiny mají stejnou hodnotu. Věnovat pozornost je totéž, co krmit a 
pečovat; je to odpověď na lidskou potřebu. Dítě poznává svou cenu tím, že je hodno 
našeho času a pozornosti. Učí se znát cenu svou i cenu ostatních tím, že vidí, že pečujete 
sami o sebe a o své blízké; máte-li cenu vy, má ji také. 

Mnoho rodičů touží po životě v komunitě, neboť se jim líbí, že má dítě kontakty s dalšími 
lidmi a dětmi a jeho potřeba společných činností a her je dostatečně naplněna. Chcete-li 
takto vychovávat, spojte se s dalšími rodinami, bydlete s někým společně atd. Ale 
nezapomeňte, že i tak dítě potřebuje vaši plnou pozornost, kdy se věnujete jen jemu; 
možná že méně často, ale ani to vždy neplatí. 

dnešní nukleární rodině má dítě matku, otce a možná jednoho sourozence. Není tam 
nikdo další na hraní. Hrát si sám není řešení, i když do určité míry to některé děti baví. 
Není třeba se ale bát podnikat to, co je typické pro malé moderní rodiny. Věnovat se 
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svému dítěti, to je láskyplná odpověď, když si dítě může hrát většinou jen s vámi. Věnovat 
se dítěti nemusí znamenat, že nebude mít smysl pro kolektiv, pokud to děláte s mírou a 
pokud dítě vidí, jak o sebe vzájemně pečují ostatní členové rodiny. 

Je třeba uchopit přítomnost a nalézt v ní nové kvality, které obohacují lidské bytosti. 
Jsme-li spokojeni s tím, co je, dokážeme do toho zabudovat i své hodnoty, ať už je naše 
sociální postavení jakékoli. Lidé, kteří dnes rostou v nukleární rodině, jsou jiní, než byli ti, 
kteří vyrostli jako součást kmene; naskýtají se jim jiné možnosti a příležitosti. To, že dítěti 
čteme knihu nebo s ním rozmlouváme, z něj neudělá samolibého sobce; vede k rozvoji 
individuálního myšlení. Dítě vyrůstá a patří do naší společnosti, která oceňuje individualitu 
a přínos každého jednotlivce do společného celku. Žádný systém není lepší či horší; jsou 
to zkrátka různé cesty, jak být člověkem a jak se z toho radovat. 

Obava, že bude dítě rozmazlené, se jen přidává k obavám, že dítě „zkazíme" láskou, 
hlazením, laskavostí a upřímností. Nemusíte omezovat svou lásku, abyste nezkazili dítě. 
Je samo s maminkou, a pokud jeho vztahové potřeby nejsou naplněny, naučí se leda 
nedbat na jiné a cítit se bezcenně. 

Mnoho rodičů by chtělo napodobit další charakteristický rys kmenového společenství, a 
to je nechat batolata, aby se motala kolem jejich činností, a tak si je postupně osvojila a 
přidala se k dospělým. Ale život se změnil. Činnosti, které dnes může dítě doma vidět, jsou 
často vykonávané jedním dospělým, jsou statické (u počítače, u stolu, u dřezu atd.) a 
nejsou pro dítě zajímavé ani stimulující. Některé základní úkony, které chce umět, vyžadují 
osobní vysvětlování, a některé jsou zcela odlišné od toho, co se dá doma pozorovat. 

nukleární rodině má malé dítě potřeby nastavené na pozornost rodiče, a to není ani 
dobře, ani špatně; je to prostě současná realita, která mu prospívá a přináší radost. Tento 
způsob umožňuje dětem stát se nezávislými mysliteli a objeviteli, jako byli Einstein, Edison 
či Mozart. Vyrůstají z nich empatičtí dospělí, neboť zažívají laskavost, vlídnost a lásku a 
mají tvůrčí myšlení, protože podporujeme jejich individualitu. 

Dítě se s nadšením chopí jakékoli kultury, do které se narodí. Příroda dala lidem velkou 
flexibilitu a není zdaleka jen jeden způsob, jak dobře vyrůstat. Abychom dosáhli lásky a 
vnitřního míru, je třeba brát život spíše takový, jaký je, než si přát žít v jiných podmínkách. 
Naplňovat ty dětské potřeby, které se projevují v naší společnosti, a radovat se z hodnot, 
které přináší. Štěstí znamená vybírat si to, co je k dispozici. Naše úzkosti pominou, když 
se budeme radovat z toho, co máme a předáváme svým dětem, a uvolníme proud naší 
neskrývané lásky. 

Odlišení vlastních pot řeb od pot řeb dítěte 

Pokud si myslíte, že děláte vše pro to, aby dítě dostávalo lásku, a ono přesto pochybuje 
o vaší péči, možná jste v situaci, kdy mu řídíte život a ani o tom nevíte. A když dítěti řídíte 
život nebo jakoukoli část jeho života, může se cítit jako prostředek pro vaše potřeby. Často 
zaměňujeme naše vlastní potřeby za péči o dítě a promítáme své potřeby do dítěte. 

 
 

Babička Mary přijela na léto. Její dvě vnoučata (osm a čtyři roky) bavilo trávit dny bez 
jakéhokoli plánu. Babička se začala zlobit. Navrhovala způsoby, jak vnoučatům 
zorganizovat čas. Obávala se, že budou „demoralizováni“ kvůli nedostatku řádu. Pořád o 
tom hovořila a vysvětlovala Jackovi, svému synovi, že musí zavést nějaký řád. Nejdřív nad 
tím Jack mávl rukou, ale když matka stále nedala pokoj, rozhodl se něco udělat. Použil 
formulaci S.A.L.V.E. (viz první kapitolu), dal si minutu, aby oddělil (S) své reakce od 
eventuálních potřeb své matky, a sledoval svou vnitřní konverzaci o celé situaci. 

Myšlenky, které se mu honily hlavou: „Nemá pravdu. Pravdu mám já. Děti jsou 



spokojené. Neuznává mě jako rodiče.“ Pochopil, že tyto myšlenky nemusí být pravda a že 
nejsou k ničemu ani pro něj, ani pro jeho matku. A taky si uvědomil, že on sám se 
dožaduje matčina souhlasu ohledně své schopnosti být rodičem. Zasmál se sám sobě a 
obrátil pozornost ke své matce (A). Přemýšlel nad tím, jak je zvyklá na denní řád, a 
pochopil, že chaotické prázdniny jsou pro ni nepříjemné a nedokáže se přizpůsobit zcela 
neorganizovaným dnům svých vnoučat. 

Poté, co matku vyslechl (L) a uznal (V) její pohled na věc, přemýšlel Jack, jak to zařídit, 
aby dny měly nějakou strukturu a zároveň aby nenutil děti dělat něco, co nechtějí. V 
dalších dnech pomohl své mamince, aby svůj čas mohla lépe vyplnit (E). Nabídl jí, aby 
pomáhala s vařením, a na každý den naplánoval nějakou činnost venku, která příjemně 
rozdělila den a byla předem jasná. Po několika takto zorganizovaných dnech babička 
řekla: „No vidíš, měla jsem pravdu. Poslední týden měly děti čas zorganizovaný a vypadají 
mnohem spokojeněji.“ 

 
 
Jako Jackova matka jsme i my všichni občas přesvědčeni, že nejlépe víme, co je pro dítě 

dobré, ačkoli to spíše bývá naše vlastní potřeba. Naše emoce a myšlenkové stereotypy 
jsou velmi silné a zastírají nám skutečnou cestu dítěte; pokud mu vnucujeme svou cestu, 
pochybuje o naší lásce. Takové situace snadno poznáte, například když jste rozzlobeni na 
dítě, které se snažíte donutit, aby udělalo, co je podle vás správné. Slovo „měl bys/měla 
bys" je obvyklou součástí vašich stížností: „měl/a by sis uklidit pokoj", „měl/a bys dojíst 
jídlo", „neměl/a bys nás přerušovat", „měl/a by sis ostříhat vlasy" atd. Je to váš „film" o 
dítěti, které má plnit podobná očekávání. Nemá to nic společného s tím, co je pro dítě 
nejlepší. Naslouchejte dítěti a budete to vědět. 

Udělejte si čas a zkoumejte své myšlenky (S z formulace S.A.L.V.E.) a oddělte své 
potřeby od potřeb dítěte. A když je jasné, o čí potřebu se jedná, buďte k sobě upřímní. 
Můžete říct: „Já chci, abys měl v pokoji uklizeno." Můžete požádat, aby vám s tím dítě 
pomohlo; ovšem pokud cítí skutečnou svobodu si vybrat, řekne vám nejspíše „ne". A 
jednou vám pomoc nabídne. Když se dítě rozhodne, že vaši potřebu plnit nebude, můžete 
pokoj uklidit, můžete tam nechat nepořádek nebo můžete najít společné řešení, které 
vyhovuje vám oběma.  

Můžete jít ještě o krok dále a otestovat si svou upřímnost. V tomto případě si asi myslíte, 
že v dětském pokoji má být pořádek, možná máte obavu, že jste špatný rodič, když má 
vaše dítě binec v pokoji, anebo si přestavujete, že všichni ostatní mají doma uklizeno. 
Promyslete si, zda jsou tyto myšlenky pravdivé a zda skutečně odpovídají situaci. Nejspíše 
se uklidníte a necháte pokoj neuklizený nebo s radostí zorganizujete úklid pro svou vlastní 
potřebu. 

Dítě bude cítit láskyplný kontakt, jestliže mu upřímně sdělíte své potřeby a nebudete ho 
ani kontrolovat, ani poučovat, jaké by mělo být. Važte si jeho volby a sdělujte mu svoje. 
Milovat dítě přece znamená, že jsme nadšení z toho, jaké je, radujeme se z jeho 
rozhodnutí a jeho cesty Nemáme v sobě žádná očekávání, která by nám bránila si s 
radostí dítěte vážit. Slovy Leo Buscaglia: „Láska nikdy neurčuje kam jít, neboť ví, že svést 
člověka z jeho cesty znamená vnucovat mu cestu naší, která pro něj nikdy nebude 
opravdová. Musí mít svobodu jít svou vlastní stezkou.“ 

Proplétání našich potřeb s cestou dítěte se často děje v oblasti vzdělání. Přejeme si 
podpořit dítě v jeho vlastním hledání, máme pocit zodpovědnosti za jeho úspěch a 
nevíme, co je vlastně skutečným projevem lásky „Mám nechat dítě, aby opustilo sportovní 
tým, nebo je láska to, že ho podpořím, aby dosáhlo svého pomyslného cíle?" A co vlastně 
v těchto obtížných situacích dítě od rodičů chce? V životě (a rodičovství) není samozřejmě 
nic jednoznačné. Každé dítě a každá situace je jedinečná. 

Držte se stále lásky k dítěti a vždy se sami sebe ptejte: „Je to jeho přání nebo moje?" A 
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je-li to vaše přání, upřímně se zamyslete nad tím, zda opravdu platí. Například, pokud dítě 
neřekne pravdu a vy řeknete, že lže, je za tím myšlenka „lhát se nemá". A ta stojí v cestě 
lásce k dítěti. Jestliže lže, potřebuje lhát a vy máte zjistit, proč se bojí říct pravdu. A pak 
můžete obnovit důvěru mezi vámi tak, aby dítě cítilo bezpečnou možnost říci cokoli. 

Má-li dítě určitý cíl a potřebuje vaše povzbuzení při překonávání překážek, vede nás 
láska k tomu, abychom podporovali jeho zájem a ne občasné obavy či rezignaci. Ovšem 
rozhodovat, o co zrovna jde, je těžké, každé dítě je citlivá individualita a každý vztah 
jedinečný. Nicméně pokud je mezi vámi plná důvěra, většinou jste schopni s dítětem 
situaci posoudit a oddělit vaše přání od opravdových potřeb dítěte tím, že mu nasloucháte 
a berete v úvahu jeho obavy. Může-li plně vyjádřit své pocity a je vyslyšeno, obvykle je 
dítě schopné ujasnit si situaci a ví, jak se k ní postavit. Zde je pár příkladů: 

 
 

Do svých šestnácti měl Jan domácí výuku. Náhle rodičům sdělil, že je zralý na to, aby 
odešel z domu a získal nové zkušenosti ve světě, protože doma se už necítí šťastný. 
Rodiče s Janem přesně probrali jeho potřeby a otec Kevin začal zjišťovat jiné možnosti. 
Hledal na internetu a obtelefonoval plno institucí, aby našel synovi bezpečnou a při-
měřenou cestu. Zjistil, že by syn mohl studovat v Evropě, že by byla možnost 
semestrálního studia ve Státech, dále našel výbornou alternativní kolej a plno dalších 
skvělých možností. Kevin to ukázal synovi a řekl: „Na, projdi si všechny možnosti a pak si 
spolu znovu sedneme, až budeš mít trochu jasno, co chceš. A jestli budeš chtít, můžeme 
najít ještě i něco dalšího.“ Jan si vzal desky s informacemi bez většího nadšení. Nic se 
nedělo. Uplynuly dva týdny. Jan vypadal úplně spokoje- ně a s novým elánem. „Tak co je s 
tvými plány?“ zeptal se nakonec otec. „No co, nic,“ řekl Jan a za chvilku pokračoval: „Rád 
bych zatím zůstal doma. Líbí se mi život s vámi a s kamarády.“ 

 
 
Otec přijal potřebu, kterou jeho syn vyjádřil, a tak mu projevil důvěru a podporu. Jan 

získal svobodu a možnost výběru. Tato důvěra a podpora pomáhá při rozhodování i 
malým dětem. 

 

 

Čtyřletá Iva si hrála na pláži. Najednou začala házet písek a křičet: „Chtěla jsem zůstat u 
babičky.“Její babička bydlí daleko a Iva s rodiči u ní zcela nedávno byla na dlouhé 
návštěvě. Ivě se tam ale poslední dny začalo stýskat po domově, a tak právě kvůli ní 
rodiče pobyt u babičky zkrátili. 

Chtěla jsem zůstat u babičky,“ plakala Iva. 
„Dobrá,“ řekla maminka, „mám tu mobilní telefon. Chceš, abych jí hned zavolala a 

rezervovala letenky?“ vyndala telefon a čekala, jak se Iva rozhodne. Iva vypadala 
zamyšleně a dlouhou minutu mlčela. Pak řekla: „Ne. Nechci. Chci zůstat tady,“ a šla 
zpátky na písek a okamžitě se zabrala do hry. 

 
 
Co kdyby Iva řekla, že chce? Není to moc pravděpodobné, ale pak by s ní maminka 

mohla probrat podrobnosti cesty, aby bylo jasné, o co jde a zda je okamžitý výlet možný. 
Ivina maminka nemusela ani hrát hru s telefonem, mohla jednoduše jen potvrdit „slyším, 
že chceš zpátky k babičce". Malé děti však dobře reagují na možnost výběru; a tím, že Iris 
dostala možnost koupit dokonce letenku, byla jí situace rychle jasná. 

Někdy nastane situace, kdy je potřeba pevnější podpora. Dítě si samo vybere svůj cíl, 
ale když se objeví překážky či obavy, chce se ho hned vzdát. Máme podpořit jeho strach 



větou „no dobře, tak prostě nechoď na hodinu potápění" nebo máme podpořit původní cíl 
nějakým vhodným způsobem? Jedna matka se mnou probírala zkušenost, která situaci 
ilustruje: 

 
 

Bětka se rozhodla chodit na balet a brzy ve třídě excelovala. Za pár let z ní byla 
vycházející hvězda baletní školy. Když jí ale trenérka navrhla, aby šla na konkurz do 
baletního souboru, Bětka odmítla. Že nechce, že dokonce balet úplně nechá. Přestávala 
trénovat a vypadalo to, že ji balet přestal bavit. 

Jak nevím, zda to je touha po svobodě a důvěře, či zda se Bětka prostě bojí, že 
neuspěje," uvažovala její matka Natálie. „Chce opravdu skončit nebo se spoléhá, že ji 
podpořím v jejích cílech teď, kdy má strach a pochybuje o sobě?“ 

„Mluvila jsi s ní o jejích pocitech a myšlenkách?“ zeptala jsem se. „Ano. Připouští, že má 
strach, ale zároveň tvrdí, že už ji tanec nebaví a být členem tanečního souboru ji děsí.“ 

„Ukázala jsi jí, že důvěřuješ jejímu rozhodnutí? A pokud ano, ulevilo sejí, že nepůjde na 
konkurz a nechá tance?“ zeptala jsem se. 

„Řekla jsem jí, že to je jen na ní. Neodpověděla a nezrušila konkurz. Je nerozhodná. 
Myslím si, že ve skutečnosti touží v souboru tančit, ale bojí se.“ Navrhla jsem Natálii, aby 
znovu s Bětkou probrala její myšlenky a pocity, nějako něco platného či dramatického, ale 
jako materiál k přemýšlení. To jí pomůže rozlišit její vlastní já od jejího vnitřního hlasu. 

Jen když Bětka dokáže jít na konkurz navzdory obavám, bude mít skutečný klíč k dalším 
úspěchům,“ vysvětlila jsem jí. „Pokud se rozhoduje pod vlivem strachu, není to svobodná 
volba, ale volba diktovaná jejím strachem. Tato volba povede k lítosti a možná dokonce 
vyvolá depresi, pokud si neuvědomí svůj skutečný zájem.“ 

„A co když je jejím skutečným cílem opravdu přestat tančit?“ zeptala se Natálie. 
„Jakmile dokáže plně vyslovit své pocity, bude schopná se rozhodnout svobodně, beze 

strachu. Ví, co chce. Chce-li tančit, půjde tam i navzdory strachu; pokud nechce, skončí a 
bude mít klid.“ 

Natálie Bětce naslouchala. Nedávala jí rady, nedělala nic; nabídla pouze potvrzení 
situace a jednou jí řekla, že si myslí, že má velké šance, aby ji přijali. Také Bětku ujistila, 
že tanec je zcela její věc a že ona ji miluje, ať se rozhodne jakkoli a ať konkurz dopadne 
jakkoli. 

Bětka se sama rozhodla jít na konkurz a stále přitom říkala, že tam nechce, že je to 
blbost a že doufá, že ji nevezmou. Když seji Natálie zeptala, jestli zruší ten konkurz, Bětka 
jen pokrčila rameny a nic nedělala. 

Bětka byla do souboru přijata a dostala střední roli v prvním představení. Milovala 
každou minutu tance a neustále o tom mluvila, zároveň se ale před rodiči tvářila, že jí na 
tom vůbec nezáleží. 

 
 
Lidé (v každém věku) někdy dělají, že jim nezáleží na tom, co ve skutečnosti chtějí. Tím, 

že dělají jakoby nic, si chtějí zachovat důstojnost pro případ, že by neuspěli. Bětčiny obavy 
bylo třeba jen vyslechnout, Natálie je nepodporovala. Tím že vyslechla Bětčiny pocity a 
pochybnosti, podpořila její integritu, aby zůstala sama se sebou a rozhodla se ne pod 
tlakem strachu, ale z pozice svých schopností a osobních cílů. 
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Když dít ě pochybuje o vaší lásce 

Děti formují své pocity hlavně podle toho, jak se s nimi nakládá, a jsou soustředěné na 
sebe. Pokud tedy odpovíte dítěti na jeho žádost, aby mohlo být s vámi, slovy „zlatíčko, teď 
ne, mám práci", podívejte se mu do obličeje a zjistěte, zda se v něm neobjevuje smutek. 
Když se ho zeptáte, zda je smutné, a ono odpoví „jsem úplně v pořádku", řiďte se výrazem 
jeho tváře a ne jeho slovy Má koutky úst otočené dolů? Je tiché a vážné? Předstírá, že je 
v pohodě, jeví jiné znaky ublížení či strachu, že s ním nebudete souhlasit? 

Když si dítě není jisté vaší láskou, i při sebemenším nesouhlasu si zoufá. Možná si myslí 
„věděl/a jsem to, nemá mě ráda, nestojím za nic". Naopak když si je vaší láskou jisté, 
vyrovná se s příležitostným odkladem svých potřeb (v případě že je již dost velké), protože 
nemá opakovanou zkušenost odmítání. Dostává-li příliš mnoho signálů „láska není", může 
emocionální odolnost ztratit. Jak se jednou fráze typu „nemá mě ráda" nebo „nejsem dost 
dobrý" uhnízdí v jeho mozku, má pak tendenci vidět vše, co uděláte, tak, aby to jeho 
stanovisko potvrzovalo. Jinými slovy, vytváří si svůj životní příběh podle toho, co děláte a 
říkáte. Je to jeho výtvor, vy jste však herci v jeho hře. 

Nemůžete vidět do mysli dítěte, ale můžete se naučit pozorně sledovat jeho 
„vypravěčský" styl. Když si s ním odmítnete hrát, protože právě krmíte jeho mladší 
sestřičku, sledujte mu na očích, co si z toho asi vybírá. Je jeho závěr „nemá mě ráda" 
nebo „nejsem dost dobrý"? Mnoho dospělých žije s pochybami o sobě, které vznikly v rané 
fázi života jako odpověď na jednání rodičů, kteří neúmyslně neplnili dětské potřeby. 
Většině těchto životních zážitků se nedá zabránit, ani to není potřeba. Pokud ale chápete, 
co asi dítě prožívá, můžete jeho prožitek uznat a povzbudit ho, aby pozměnilo své závěry. 
Místo „nemá mě ráda" si nyní dokáže říci: „Nesnáším čekání, až se mimino nakojí. Ale 
vím, jak ráda si maminka se mnou hraje. Až to mimino konečně usne, maminka bude se 
mnou a užijeme si to." 

Miminko se ozve, když se v postýlce bojí, když je daleko od uklidňujícího matčina dechu 
a od její náruče. Může se cítit osamělé, že ho nechováte tolik, kolik potřebuje. Jestliže vám 
strach nebo zastaralé kulturní normy brání, abyste kojence chovali a měli ho ve své posteli 
tak dlouho, jak potřebuje, může pochybovat o vaší lásce a své vlastní ceně. 

Batole se obává, že o něj nestojíte, když chováte nové miminko. Může se cítit odmítnuté 
pokaždé, když mu řeknete, aby přestalo s tím, co dělá, když telefonujete a ignorujete ho, 
když užíváte slova, která ho hodnotí, nebo když od něj očekáváte něco, co nemůže splnit. 

Starší dítě pochybuje o vaší lásce, když požadavky na něj nejsou v souladu s jeho 
vlastními, když na něj nemáte čas, když upřednostňujete mladšího sourozence, kritizujete 
ho, dokonce i když ho chválíte. Může to znít divně, že dítě, které je chváleno za úspěch, 
pochybuje o rodičovské lásce. Myslí si totiž, že byste ho neměli tak „rádi", kdyby něco 
nedokázalo a nepotěšilo vás podle vašich představ. 

Mnohokrát denně dáváme dětem signál: Nejsi tak důležitý jako něco jiného (telefonní 
hovor, návštěva, večeře atd.), jsi úplně dole na mém seznamu priorit. Projevů lásky často 
není tolik, aby zamaskovaly rány utržené během dne. A naše hluboká láska zůstává dítěti 
skrytá, protože dítě to vidí na základě svých zážitků jinak. 

Dítě nemůže zažívat samo sebe jako milované, cítí-li se bezmocné, ohrožené nebo 
nemůže vyjádřit, kým vlastně je, a pochybuje-li o tom, že ho rodiče uznávají. Může se 
chovat podle očekávání rodičů, neboť se domnívá, že láska znamená potěšit nás a mít 
náš souhlas. Dítě se nemůže cítit milované, dokud nemá jistotu, že se může projevovat 
plně a autenticky. A to je důvod, proč kontrola (ať už pomocí pochval a dárků či výhružek a 
trestů) a z ní plynoucí strach stojí v cestě láskyplnému kontaktu. 

Dítě, které pochybuje o lásce rodičů, se může propadat do zoufalství, jež se projevuje 
nejistotou a stresovými projevy. A naopak, tyto projevy mohou provokovat hněv rodičů, 
který dál dítě zraňuje. Teď má důkaz, že není dost dobré a že ho rodiče nemilují, a ten 
vede k dalším projevům zoufalství. 



Aby se tento bludný kruh zastavil, musíme se podívat, co bylo na začátku rušivého 
chování, jaká je ta nevyjádřená bolest, která je provokuje. Čím destruktivněji se chová, tím 
více potřebuje lásky a jistoty. Další signály, že dítě pochybuje o lásce rodičů, mohou být 
následující: Vypadá nešťastně, o nic se nezajímá, má problémy s řečí nebo s učením, 
počurává se, má tiky, poruchy spánku, je agresivní, má problémy s příjmem potravy, je 
celkově napjaté a předrážděné. Když si je dítě láskou naprosto jisté, jsou podobné projevy 
zbytečné; má pocit sebedůvěry a tráví čas svými zájmy. 

Jak znovu získat schopnost bezpodmíne čně milovat 

Museli jste jako děti potěšit své rodiče a něco dokázat, abyste získali jejich lásku? Pak 
pro vás může být velmi těžké dávat lásku bezpodmínečně. Když dítě svým chováním 
vyvolá váš hněv, mohou minulé rány zablokovat schopnost cítit lásku a vidět potřebu, 
která se za chováním dítěte skrývá. Tento generační bludný cyklus se ale dá zastavit a tok 
lásky obnovit. Nedokážete-li oddělit své emoce od potřeb dítěte, můžete zablokovat lásku 
a dál na dítě křičet, trestat je či zanedbávat. jinými slovy, když křičíte na dítě a myslíte si, 
že může za váš hněv, je to obranný mechanismus, kterým se vyhýbáte vlastním citům. 
Tak pracuje vaše mysl; běží v ní obrazy z minulosti a vy vlastně v daném okamžiku nejste 
při plném vědomí a zodpovědnosti. 

Zapište si myšlenky, které rozdmýchávají vaše city a úmysly, a pak je prozkoumejte, jak 
jsme se naučili v první kapitole. Dobře si všímejte obranných mechanismů, které překáží 
lásce a mají své kořeny ve strachu, a to vám pomůže k sebeuvědomění. Nyní se 
podíváme na typické myšlenky a představy, které stojí v cestě lásce, a na praktické 
způsoby, jak s nimi naložit a jak se od nich osvobodit. 

Jak se zbavit strachu ze ztráty kontroly 

Mnoho rodičů se obává, že ztratí kontrolu, že je pak děti budou využívat, nebo že 
vychovají děti, které nebudou mít povědomí hranic a nebudou brát ohledy na ostatní. Pod 
vlivem takového strachu používají rodiče lásku jako odměnu. Dítě pak spolupracuje jen 
kvůli vlastnímu strachu, aby vyhovělo. Tak se strach předává z rodičů na děti. Je věcí 
rozhodnutí a vědomé práce na sobě často po dlouhá léta, abychom se těchto 
rodičovských strachů zbavili. Začíná to tím, že rozpoznáme, čeho se vlastně bojíme, a 
strach zpřítomníme. Dosáhneme toho, že strach nemusíme maskovat tím, že kontrolujeme 
druhé nebo že ignorujeme potřeby dítěte, a můžeme si „ostře posvítit" na myšlenky, které 
způsobují náš strach. Opravdu se nikdy nenaučí pomáhat? Opravdu věříme, že bude nosit 
navždy plíny? Nikdy se nebude chovat slušně? Nenaučí se číst..., pokud ho k tomu teď 
nedonutíte? Až pochopíme, že naše myšlenky nejsou realitou, můžeme jednat bez nich 

a odpovídat na to, co opravdu dítě vyjadřuje. Rodiče se běžně obávají, aby je děti 
nevyužívaly. V jedné rodině, která byla u mě na konzultaci, se odehrál následující příběh. 

 
 
Tříletý Petr jedl míchaná vejce a seděl při tom vedle své maminky. 
Po pár soustech skončil a řekl: „Mami, nakrm mě!“ Sandra váhala. Petr už nějakou dobu 

jedl sám. Nebylo jí to příjemné, a tak odpověděla: „Umíš jíst sám. Jsou ti už tři.“ 
„Mami, já ale chci, abys mě krmila." 
Sandra mu nabídla svou ruku a řekla: „Vezmi si moji ruku a krm se s ní.“ Snažila se, aby 

tak spolupracoval, on ale odmítal. 
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Později jsme se o tom bavily a Sandra se přiznala, že má strach, že ji synek využívá a 
manipuluje s ní. „Kdyby ses toho nebála, krmila bys své dítě?“ zeptala jsem se. „Ale jistě,“ 
odpověděla hned se širokým úsměvem. „Moc ráda jsem ho krmila. Smál se a vesele jsme 
na sebe jukali.“ Sandra pochopila, že to bylo její myšlení, a ne Petr, co bylo příčinou jejích 
obav. Vrátila se jí její síla, byla opět svou paní a nevlála v rukou dítěte. 

Ten večer Petr maminku poprosil, aby mu oblékla pyžamo a chovala ho v náručí, dokud 
neusne. Udělala to tak. Když usnul, vytryskly jí z očí slzy. Položila ho do postele a řekla: 
„Obvykle strašně dlouho usíná. Dnes to bylo úplně jiné, tak klidné a spokojené.“ 

Sandra dál vysvětlovala, jak váhala, zda Petrovi plnit potřebu její péče. Je to dítě, které 
stále odporuje. Nechci mu nevyhovět, ale taky ho nechci stále obskakovat,“ vysvětlovala. 
„Co přesně myslíš tím, že stále odporuje?“ zeptala jsem se. 

„Nepřizpůsobí se.../‘začala Sandra a pak se zarazila. „No jo, jasně,“ pokračovala, „ty 
myslíš, že jsem to já, kdo odporuje?“ 

„Tak jak to tedy je?“pokračovala jsem. 
„Já odmítám jeho volby a pak říkám, že odporuje.“ 
Sandra se zasmála, když pochopila, že to, co viděla na svém dítěti, byla ve skutečnosti 

lekce pro ni. Chtěla svému dítěti přestat odporovat. 
Po konzultaci se Sandra rozhodla, že bude pečovat o Petra, jak potřebuje, a že bude své 

vnitřní obavy sledovat, ale nebude se jimi řídit. Za dva dny volala, že z Petra se „stalo“ 
rozumné a veselé dítě a oba si užívají spoustu mazlení a lásky. 
Říkala: „Vím, že je to divné, ale váhám dát dítěti lásku tak, jak ji potřebuje, a zároveň se 

bojím vymezit mu hranice a nechám ho něco ničit nebo se hrabat v mých věcech. 
Nedokážu se prosadit, když je agresivní, a pak jsem na něj rozzlobená.“ 

„Čeho se tady bojíš?“ zjišťovala jsem. „Nevím.“ 
„Co se může stát?“ 
„Neposlechne mě a já se budu cítit poražená a bezmocná.“ 
„Opravdu myslíš, že neposlechne?“ 
„Vlastně ne, myslím, že se bojím sama sebe.“ 
„Je to tak.“ 
„Že si nezasloužím lásku.“ 
Sandra zmlkla a podívala se z okna. Oči se jí zalily slzami, když říkala: „Jako dítě jsem 

byla přesvědčená, že mě maminka nemá ráda, protože nejsem dost dobrá. Prostě jsem 
cítila, že si nezasloužím péči. 

A teď se bojím dát lásku svému dítěti a stejně tak ji chtít pro sebe.“ 

 
 
Pokud vidíte, že nedáváte lásku nebo naopak neposkytujete jasné vedení, ptejte se sami 

sebe: „Čeho se bojím?" Zapište si svůj vnitřní hlas na papír a projděte myšlenky, které vás 
oddělují od dítěte. Ozřejměte si své obavy světlem „pravdy". Během nějaké doby, budete-li 
to dělat opakovaně, se naučíte brát tyto staré reakce jako podnět k zamyšlení a ne jako 
návod k jednání v současnosti. A tak se vám uleví hned dvakrát; budete plně milovat své 
dítě a zároveň milovat a podporovat i sebe. 

Pokud se bojíte dávat lásku, dítě se může cítit zraněné a zlobí ze zoufalství. Vy to pak 
můžete považovat za důkaz, že jste měli pravdu, a dáváte mu ještě méně lásky Když k 
tomu dojde, zastavte se a uvědomte si, že jeho chování je jen důkazem toho, že se taky 
bojí. To, co vede dítě k agresi a zoufalým činům, je strach, že ho nepřijímáte. 

A nebýt přijat znamená v jeho mladé hlavě nebýt milován a nemít cenu. A naopak, z 
jistoty rodičovské lásky rostou mírumilovní a pečující lidé. Je to jako se vzduchem, lásku 
začneme potřebovat, až když chybí. Je-li všude kolem, bereme si jí, kolik chceme, a 



prospíváme. Když si uvědomíme, že strach je jen myšlenka a ne skutečnost, osvobodíme 
se od jeho diktátu. To nám umožní nasávat lásku, kterou dostáváme, a stejně volně ji 
předávat dále. 

Nebojte se poskytnout jasné vedení 

Mnoho rodičů dokáže obklopit děti bezpodmínečnou láskou. Někteří z nich se ale obávají 
poskytovat jasné vedení. Děti lépe cítí lásku, pokud se mohou spolehnout na vedení 
rodičů. 

 
 

Johana byla bez sebe zoufalstvím, když mi zavolala. Říkala, že nemůže odvést svého 
devítiletého syna na kroužek, protože jeho mladší sedmiletý bratr odmítá jet s nimi a 
zároveň odmítá počkat doma s otcem. 

„Když už vyrazíme, je vše v pořádku. Je vlastně spokojený. Ale já už takhle dál nemůžu. 
Nedokážu odejít. Když se o to pokouším, Leo úplně šílí, ničí věci, zamkne se v koupelně a 
dostane záchvat.“ 

Jak je to opravdu s vaší ochotou odejít?“ zeptala jsem se. „Chci jít, ale bojím se Leových 
záchvatů.“ 

„A myslíte, že je to pro něj výhodné, když neodejdete?“ 
„Ve skutečnosti ne,“ odpověděla Johana, „nevím, co chce.“ 
„A co chceš TY, Johanko?“ 
„Potřeby obou dětí se vylučují. Nevím, co chci.“ 
„Ano,“ řekla jsem, „a to je příčina, proč je Leo tak zmatený tvým chováním a strašně se 

snaží udělat si v tom jasno.“ 
„Tak Leo prostě odráží mou neschopnost být tím, kdo rozhoduje?“ „Ano," znovu jsem 

potvrdila její myšlenku. 
Johana se uklidnila a na konci hovoru měla jasno. 
Tak jak to šlo?“ zeptala jsem se při příští konzultaci. 
„Nejprve jsem Leovi řekla, že nebudeme chodit na kroužky často, a tak může být hodně 

doma. Také jsem mu ale řekla, že pokud jeho bratr kroužek má, půjdeme tam a on může 
jít buď s námi, nebo zůstat doma s otcem nebo chůvou.“ 

„A on prostě chodí s námi. Je úplně bez problémů. Nemohla jsem tomu věřit. Dokonce si 
sám vybral hračku s sebou a šel do auta dřív než já.“ 

 
 
Určíme-li jasné hranice, na které se dítě může spolehnout, opře se o ně a má větší 

svobodu zkoumat a růst. Nemusí bojovat, aby zjistilo, co bude následovat. 
Dítě se dokáže vyrovnat s nejrůznějšími způsoby výchovy, pokud chápe kulturu své 

rodiny. Je-li láska pevná, dítě může bezpečně vyjádřit, co potřebuje, a ví, co má čekat. A 
vskutku, je-li obklopeno láskou a respektem, vyrůstá v úspěšného dospělého člověka za 
nejrůznějších kulturních a ekonomických podmínek. 

 
 

Mojžíš a Adam jsou dva mladí lidé, kteří byli našimi hosty. Mojžíš u nás zůstal několik dní 
v rámci studentské výměny a Adam u nás trávil léto. Oba s námi udržovali kontakty několik 
let. 

Mojžíšovi bylo patnáct, když byl u nás. Jako Američan indiánského původu vyrůstal v 
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přísném prostředí. Byl sebevědomý, zodpovědný, laskavý a otevřený. Vyzařovala z něj 
vnitřní krása a emocionální síla. Vážil si rodiny, ve které vyrostl, a se zaujetím nás 
poučoval o své kultuře a tradicích. Vyprávěl nám, jak zjistil, že se velmi liší od svých vrs-
tevníků; nejenže tuto odlišnost akceptoval, byl na ni dokonce hrdý. Vážil si toho, co mu dali 
rodiče; přísná pravidla chování v jeho rodině nebyla fanaticky vnucována, podporovala je 
trvalá láska. 

Na druhé straně Adam přišel z rodiny plné svobody a rovnosti. Hluboce mě dojalo, jak 
dokázal navázat kontakt a být citlivý. Svým smyslem pro humor obrátil každé napětí ve 
smích, aniž by kohokoli ponižoval. Stejně jako Mojžíš i Adam se cítil jiný, než jeho 
vrstevníci. Věřil, že jeho síla je právě v tom, že nepodléhá tlaku okolí. Byl hrdý na to, že 
jedná po svém. „Nezáleží mi na tom, co si o mně myslí druzí. Jde mi o to, abych byl v 
souladu sám se sebou,“ vysvětloval. 

 
 
Tito chlapci měli sebedůvěru, která je založená na jasné situaci. Sdělte dítěti jasně 

pravidla vašeho společného soužití, aby nemuselo plýtvat energií na obavy, co se bude 
dít, nebo na odhadování pravidel. Místo toho se pak může plně radovat ze života. Strach 
vystupovat jako rodič nám někdy brání v lásce. 

Zcela jasně vymezit, jakým způsobem rodina funguje, znamená, že 
pokud má dítě plná a rovnocenná práva a plný přístup k tomu, co mu kulturní prostředí 

nabízí, pak musí mít také jasno v tom, jak zůstat v bezpečí, ke komu jít pro radu, jak 
respektovat svobodu ostatních členů a na co se může spolehnout, když se necítí dobře. 
Pokud má dítě 

hodně individuální svobody, co se týká stylu života a zážitků, mělo by mít také jasná 
pravidla, kdo v rodině rozhoduje a jak funguje sociální struktura rodiny, kdo je za co 
zodpovědný a jak se pustit do samostatného života. 

Ať je váš životní styl jakýkoli, jednoznačně ho sdělte a dítě se mu s důvěrou přizpůsobí. 
A mějte také jasno, co jsou vaše obranné mechanismy a co je skutečná láska. Dítě přijme 
mnoho vašich chyb, jste-li k němu otevření a upřímní. 

Jak se zbavit strachu z nedostatku 

Často trpíme obavami, že nebudeme mít dost lásky nebo věci a možností, které ji 
zastupují. Vyplývá to z dětství, kdy jsme dostávali jen kousky či drobečky podmíněné 
lásky, a z toho, že celá naše kultura je prosáklá představou, že dobro se dává za odměnu. 
Dítě v naší kultuře zažívá spoustu situací, kdy je „něco za něco", mnohem méně se však 
setkává s dáváním jen tak. Výsledkem je napětí ve vztazích: „Vyplatí se mi být laskavý?" 
„Co z toho mám?" Ale laskavost se vždycky vyplatí, neboť dávání samo o sobě je 
odměnou. 

Jestliže jste jako dítě nedostávali dost pozornosti, něžnosti a dalších projevů lásky, 
nejspíš jste vnímali lásku jako něco, za co se musí bojovat. Použijme znovu přirovnání ke 
vzduchu: Při lásce podmíněné jste nejspíše trvale „lapali" po lásce. A tato zkušenost vás 
může držet zablokované v obranných postojích a ve strachu, že nedostanete to, co 
potřebujete. Vnitřní hlas plný strachu může být tak hlasitý, že nedokážete vůbec vnímat 
dítě v současné situaci. Nejlepší cesta, jak se zbavit tyranie těchto starých nahrávek 
plných nedostatku, je přenést se do přítomnosti k dítěti, tady a teď. Sledujte své myšlenky, 
zkoumejte jejich platnost a představte si, kým byste bez těchto představ byli. Pak zvažte, 
zda váš přístup k dítěti nemůže být vlastně lekcí pro vás. Poté, co si to ujasníte, obraťte 
pozornost k dítěti (S a A ze S.A.L.V.E.). 



Láska je to, co nás přibližuje k Bohu a neznámu. Stvoření nám klade do rukou 
zodpovědnost za péči o lidskou bytost do doby, než je zralá. Musíme tomu dostát, aniž 
bychom dítě formovali podle představ, které jen zadusí zázrak jeho existence. Mějte dítě v 
hluboké úctě a nebudete potřebovat žádné příručky jak vychovávat. 

Láska plyne v dostatku a bez hranic, když jí nestavíme překážky Kontrolovat lásku je 
jako zavírat bránu a rozhodovat, kdo další se ještě dostane dovnitř. Nechat plynout lásku 
volně znamená nechat dveře dokořán. Pokud je vaše angažovanost za dítě větší než 
vlastní strach, překonáte své limity a dítě bude prospívat. 

Láska k sob ě jako výchova (strach prosadit sebe) 

Uvolnit proud lásky směrem k dítěti znamená mít rád a přijímat sebe. Pokud se máte 
rádi, i pro ostatní je snazší vás mít rádi a tím se dále umocňuje láska k dítěti. Člověk může 
plně dávat jen tehdy, když přijímá. A proto je přijímání aktem lásky. 

Nedostatek a podmíněnost lásky v dětství zde zanechalo plno rodičů neschopných 
uvolnit brány lásky k sobě navzájem. Sami se cítí v nedostatku a je pro ně těžké dávat 
lásku anebo ji do určité míry i odmítají, neboť si myslí, že si ji nezaslouží, nebo se za ni 
stydí. Mnoho dospělých, kteří v dětství nezískali bezpodmínečnou lásku, pak hledá její 
náhražky v nákupech, jídle, zboží, televizi, slávě a dalších způsobech, které jim mají 
přinést úlevu. Pokud nemají rodiče vědomí vlastní ceny, bývají nerozhodní, a proto váhají 
vymezit dítěti jasné hranice. 

Něco svému dítěti dlužíte! Uzdravte se a zavřete dveře za minulostí. Použijte způsob 
navržený v první kapitole a ozřejměte si, jak vás vlastní mysl mate na cestě ke změně. 
Využijte konzultace, skupinovou terapii, příležitosti k proměně, knihy, umění a jakoukoli 
cestu, která je vhodná pro vás, abyste si vybudovali sebevědomí a byli schopni řešit reálné 
úkoly přítomnosti. Až se ve vás opět probudí bezpodmínečná láska k sobě samým, budete 
lásku schopni dávat a tímto dáváním se obohacovat. 

Být rodičem vyžaduje veliký skok vpřed - od radosti ze svých úspěchů k radosti z 
úspěchů druhých. Je to cesta, jak se místo odmítání naučit přijmout každý okamžik 
přítomnosti. Čím jste si jistější sami sebou, tím méně se potřebujete soustředit na sebe a 
tedy odmítat rozhodnutí dítěte. Pokud jste si jisti svou cenou a nemusíte se starat o 
získávání lásky, jste osvobozeni a můžete dítě milovat a radovat se z toho, jak přispíváte k 
jeho životu. A navíc, když se osvobodíte od potřeby potvrzovat si svou cenu tím, že děláte 
dojem na druhé a získáváte jejich souhlas, můžete pak v obtížných situacích např. na 
veřejnosti nebo před babičkou jednat v zájmu dítěte a ne v zajetí obav, co si kdo myslí. 

Život s dětmi vyžaduje, abychom byli zralí a nestarali se v životě jen o své cíle. Jde však 
také o to, abychom byli sami spokojení. Když vychováváte a podporujete rozvoj jiné lidské 
bytosti, aby si splnila své sny, vaše vlastní touhy jsou přímo i nepřímo naplňovány; 
nicméně sny dítěte nejsou vaše sny a jeho činnost není vaší. Jestliže doprovázíte dítě na 
jeho cestě, podporuje to váš vlastní růst, často nečekaným způsobem, a to může ovlivnit i 
váš život. Jedna maminka mi vyprávěla, jak ji její mateřství otevřelo cestu k nové kariéře. 

 
 

Dorotka, matka dvou malých dětí, mi zavolala, že se cítí smutná ze ztráty své kariéry, 
která, jak říkala, mizí v dáli. Přestala hrát na housle, tančit a hrát divadlo. Byla zcela 
odevzdaná svým dětem, spala s nimi, obě ještě kojila. Děti neměly chůvu, ani nechodily do 
jeslí. Měla taky v plánu je vyučovat doma. Když mi volala, mohla chodit jednou týdně na 
taneční hodinu, a to bylo vše. 

Za touhou po našich starých potřebách se často skrývá neochota posunout se do 
přítomnosti. Povzbuzovala jsem Dorotku, aby se dobře zamyslela, co opravdu v 
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současnosti chce. 
„Chci si užívat své děti,“ řekla, „ale taky postrádám sebe, jaká jsem kdysi bývala.“ 
„Užívala by sis děti lépe, kdybys netoužila po tom, být jako dříve?“ zeptala jsem se. 
„Ovšem, to by byla ohromná úleva,“ okamžitě odpověděla. „Trápí mě představa, že o 

něco přicházím. Ale jak mám vědět, že o nic nepřicházím?“ 
Navrhla jsem Dorotce, aby brala věci, jak přicházejí, a přemýšlela spíše nad svými 

současnými touhami, než aby se upínala k tomu, co měla v minulosti. 
Následující týden mi Dorotka zavolala, že si zpívala doma při práci a měla při tom dítě ve 

vaku. 
Za pár let chodila Dorotka na hodiny zpěvu a zpívala ve sboru. Říkala mi, že si nikdy tolik 

hudbu neužívala. Ukázalo se, že její druhé dítě je hudebně nadané, a tak dnes vystupuje 
maminka s dcerou. Zpívají, tančí a hrají. 

Když jsem ocenila, čeho Dorotka dosáhla, poznamenala: „Nejlepší na tom je, že jsem 
vyzrála způsobem, který mi umožnilo pouze mateřství. Nejenže si toto životní období 
užívám, ale dokážu jít životem s důvěrou a vážit si každé chvíle; to pak obohacuje mé 
manželství a všechny mé vztahy a zkušenosti.“ 

 

A další podobný příběh. 
 

Vyprávěl mi ho otec, který opustil svou zavedenou práci, aby se mohl starat o syna. Když 
docházely peníze, rozhodl se začít podnikat z domova, protože byl se synem šťastný. 
Jeho podnikání v oblasti počítačového programování vzkvétalo, a když jsme naposledy 
spolu hovořili, tak mi řekl, že jeho současná práce je nejen mnohem zajímavější než dříve, 
ale jeho třináctiletý syn se již stává expertem na programování. 

 

 

Jestliže jsme smutní z toho, co jsme za sebou zanechali, je to jen proto, že vězíme v 
minulosti. Přítomnost vždy přináší změnu, která nás uspokojí, pokud ji vidíme a pokud se o 
ni zajímáme tady a teď. Každým okamžikem se objevují nové možnosti, ale když mysl 
ulpívá na tom, jak to bylo dříve, nevidíme a nedokážeme se radovat z toho, co nám 
přichází do cesty. Podstatou našeho žití je kráčet vpřed do neznáma. Strach odpoutat se 
od minulosti nám brání milovat děti v současnosti. Jakmile máte děti, nebude život už 
nikdy takový, jak býval; bude jiný, bohatý a stále v pohybu. Uplatňujete-li svůj tvůrčí 
potenciál a nebráníte se změnám, bude to pro vás jedna z nejúžasnějších cest, které jsou 
lidským bytostem dostupné. 

Musíte o sebe pečovat, ale nemusíte se soustředit jen na sebe. Starat se alespoň o část 
svých potřeb je možné bok po boku s dítětem, na které soustředíte svou pozornost. 
Zároveň existuje přímá souvislost mezi dáváním lásky a pozornosti dítěti s péčí o sebe. 
Děláte to i pro sebe, pro svou vlastní radost. Ponechte si trochu času pro sebe a své 
přátele, abyste oživili svou radost z rodičovství; stačí třeba jen deset minut denně a stálé 
potřeby dítěte pro vás budou opět více radostí než obtíží. Hlavně ale sledujte, co to ve vás 
mluví, když jste netrpěliví nebo popuzení. Sledujte, jaké myšlenky vám působí bolest a 
jaké naopak posilují schopnost milovat a žít s dítětem. 

Spokojenost plyne z přítomného okamžiku; pokud čtete dítěti knihu a chtěli byste raději 
pracovat na zahradě, připravujete se o radost oba. Je to jen vaše myšlenka, která vám 
nedovolí radovat se z přítomného okamžiku. A tak buď nejprve vezměte dítě na zahradu, 
nebo mu čtěte a nechte si zahradu na potom. Važte si ale okamžiku, nechte se zalévat 
láskou a respektem k dítěti. Je-li vaše mysl na zahradě, přijdete o to. 
Často mi rodiče vyprávějí, jak jeden den je pro ně péče o dítě utrpením, zatímco druhý 



den si stejnou činnost vyloženě užívají. Rozdíl spočívá v tom, abyste si sami vybrali to, 
kde jste. Jinými slovy, můžete být s dítětem a být naštvaní (chcete být jinde) nebo můžete 
být s dítětem šťastní. Rozpoznat a zapsat si myšlenky, které vás odvádějí pryč, a pro-
zkoumat, jak na vás působí, vám pomůže udržet se v přítomnosti. 

Většina rodičů samozřejmě není od začátku přeborníky ve všem, co rodičovství přináší. 
Učíme se „za pochodu" a této příležitosti si važme. Nepropasme ji pokusy nacpat dítě do 
svých omezení. Naopak život s dítětem nám přináší možnosti tyto limity překonat a milovat 
o to lépe. V telefonní konzultaci se Romana rozhodla nějak podobně: 

 
 

Osmiletá Anna měla zvyku donekonečna opakovat slova a věty a k tomu neustále 
skákala. Její maminka Romana to nemohla vydržet a stále zastavovala její veselé 
povídání. 

Zeptala jsem se Romany, co cítí, když je v afektu a chce okamžitě zastavit to nekonečné 
povídání. 

„Jsem podrážděná a netrpělivá. Chci mít ticho. Chci být sama.“ 
Romana byla přesvědčená, že tato její potřeba je opravdová a správná a že se dítě musí 

naučit přestat mluvit kvůli tomu, že to maminka chce. Chtěla po mně, abych jí poradila, jak 
dceru lépe usměrnit. 

„Chování Anny je ti nepříjemné. Určitěji chceš omezit?“ zeptala jsem se. „Anebo by ses 
raději nějak zbavila své nevůle a měla možnost klidně naslouchat a těšit se ze své dcery?“ 
zeptala jsem se. 

„Jistěže se chci od toho osvobodit. Nemám teď vůbec kontrolu nad stavy, kdy chci, aby 
přestala. Žádnou volbu. Vnitřní hlas mě nutí, abych ji zastavila. Ale nefunguje to. Je na mě 
naštvaná a já se pak cítím provinile a bez kontaktu,“ řekla Romana. 

„Když vyhovíš vnitřnímu hlasu a umlčíš dítě, čeho se zbavíš?“ zeptala jsem se. „Kdyby 
dál mluvila, co budeš cítit?“ 

Romaně se třásl hlas. „Nevím, co to je. Vím jen, že teď pláču.“ „Ano,“ řekla jsem, „chápu 
to. Přepínáš do smutku.“ 

„Moje maminka vždycky chtěla, abych byla pryč. Chtěla se mne zbavit,“ vzpomínala 
Romana. „Cítila jsem se vedle nijako nula. A teď jsem stejná. Cítím totéž vůči Anně. 
Nechci být matkou. Ale zároveň chci. Miluji Annu.“ 

„Chtěla bys, abys chtěla být matkou?“ 
„Přesně tak. Ale když jsem, chci utéct.“ 
„Bojíš se, že znovu budeš prožívat svou dětskou opuštěnost?“ „Ano, tu bolest, že mne 

matka odmítá. Nikdy bych nevěřila, že budu jednou zavírat ústa svému dítěti proto, abych 
se vyhnula svým starým zraněním. Teď si musím vybrat, buď vyrůst, nebo omezit své 
dítě,“ zasmála se. „V zásadě jsem ji nutila, aby plnila mé potřeby a vyhověla mému 
omezení. Ovšemže bych chtěla být šťastná vedle upovídané Anny a skoncovat se starou 
bolestí.“ 

„Později můžeš zkoumat bolestné myšlenky, že tě matka odmítala,“ navrhla jsem. „Ty ale 
ve skutečnosti svou dceru neodmítáš a velmi pravděpodobně to bylo tak i u tvé matky. Teď 
ale zůstaneme u tvých bolestných myšlenek o Anně.“ 

„Když ti vnitřní hlas říká - nesnesu to, musí přestat - počkej chvíli a zamysli se, zapiš si to 
a podívej se na to. Opravdu chceš zastavit žvatlání svého dítěte?“ 

„Ne, chci, aby měla volnost.“ 
„Jak by ses asi cítila, když mluví, kdyby ti myšlenka, že to nesneseš, neblikala v hlavě?“ 
„Nevím to. Nikdy jsem se té myšlenky nezbavila, když povídá." 
„Tak si představ, že jsi prosadila svou. Tvá dcera se podvolila a skončila se svým 
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povídáním. Jak by ses cítila?“ 
„No proboha, strašně! Už začínám rozumět... bez té myšlenky, že to nesnáším, si přeji, 

aby byla sama sebou, volná, živá a veselá, zkrátka extrovertní.“ 
„Až budeš ty osvobozená od svých myšlenek, bude ona volná taky.“ „Ano. Vtom to je. 

Bez těch myšlenek ji prostě jen miluji.“ 
„Chápeš teď své očekávání, že by měla přestat stále dokola mluvit, jako lekci pro sebe?“ 
„Jistě, budu šťastná, když přestanu se svými opakovanými myšlenkami. Hurá! Jasně! Je 

prostě sama sebou a já ji miluji.“ 

 
 
Vždy, když nám vlastní limity brání dávat lásku naplno, máme možnost se osvobodit. 

Dokážeme sami sebe natolik milovat, že se dostaneme ven z vlastního emocionálního 
vězení? Stejně jako povzbuzujete dítě navzdory jeho obavám, můžete udělat totéž pro 
sebe. Dejte přednost lásce před starým bolestným příběhem a dítě se naučí udělat totéž 
pro sebe. 

Rozšířit svou toleranci neznamená se obětovat a vždy odhodit své potřeby ve prospěch 
dítěte. Znamená to odlišit skutečné potřeby od utkvělých omezujících představ. Pokud 
máte pocit, že musíte přikazovat nebo chcete utéct, sledujte tyto myšlenky s láskou, ale 
nenechte je, aby vám diktovaly, co dělat. Obraťte se na terapeuta či kamarádku, aby vám 
pomohli objasnit, zda takové myšlenky platí pro vás a pro dítě. Když vás dítě vidí 
ponořené v emocích, neučí se o lásce k sobě, ale o strachu a slabosti. A jak se 
přizpůsobuje vašim emocionálním omezením, naučí se bát svých citů i citů jiných lidí. Dítě 
pochopí vaše potřeby a bude vůči vám laskavé a štědré, pokud samo zažívá laskavost a 
vidí, že jste schopni se řádně starat sami o sebe. 

Pocit/že jsme ve spojení s láskou, není přitom závislý na tom, že vám „ji" někdo jiný dá. 
Mít kvalitní dospělý vztah v životě je skvělé, ale není to nezbytné. Je to náš vztah k sobě 
samým, co je podstatné. Abyste byli citově uspokojení, je třeba hlavně žít v přítomnosti a 
být v souhlasu sám se sebou. To vám umožní vážit si svého dítěte přesně takového, jaké 
je, a zažívat skutečnou radost z toho, jak se vyvíjí. 

Tím, že se máte rádi, zbavujete dítě obtížného úkolu, že ono vám má lásku dávat. Dítě 
tu není proto, aby vám dávalo lásku a uspokojení či aby plnilo vaše sny a tužby Svou 
existencí přirozeně obohacuje váš život, dává mu smysl, lásku a směřování - ale vaše 
cesta nemůže být založena na něm. Kdykoli si uvědomíte, že chcete, aby vám dítě něco 
splnilo, jste zase zpět u svých potřeb a ne u potřeb dítěte. 

Někteří rodiče zaměňují péči o dítě za využívání jeho života k naplňování svých snů. 
Vnímat potřeby druhých znamená nechat jim volnou cestu k jejich naplnění. Neznamená 
to používat jejich cestu ke svým tužbám. Když pečujete o dítě, soustřeďte se na ně a ne 
na sebe; o sebe pečujte jindy. 

Jít po cestě s dítětem je tak úžasné právě proto, že nejde o vás. Pokud se k jeho 
„rozletu" připojíte, prožíváte přítomnost bez šumu své mysli. Osvobodíte se od svých 
záležitostí a můžete se přidat, je to jako úžasná cesta do míst, kde jste ještě nikdy nebyli. 
Doprovázet své dítě je totiž skutečně pouť do nové země, kterou nás příroda vrací do 
prožívání přítomných okamžiků. 

Dělat radost rodi čům 

Většině lidí se v dětství dostávalo přijetí jen za nějaké zásluhy, jestliže i vám, asi se nyní 
jako rodiče uchylujete k podobným praktikám. Ty jsou založené na snaze žít podle 
očekávání svých rodičů či očekávání jiných lidí. Vybudovat si sebevědomí i v této oblasti 



(sami či s pomocí odborné konzultace) vám pomůže starat se o dítě a ne o vnější dojem 
nebo o své rodiče. Milovat dítě znamená neustoupit od jeho potřeb kvůli tomu, jak jako 
rodiče vypadáte. V jednom z mých workshopů se s námi podělila matka o tuto zkušenost: 

 

 

Čtyřletý Matěj měl stále plínky. Jeho rodiče mu důvěřovali a nic s tím nedělali. 
Když přijela na návštěvu teta Lily, dala najevo své zděšení a začala nabádat Matěje, aby 

používal toaletu. Jednou ráno mu řekla: „Půjdu s tebou na procházku do parku, když 
půjdeš předem na záchod a pak vyrazíš ven bez pleny.“ Matěj utekl a odmítl s tetou jít. 

„Pojď sem, to dokážeš. Budeme se mít báječně a cestou ti koupím bonbony,“ řekla teta 
Lily a šla pro něj. 

Matějova maminka Marta štětinou manipulací nesouhlasila, přesto se přidala a řekla: 
„Neboj se, Matěji, můžeš to zkusit. Možná je teď ten pravý čas, aby sis šel hrát ven už bez 
plínek.“ 

Matěj úplně ztuhl. Cítil se zmatený a bezmocný, protože maminka nebyla na jeho straně. 
„Tak co?“ ptala se teta Lily. Matěj se zase podíval na maminku (doufal, že mu pomůže). 

A pak utekl do pokoje a plakal. 

 
 
Vlastní nejistota vedla Martu proti zájmu jejího dítěte. I ti nejjistější z nás upadají do 

pasti, když se snaží vyhovět celé rodině a dokonce i cizím lidem. Nemusíme se kvůli tomu 
cítit vinni, ale je třeba si to uvědomit a omezit situace, kdy obětujeme své zásady. A Marta 
si to uvědomila a změnila názor. 

 

 

Matěj vyběhl z pokoje a začal se věšet na matku. 
„No prosím tě, já nekoušu,“ řekla mu teta Lily, ale Marta jí naznačila, ať toho nechá, a 

zeptala se Matěje: „Zlobíš se, protože chceš o sobě rozhodovat sám?“ 
„Ano, ovšem,“ řekl. Přestal se věšet a mrskl sebou na podlahu. 
„Chtěl by ses sám rozhodnout?“ Marta se ho mírně dotkla. 
Matěj přestal kopat a řekl: „Ano, ty mě vůbec nemáš ráda. Nenávidím tě, mami!“ 
„Když ti teta Lily řekla, že půjdete ven bez plínky, přál sis, abych jí řekla, ať ti s tím dá 

pokoj, že?“ 
„Ano, moje máma jsi TY a ne ona,“ vzlykal Matěj. 
„Máš pravdu. A můžeš nosit plíny, jak dlouho chceš. Řeknu tetě Lily, že o svém těle si 

rozhoduješ ty." 
Obrátila se na Lily. „Matěj se musí rozhodovat sám.“ 
„Dobrá tedy,“ řekla Lily, „ale stejně pojďme ven a někde si koupíme dobré cucavé 

bonbony.“ 
„Nechci nikam jít,“ prohlásil Matěj. 
A tak si ti tři udělali na odpoledne nové plány. 

 

Milovat dítě znamená se za něj postavit bez ohledu, jaký to vyvolá v ostatních dojem. 
Jako rodiče jste tu proto, abyste chránili důstojnost dítěte a jeho prospívání. Tím, že 
uznáváte své dítě, dáváte lidem okolo příklad, který je může inspirovat. 
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O důslednosti 

Rodiče se často domnívají, že musí být ve svých odpovědích dítěti vždy důslední. Aby 
byli důslední, dělají někdy věci, které dítěti ubližují nebo vedou ke hněvu a zklamání, 
neboť se bojí, že nedůslednost by děti mátla. Ale jediná důslednost, o kterou opravdu jde, 
je důsledně milovat. Pokud jste nedůslední v lásce, dítě je nejen zmatené, ale i zraněné a 
nechápe to. A v té chvíli nejednáte v souladu se svou milující podstatou. 

Změňte pravidla, ne lásku; jen láska musí být důsledným základem pro vaše činy. Ptejte 
se sami sebe: „Vnímá mě dítě jako milujícího? Chovám se láskyplně k dítěti, když mu 
nadávám, když trvám na tom, aby si uklidilo pokoj, dokončilo domácí úkoly, snědlo 
všechno jídlo?" Pokud vás dítě poslechne a uklízí pokoj a cítí se přitom naštvané a 
méněcenné, stojí ten uklizený pokoj za to? Pokud dodělá úkol a má dobré známky, ale 
necítí jistotu vaší lásky, stojí jeho akademický úspěch za to? Je něco důležitějšího, než 
milovat druhou bytost tak, že o tom vůbec nepochybuje? 

 
 
„Okno“ 
Bruče Ponton 

 
Odcházel jsem do práce na přednášku 
skládal si poznámky do aktovky  
když prolétl míč  
skrze okno  
a sklo se rozlétlo  
na miliony ostrých kousků  
po celém obývacím pokoji. 
V té chvíli 
se ve mně začal vzmáhat hněv 
vztek že v domě 
je jen nepořádek 
a kolik bude stát peněz 
oprava okna, 
pár dní budeme žít 
s kartonem nebo překližkou 
namísto skla 
a myšlenky 
jak proboha vůbec 
to sklo uklidíme 
a byl jsem stále vzteklejší 
když bylo jasné 
že přijdu na přednášku pozdě.  
Uslyšel jsem tvé malé čtyřleté  
nožičky běžet po schodech. 
Uviděl jsem tvé ručičky  
otevírat dveře,  
tvé oči se na mne podívaly  
se slzami, zvídavě. 
A v té chvíli se příběh změnil. 
Vzal jsem tě do rukou, 



„Nestalo se ti nic,  
je to jen okno,  
dáme ho zasklít,  
hlavně že se ti nic nestalo,  
to je pro mě jedině důležité. 
Je to jen sklo, ty jsi můj syn. 
A já tě miluji. 
Pojďme pro koště.“ 

 

 

Často se mě lidé ptají: „Jsou děti tak citlivé, že kolem nich máme chodit ,po špičkách', 
abychom jim poskytli dobré citové zázemí?" 

Moje odpověď je: Ne, jen musíme „kráčet oceánem lásky". Děti dokáží překonat těžké 
časy a velké překážky, pokud dostávají naši lásku darem a mohou se plně svobodně 
vyjádřit. Když mohou kráčet po koberci lásky, který pod nimi rozprostřete, budou odolné a 
schopné jít stále dál. 
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Kapitola t řetí - Sebevyjád ření 

Emocionální projevy dít ěte 

Schopnost plakat, smát se a vyjadřovat pocity a myšlenky mají pouze lidé. Tím, že 
sdělíme, co máme na mysli, si udržujeme emoční rovnováhu a můžeme se svobodně 
rozvíjet. Jsou lidé, kteří dokáží sami utišit svou mysl, a pak pokračují dále. Většina z nás 
však žije tak, jako bychom my byli totéž, co naše mysl, a proto potřebujeme nástroje, jak 
se vyrovnat s jejími reakcemi a zraněními. Vyjadřováním sebe sama zároveň navazujeme 
vztahy s lidmi, jež milujeme. Děti se vyjadřují nejen proto, aby dosáhly emocionální 
rovnováhy, ale také v zájmu svého intelektuálního a sociálního vývoje. 

Když zabráníme dítěti plně projevovat své pocity, nezabráníme pocitům, ale pouze jejich 
vyjádření. Pokud se dítě nemůže plně vyjádřit buď proto, že to nedokáže, nebo se necítí 
bezpečně, pocity se hromadí, až se dostane do stresu. A to vždy vede jak k projevům 
tělesným, tak k poruchám chování či vývoje, včetně agrese, deprese, tiků, kompulzivního 
jednání, poruch učení, poruch spánku a dalších. 

Smích, tvořivost a podobné příjemné způsoby sebevyjádření u dětí většinou 
podporujeme a těší nás. Když ale dítě ventiluje bolest, zlost, žárlivost, osamělost, 
zklamání nebo smutek, máme tendenci tento zdravý proud citů zastavit, a tím narušujeme 
jeho vývoj a zasahujeme do emocionální stability. Obvykle hledáme řešení situace, a to 
nás odvádí od toho, že dítě potřebuje své pocity projevit. Mnoho drobných událostí, jako je 
rozbité koleno, zrušená návštěva, urážka či zklamání nepotřebují žádné řešení, i když dítě 
pláče nebo se zlobí. Je potřeba se vyhnout zveličování a situaci ještě nezhoršovat, dítě 
klidně vyslechnout, potvrdit, co cítí, a nechat ho být. Pak získává pocit, že je schopné 
emoce zvládat. 

Pokud dítě vyslechneme úplně, dokáže se velice rychle zotavit z běžných emočních 
zranění. Někdy se vyjádří minimálně, jindy dá průchod plnému záchvatu vzteku. Oba 
způsoby ho obvykle vyvedou ze vzteku a slz do další hry, jako by se nic nestalo, pokud má 
svobodu sdělit své pocity pozorným a milujícím rodičům/dospělým. Mysl nad dítětem 
nemá ještě tak velkou moc, jako má u většiny dospělých. Snadno se od problému 
odpoutá, pokud jeho emoce nezadržujeme tím, že zastavíme jejich vyjádření, nebo tím, že 
k nim přidáme své reakce. 

V ojedinělých případech dítě zůstává rozčilené i přesto, že ho vyslechneme a 
podpoříme. Tehdy můžeme předpokládat, že přítomná situace evokovala starou bolestnou 
vzpomínku, která nebyla dostatečně ošetřena v době, kdy se stala. Nyní se ale dítě cítí 
bezpečně a využívá vaši pozornost k tomu, aby ze sebe starou bolest dostalo ven. Bude 
plakat nebo se zlobit déle a vaše pečlivé naslouchání umožní proces uzdravení. Dále v 
této kapitole najdete příklady, jak dítě využívá přítomnosti k odhalení minulých zranění. 

Vyhněte se zasévání svých citů do mysli dítěte. Vyčkejte, až si samo rozmyslí odpověď 
na to, co se stalo. Vyjádření typu „ale ne, to musí bolet" dříve, než si dítě uvědomí svou 
vlastní odpověď, či „musíš být smutný" dříve, než si dítě uvědomí svou vlastní emoci, mu 
nepomůže. Možná se chytí toho, co mu nabízíte, a tak si eventuálně vytvoří určitý postoj 
na celý život. Věřte dítěti. Jestli má potřebu city vyjádřit, udělá to; pokud ne, neudělá. Není 
to vaše věc rozhodovat či ovlivňovat jeho vyjádření nebo nevyjádření. Cokoli ale vyjádří, je 
opravdové a jeho vlastní. Neučte ho, že má být rozzlobené tam, kde věc klidně přejde, a 
pokud vám něco svěřuje nebo pláče, potvrzujte jeho pocity, ale nedramatizujte je. Děti se 
nejčastěji vyjadřují stručně a jsou s tím rychle hotové; náš přístup, kdy je buď zarazíme, 
nebo celou věc zveličujeme, jen vše prodlužuje. 

Jako terapeutka často slyším, jak se děti rychle dokáží vzpamatovat. Příklad z první 



kapitoly popisuje, jak se Olina rychle uklidnila z rozčilení, že musí ven z bazénu. Jakmile ji 
matka vyslechla a uznala její pocity, Olina byla okamžitě schopná pochopit situaci. Jestliže 
rodiče promítají do dětí vlastní obavy, děti jejich pocity zrcadlí a drama narůstá. Když se 
rodiče naučí nechat záchvaty či lítost volně odplynout, s úžasem zjišťují, jak se dítě 
dokáže samo se situací vypořádat.  

 

 

Tamara mi zavolala a chtěla poradit, co dělat s opakujícím se vztekem své dcery Sáry. 
„Spadne věž, brečí; zlomí se banán, ječí. Všechno ji rozčiluje.“ 

Zeptala jsem se Tamary, co v těch situacích dělá. 
„Snažím se vše rychle napravit. Dám jí jiný banán, postavím novou věž nebo hledám 

cestu, jak jito vynahradit,“ řekla. 
„A opravdu ji vše tak rozzlobí?“ ptám se. 
„Zdá se mi, že ano,“ řekla Tamara. 
„Tak. Zdá se, že je neschopná se vypořádat se situací, protože si myslíš, že to 

nedokáže. Ale jak si můžeš být jistá, že to opravdu nedokáže a že chce, abys to 
napravovala?“ 

„Nevím.“ 
„Tak tedy, když jí honem pomáháš, co cítíš TY?“ 
„Aha, rozumím,“ řekla a rozesmála se. „Cítím se neschopná vypořádat se s její frustrací. 

Jsem to já, koho vše tak rozzlobí. Já panikařím. Všechno napravuji kvůli sobě.“ 
Jakmile Tamara poznala, že reagovala na sebe a ne na svou dceru, viděla, že dcera 

vůbec pomoc nepotřebuje. Pochopila, že Sára potřebuje zážitek spadlé věže, aby tváří v 
tvář situaci našla vlastní sílu. Bude asi plakat kvůli zrušené návštěvě a shnilému banánu, 
ale když jí maminka nevnutí myšlenku, že je to na ní moc, zvládne to dobře a zažije sama 
sebe jako schopnou cítit, vyjádřit se a překonat problémovou situaci. Když se její rozčilení 
zastaví, cítí se Sára ve skutečnosti bezmocná, a proto vybuchne kvůli každé maličkosti; 
využívá jakoukoli hloupost, aby si plně prožila své pocity. 

Zachraňování v ní vyvolává pocit bezmocnosti; její činnost je naprosto zmařena. 
Jestliže uvidí, že dokáže zvládnout různé výzvy, bude se cítit silná. Další týden udělala 

Tamara zásadní věc. Vyprávěla mi, že Sára kreslila obraz, sklenice s vodou se zvrhla a 
celé dílo bylo zničené. Sára naříkala a Tamara zvedla sklenici a užuž se chystala nějak 
zarazit její rozčilení. Včas si ale uvědomila, že má obrátit pozornost k Sáře, a místo aby 
hledala osvědčený způsob, jak ji dostat z nepříjemnosti, naslouchala a uznávala Sářiny 
pocity. 

„To byl můj nejlepší obrázek na světě,“ naříkala Sára a mrskla sebou na pohovku s 
kopáním a křikem. 

„Chceš, aby byl obrázek suchý,“ řekla Tamara a sedla si vedle Sáry. 
„Ano, chci, aby byl takový, jaký byl. Už skoro hotový.“ 
„Zlobí tě, že už neuděláš další tak hezký obraz?“ zeptala se Tamara. 
„Nedokážu takový už namalovat,“ Sářin nářek přecházel do občasných vzlyků a Tamara 

jí nabídla objetí. Sára ho odmítla, pokračovala ve vzlykání, ale přisunula se těsněji k 
mamince. Brečela ještě pár minut a pak ztichla. Tamara nic neříkala, ale dále byla s ní. 

„Jasně jsem viděla, že Sára přemýšlí a je klidná," řekla mi Tamara. 
Po minutce rozmýšlení Sára vstala a začala si hrát s panenkou. Ještě týž den si znovu 

kreslila a byla ze svého výtvoru nadšená. 
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Tamara udělala veliký pokrok; místo aby se snažila kvůli Sáře měnit realitu, podpořila 
Sářinu schopnost postavit se realitě. Místo aby Sáru od zážitku odvedla, připojila se k 
němu a ocenila jej; místo aby odmítla dceřiny pocity větou „ach, to nevadí, však namaluješ 
nový obrázek", naslouchala jí a uznala, že je to nepříjemné. Potvrzené pocity nezmění 
reálnou skutečnost. Sáru ale povzbudí, aby nakreslila další obrázky. Ne tím, že se svým 
pocitům vyhne, ale tím, že se se ztrátou smíří. Má-li dítě svobodu vyjádřit své pocity, 
snadno se z nich vymaní. Štěstí zažíváme, když si reality vážíme, a ne když ji odmítáme či 
čekáme, až nás někdo zachrání. Dítě se učí být spokojené tak, že získává schopnost 
vybrat si to, co je k dispozici. 

Dítě obklopené naší přítomností a klidem dospívá k poznání, že procházet silnými city je 
součástí života. Tím, jak se vyrovnává s vlastními emocemi, rozvíjí schopnost dosáhnout 
vnitřního klidu a zjišťuje, že se nemusí bát překážek a pocitů, které s nimi přicházejí. Učí 
se tyto zážitky plně prožít a řešit situace kompetentně a zodpovědně. Když nechá bouři 
přejít, dokáže jednat jasně a efektivně. 

Dítě dokonce může vnímat své vlastní já jako mnohem silnější, než jsou negativní 
„nápady", které spřádá jeho mysl, což se stalo dvanáctiletému Lukášovi, když si promyslel 
situaci. 

 
Lukáš byl u nás doma v rámci programu rodinné terapie. Předchozí večer jsme spolu 

hovořili o mysli, a jak myšlenky přicházejí a my se jim podvolíme a děláme věci, které 
nechceme. 

Lukáš a jeho mladší bratr Tom seděli u kuchyňského stolu. Oba najednou vystřelili jako 
šípy k pianu, začali na sebe křičet a vzájemně se odstrkovat. 

„Řekl jsem, že chci teď hrát. Když jsem to řekl, běžel jsi k pianu, abys tam byl dřív. Teď 
mám hrát já,“ tvrdil Tom. 

„Chystal jsem sejít hrát ještě dřív, než jsi to řekl,“ odpověděl Lukáš. 
„Ne, běžel jsi přesně, když jsem to řekl. Zrovna jsi byl v půlce jídla.“ 
„Měl jsem ten nápad jako první, a tak jsem k pianu běžel první, zatímco ty jsi mluvil.“ 
Náhle Lukáš přestal a odešel od piana. Šel vedle a zahlédl mne. Usmál se a řekl: 

„Přistihl jsem se. Byl to jen pitomý nápad v mé hlavě, abych naštval Torna. Vůbec nechci 
hrát na piáno.“ 

 
 
Jen výjimečně se tak mladému člověku podaří odlišit domněnku, že je v právu, od svého 

pravého já. Můžete takové sebeuvědomění podpořit svým příkladem a tím, že akceptujete 
jeho způsob vyjádření a nepopíráte ho. 

Odvaha cítit 

Když se věnujete dítěti, které pláče nebo zuří, můžete cítit rozmrzelost nebo dokonce 
propadat panice. Vidíte dítě jako někoho, kdo trpí, a není v jeho moci se vyrovnat se 
situací. Toto vnímání se však týká jen vaší vlastní nepohody. A tak spěch, se kterým se 
snažíte dítě odvést od zranění či frustrace, vynahradit mu zklamání nebo bagatelizovat 
jeho problém, je odpovědí na vaši vlastní úzkost a ne na úzkost dítěte. A to mu nepomůže 
získat emocionální odolnost ani schopnost obtíže rozeznat a řešit. Musí zakoušet život s 
emocionálními bouřemi, aby se je nakonec naučilo zvládnout. 

Pokud cítíte popud zastavit vyjádření nepříjemných emocí dítěte, ptejte se sami sebe, 
jaký k tomu máte důvod. Možná chcete, aby dítě bylo stále jen šťastné, protože jeho 
bolest je pro vás příliš nepříjemná a předpokládáte, že i pro ně. Když se „scéna" odehrává 



na veřejnosti, můžete se obávat, jaký děláte dojem jako rodič. Možná chcete dítě zarazit, 
protože spěcháte nebo chcete mít jasno a záchvat ve vás vyvolává zmatek. 

Zabráníte-li ale dítěti vyjádřit své zranění, ukládá se v něm bolest a cítí se zmatené a 
osamělé. A navíc ztrácíte příležitost být s ním ve skutečném kontaktu a dovědět se příčinu 
jeho obtíží. Naučí se jen utíkat od emocí pryč a skrývat je před druhými; a uvnitř se mu 
usazuje vědomí, že je příliš slabé na to, aby zvládlo nějakou nepříjemnost. Stručně 
řečeno, mnozí z nás š nejlepšími úmysly učíme děti, že bolestné emoce jsou hrozné a 
máme se jim vyhnout. 

Někteří lidé mi říkají, že s vyjadřováním emocí nemají žádný problém a nechají své dítě, 
ať se vzteká, jak chce. To já ale nenavrhuji. Být lhostejný a ignorovat projev dítěte není 
totéž, jako mu poskytnout láskyplnou pozornost. Když jste „v pohodě" vedle dítěte, které 
vášnivě něco vyjadřuje, jste spíše v citové deprivaci, než v kontaktu s dítětem. Výsledek je 
pro dítě stejný, jako když ho zastavíte, protože vaše lhostejnost mu říká, že city se nemají 
vyjadřovat. 

K lepšímu pochopení, jak neúčinné je odvádět dítě od jeho emocionálních projevů, si 
představte, že jste se právě dověděli, že vám umírá maminka nebo váš partner žádá o 
rozvod. Úplně zoufalí jdete za kamarádkou a chcete mluvit, brečet nebo zuřit a mít její 
podporu. Ještě jste ani neprojevili své emoce a už vám kamarádka nabízí radu nebo 
rozptýlení: „Pojďme do kina, to tě přivede na jiné myšlenky". Asi byste byli raději, kdyby 
vás přítelkyně pozorně vyslechla, nebrala telefon a neodbíhala a soustředila se na vás. 

Dítě je člověk se stejnými potřebami. Jestliže vás v dětství „zachraňovali" od 
emocionálních problémů a nabízeli náhradu a rozptýlení, nebo jste se nemohli bezpečně 
vyjádřit, budete asi vedle rozzlobeného dítěte pociťovat neklid. Když ale nasloucháte 
smutnému nebo rozhněvanému dítěti a zároveň sledujete své myšlenky a emoce, máte 
možnost obnovit vlastní schopnosti zažívat emoce v plném rozsahu, místo abyste od nich 
prchali pryč. Pak dokážete odhalit myšlenky, které jsou příčinou určitých emocí, a začnete 
rozumět, jak vaše mysl pracuje. Pochopíte příčinu (myšlenky) a výsledek (pocity a reakce) 
a tím získáváte vhled do svého nitra, jež se postupně rozjasní. Obnovíte svou schopnost 
cítění beze strachu, neboť víte, že úzkost je brzdou seberealizace. 

Lidé se obávají bolestných pocitů přesně proto, že jim bylo zabráněno je vyjádřit. 
Odmítnutí emocí jen znásobilo jejich sílu a bolestný dopad a výsledkem je to, že většina 
dospělých bere pocity příliš vážně. Naopak, děti jsou schopné přijmout emoce jako 
součást svého lidství, pokud je mohou bezpečně vyjádřit. Kdybychom je neučili, že 
zraňující pocit je problém, předpokládaly by správně, že to je prostě součást života. 
Emoce by nebyly něčím, čeho by se měly bát, děsit se nebo se jim vyhýbat, a vůbec 
kolem toho dělat velký povyk. Vyjádřené pocity přicházejí a odcházejí. Člověk pak může 
učinit rozumná rozhodnutí, která nejsou založena na strachu a snaze vyhnout se bolesti. 

Následuje přehled některých postupů, které rodiče používají, aby zastavili dítě v jeho 
vyjádření, a způsobů, jak se jim vyhnout. 

 
 
Odmítnutí 
 
Odmítnutí je základní způsob, jak umlčet dětské (nebo vlastní) sebevyjádření - způsob, 

který většina z nás ze zvyku používá, prostě proto, že se tak zacházelo s námi. Odmítnutí 
může být vyjádřeno mlčením a nevšímavostí, nebo slovy a rozptýlením. Například Lena, 
když jí byly tři roky, se bála mužů s dlouhými vlasy a vousy, což její matka nejprve nebrala 
na vědomí. 

 

 

Jednoho dne seděla Lena vzadu v autě, když otec zastavil a hovořil se svým známým, 
Který měl dlouhé tmavé vlasy a velký knír a jeho obličej vyplnil celé okénko auta. Lena 
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byla chvíli zticha a pak s úzkostí v hlase řekla: „Můžeme už jet?“ Matka bez přemýšlení 
řekla, že dlouhovlasý muž byl „báječný chlapík“. 

„Ne, nebyl!“ odpověděla Lena přesvědčeně. Jasně chtěla vyjádřit nepříjemný pocit a 
nechtěla, aby to její maminka odmítala. 

„Aha, už to chápu,“ řekla matka, když si to uvědomila. „Nelíbí se ti.“ „Nelíbí a chci jet,“ 
řekla Lena. 

Poté, co známý zmizel vzadu, Lena řekla: „Není nijak strašidelný. Prostě se mi nelíbí.“ 

 
 
Lena dokázala prozkoumat své vlastní pocity, protože nebyly odmítnuty, ani od nich 

nebyla odvedena. A její sebeuvědomění jí nejspíše pomohlo zbavit se strachu z vousatých 
mužů. 

Když pochopíte, jaké věty obvykle používáte k odmítnutí, můžete se zastavit dříve, než 
je vyslovíte. Dále je několik typických vět, jež naznačují odmítání dětských pocitů a 
projevů: 

„Však to nebylo tak hrozné." 
„Co ti na tom tak vadí?" 
„Nevidím na tom nic špatného." 
„Snad to není konec světa." 
„O nic nejde. Je to v pořádku." 
„Nic se nestalo." 
„Nic se neděje. Jsi v pohodě." 
 
 
Děti se mohou cítit zmatené či dokonce napadené takovými komentáři, protože slova tu 

odporují jejich vnitřní zkušenosti. Pro dítě, které se bojí 
nebo je ve stresu, se něco opravdu stalo a ten zážitek je plný rozčilení. Namísto 

odmítnutí můžete projevit pochopení, které potvrdí zážitek dítěte, nebo můžete podat 
užitečnou informaci tam, kde je to vhodné. Když dítě pláče, protože upadlo, můžete ho vzít 
a říci: „Bolí ta odřenina?" nebo „Bojíš se, že se to nezahojí?" Pokud skrz slzy přikyvuje, 
můžeme je ujistit slovy: „Vím, jak to teď moc bolí, ale brzy to přestane." Odřené koleno 
musíme ošetřit; ale zastavit slzy nebo nářek nemusíme. Naším úkolem je věc přiměřeně 
vysvětlit a naslouchat emocionálnímu vyjádření dítěte (L z formulace S.A.L.V.E.). Můžeme 
ho ujistit, že může plakat tak dlouho, jak potřebuje, a že jeho pocit je odůvodněný. Po-
vzbuzení (E z formulace S.A.L.V.E.) vyplyne z našeho klidného přístupu - jen z vyslechnutí 
dítěte, ne ze vstupování do jeho dramatické situace. Drama je myšlenka, kterou si dítě 
vytvoří, jako třeba „už nikdy nebudu moct chodit". Tuto myšlenku nechceme posilovat. 
Když posloucháme a uznáme strach dítěte klidným tónem hlasu a dáme mu rozumnou 
informaci, zažívá naši důvěru, že dokáže zážitek překonat. 

Odmítnutí je někdy skryto v lehkovážných poznámkách, které berou dítěti právo na 
vlastní cítění a důvěru ve svůj vnitřní hlas. Když dítě řekne „fuj, to nechci" a vy odpovíte 
„ale vždyť je to taková mňamka", znehodnocujete jeho rozhodnutí. Jestli šestileté dítě 
koukne na večeři a nechce jíst nebo chce raději banán, tak si prostě vybralo a my bychom 
to měli respektovat. Pokud teenager řekne, že kabát, co jste mu koupili, není dost „cool", 
těžko můžeme jeho realitu odmítat přesvědčováním. Je-li batole na vrcholku klouzačky 
úplně ochromené strachem, pak vaše slova „tak se neboj, to dokážeš", protiřečí jeho 
emocionálnímu zážitku z té předlouhé cesty dolů. Samozřejmě, sebedůvěra a sebevědomí 
se tvoří právě zde, na vrcholu klouzačky, a to tím, že dítě posoudí situaci a dojde samo k 
rozhodnutí. Podpoříte je tak, že se jen díváte, jste v klidu a plni důvěry. Pokud vám něco 
říká, dejte najevo, že víte, jak se cítí: „Slyším tě, bojíš se a nevíš, jestli jet dolů. 
Nespěcháme. Rozmysli si to. Je to na tobě." A pak jen dělejte, co dítě chce, ať už podat 
ruku, nedívat se na ně nebo ho snést dolů. 



Následuje pár typických vět, které odmítají výběr dítěte. A zase, pokud si uvědomíme 
vlastní chyby, je to první krok na cestě se jich zbavit: 

„Ale přeci to zkus." 
„Nezkusíš to aspoň tentokrát?" 
„Zkus tohle, to je lepší." 
„Tohle přece nechceš?" 
„Už sis pohrál dost." (Když si chce hrát dále.) 
„Jsi už unavená." (Když chce pokračovat v běhání.) 
„Ale přeci už musíš mít hlad." (Když nechce jíst.) 
„Vždyť si tak ráda hraješ se Zuzankou." (Když kamarádku odstrkuje.) 
„To dokážeš." (Když o sobě pochybuje.) 
„Neboj se/nestyd se/nezlob se." 
„Nemáš proč brečet." 
„Bude ti určitě zima." (Když si sundá kabát.) 
 
 
I tehdy, když si dítě vybere něco, co je eventuálně nebezpečné, je třeba objasnit nastalé 

emoce. Například když se dítě rozběhne za kočkou do rušné ulice a vy ho strhnete s 
křikem zpět, je na místě se zeptat: „Bál ses, že nám číča uteče?" A také je důležité 
objasnit emoce, které vznikly vaší bleskurychlou akcí: „Vyděsilo tě, jak jsem zakřičela a 
strhla tě tak rychle?" A když odpoví, můžete dítě obejmout a sdělit mu svůj zážitek: „Lekla 
jsem se, když si běžel do ulice. To se mi ulevilo, že tě mám v bezpečí v náručí." 

Rodiče mají tendenci vynadat dítěti, které udělá něco nebezpečného. Vyjádří hněv a 
doufají, že to dítě odradí udělat znovu nebezpečnou věc. Jenže strach z hněvu rodičů není 
pravým důvodem, proč se vyhýbat nebezpečí, a paradoxně, k nebezpečí vede, protože 
netrvá dlouho. Chcete, aby dítě na sebe dávalo pozor proto, že chápe nebezpečí a samo 
si přeje být v bezpečí. Pomohou mu vaše pocity a to, že mu věříte. Během rodinné terapie 
jsem se dověděla, jak Kamila reagovala na nebezpečnou akci své dcery a jak si udržela 
kontakt tím, že vyjádřila své obavy. 

 
  

Dvouletá Jitka nadšeně sledovala oheň v krbu ve strýcově domě. Nikdy ještě krb 
neviděla a tatínek jí vysvětlil, že k němu nemá chodit. Sledovala z bezpečné vzdálenosti, 
jak strýc dává dříví na papír a zapaluje oheň. Když oheň hořel, sesedli se všichni k večeři. 

Nikdo si nevšiml, že Jitka sklouzla ze židle a blížila se k ohni s novinami v ruce. 
Najednou její matka Kamila zaječela, „Jitko! Ne!“ skočila a chytila Jitku těsně před tím, než 
se nahnula nad ohněm, aby přiložila papír. 

Jitka propukla v pláč. Kamila už málem dítěti vynadala, jak to, že neposlechlo tatínka, ale 
jak Jitka naříkala, Kamila měla čas si celou věc rozmyslet. Místo aby se na ni zlobila, řekla: 
„Tolik jsem se vyděsila, když jsem tě viděla u ohně s papírem v ruce. Bála jsem se, že se 
popálíš.“ 

„Papír do ohně,“ protestovala Jitka. Nevypadala vyděšeně matčinou prudkou reakcí, ale 
spíše rozzlobeně, že jí překazila její plán. 

Kamila uznala: „Chápu. Zrovna když jsi už málem přiložila papír do ohně, překazila jsem 
ti to. Chtěla bys vidět, jak se oheň víc rozhoří?“ 

Kamila držela Jitku v bezpečné vzdálenosti, a ta řekla: „Mami, hoď tam ten papír ty.“ 
Kamila zmuchlala papír a opatrně jej vložila do ohně. Jitce objasnila, aby k ohni 

nechodila sama, a vždy když bude chtít přiložit, řekla mamince nebo tatínkovi. 

 
 
Kdykoli je to možné, nechte dítě svobodně dělat vlastní rozhodnutí. Když musíte 
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svobodu dítěte omezit, dělejte to s úctou a laskavostí a vysvětlete mu svůj postoj. I když 
máte námitky proti volbě nebo požadavku dítěte, pokud je to neškodná věc, nepodléhejte 
popudu dítě řídit. Použijte S.A.L.V.E. formulaci: Oddělte své reakce od toho, co se děje s 
dítětem, a prozkoumejte své myšlenky, abyste viděli, zda vůbec odpovídají situaci. Věnujte 
dítěti pozornost, naslouchejte mu, oceňujte jej, povzbuďte a dávejte mu užitečné 
informace. Dítě má právo dělat vlastní pokusy a omyly a mít z nich své pocity. Například 
tříleté dítě potřebuje samo zjistit, že neunese vaši tašku, a jedenáctileté zase samo 
zjišťuje, že nemůže pracovat v supermarketu; nebo si alespoň chce ověřit, co mu říkáte. 
Je-li zklamané skutečností, naslouchejte a uznejte to. 

Když dítě samo nalézá odpovědi, učí se čelit zklamání. Je sice jeho příčinou, ale není 
jeho obětí. Není tu nikdo, koho by bylo možné obviňovat nebo se na něj zlobit. Dítě je 
zodpovědné za to, co se mu stane, a bezprostředně se učí, kudy vede cesta a kudy ne. 
Pokud zároveň může vyjádřit emoce, vznikající na této cestě, a dostane se mu vaší 
milující pozornosti, stanou se jeho zážitky cennými stavebními kameny při budování 
vlastní sebedůvěry a schopnosti překonávat obtíže. 

 
 
Rozptýlení 
 
Rozptýlení je další strategie, jak se vyhnout pocitům nebo je popřít. Nabídnutá sladkost 

nebo nějaká zábava rozčilenému dítěti říká, aby od svých pocitů uteklo. Rozbité koleno či 
ztracená hračka mohou vyvolat bolest a smutek. Bolest nezmizí, když jíme sladkost nebo 
se díváme na něco zábavného. Signál, který se v dítěti při rozptylování ukládá, je to, že 
mít pocity není v pořádku. „Maminka nechce, abych vyjadřovala bolest. Nesmím cítit nebo 
vyjadřovat bolest. Musím se rychle zabavit něčím jiným. Měla bych se vyhnout všem 
nepříjemnostem a nic neriskovat, protože upadnout je špatné." Tohle nevede ke štěstí, ale 
ke slabosti a méněcenné existenci. Rozptylováním dáváme dítěti signál, že realita je 
mizerná a je třeba se přes ni přenést; podprahová zpráva je, že „něco není v pořádku". 
Jenomže štěstí spočívá v tom, že se naučíme s realitou žít a problémy řešíme ne kvůli 
strachu, co se stane, ale proto, že si svobodně vybíráme plnější život.  

Odvádění dítěte od emocí může také být jednou z příčin pozdějšího užívání drog, 
nadměrného užívání analgetik a snahy vždy hledat snadná řešení. Vyrůstají tak dospělí, 
kteří se snadno cítí přetížení, neboť mají   nízkou toleranci k nesnázím. Snaha vyhnout se 
nepříjemnostem omezuje jejich svobodu žít plnohodnotným a všestranným životem. 

Dítě získává odolnost tváří v tvář ranám a obtížím tehdy, pokud jsou vnímány jako 
součást života. Když tedy cítíme potřebu zasáhnout, opravit, rozptýlit nebo udílet rady, 
měli bychom se zastavit a zjistit, co nás k tomu vede. Ačkoli si myslíme, že nás vede touha 
udělat pro dítě to nejlepší, většinou zjistíme, že dítě si poradí lépe bez našeho vměšování. 

 
 
Nevšímavost 
 
Nevšímání je předstírání, že nevidíme projevy dítěte, které se nám nelíbí, v naději, že tak 

zmizí. Rodiče doufají, že když nějakému projevu nebudou věnovat pozornost, nebude 
„posilován", a tak časem vymizí. Otázka se zase vrací: Proč chceme, aby pocity a jejich 
vyjádření zmizely? Koneckonců, nejvíce si přejeme žít život po emoční stránce. Lidstvo 
věnovalo spoustu času a sil tomu, aby evokovalo mocné city, bez nichž se cítíme 
bezvýznamní a znudění. Navíc, pocity dítěte vynášejí na světlo vaše vlastní pocity, a tím 
máte šanci vychovávat sebe; učíte se o sobě (S ze S.A.L.V.E.) a poznání, které získáváte, 
vám pomáhá pochopit své dítě. 

Když si uvědomíte, že jste použili nevšímavý přístup, buďte trpěliví a odpusťte si to. 
Zároveň se přestaňte pohybovat ve vyjetých kolejích, které vám připravili jiní. Je to 



smutné, ale dítě, jehož bolestné pocity jsou přehlíženy, je nakonec potlačí, přestane se 
projevovat, stane se emočně plochým a je těžké s ním navázat kontakt. Zdravější dítě 
může stupňovat své projevy tak, že se uchyluje k provokativnímu chování, které nakonec 
vaši pozornost získá. A navíc tam, kde rodič používá nevšímavost, nejsou plněny potřeby 
dítěte, což vede k dalšímu stresu se všemi obtížnými projevy v chování. Emocionální 
výbuchy dítěte potřebují naši péči, především být pozorní k jeho potřebám (které nemusí 
být vždy totožné s tím, co chce zrovna v daném momentu, jak uvidíme dále). 

 
 
Vyvolání strachu 
 
Vyvolání strachu je další běžná strategie, jak umlčet dítě ve vyjadřování pocitů. 

Odmítnutí, nevšímání a rozptýlení jsou dostatečně silné, aby potlačily dětské sebe 
vyjadřování. Dáváme tím dítěti totiž signál, že když vězí v emocích, náš souhlas se ztrácí. 
Pokud se dětská zlost, frustrace nebo slzy setkávají s nadáváním, znehodnocujícími 
poznámkami nebo s trestem, dětský strach přerůstá do nejistoty a podřízenosti, nebo do 
aktivního vzteku a agrese. 

Garantovat dítěti emocionální svobodu znamená, že ho milujeme, když oplakává 
ztracenou kočičku, zuří nad rozbitou hračkou nebo má vzteklý záchvat, co si vzít na sebe. 
Když si ho ceníme proto, že dokáže věc prožít a nechat odplynout, přijme podobné situace 
jako přirozené. Prozkoumejte a uzdravujte svůj vlastní strach z toho, že dáte dítěti 
bezpečnou možnost vše navenek vyjádřit. Rozvine se u něj odvaha cítit a schopnost jít 
stále dál. 

Jsou lidé, kteří dokáží nechat bolestné emoce přes sebe přejít a v klidu je překonají, aniž 
by je vyjádřili. To je něco zcela odlišného než city potlačovat. Potlačení znamená bolest 
zakrýt, nechat ji projít znamená, že člověk není příliš pohlcen myšlenkami a z nich 
vyplývajícími pocity Jestliže patříte k těm, kdo dokáže nechat své pocity snadno odplynout 
a nepotřebuje je nejprve projevit, pak si uvědomte, že většina lidí, včetně dětí, to 
nedokáže. Nevzpamatují se, pokud pocity nejprve nevyjádří a nedostane se jim uznání. 
Váš klid však pomáhá dítěti vnímat emoce jako přechodný zážitek, který překonává.  

Uznávání pocitů neznamená se v nich příliš „přehrabovat" ; naopak, pokud můžeme 
emoce svobodně vyjádřit, přejdou a zanechají nás volné, abychom přiměřeně jednali. 
Když plně prožíváme přítomnost, bolest se rozplyne a my přecházíme s čistou hlavou k 
dalším situacím. 

Pláč 

Lidé jsou obdařeni velkým emocionálním rozsahem; abychom dokázali zvládnout velmi 
silné pocity, dostali jsme schopnost plakat. Děti pláčou přirozeně a my se musíme naučit 
rozumět jejich způsobu komunikace a podporovat hojivou funkci slz. Když pochováme 
plačící miminko, pozná, že má sílu ovládat vlastní život, že nám může věřit a že je 
důležité. Jak se miminko stává batoletem a malým dítětem, spolu se slzami užívá také 
slova a gesta. 

Pro mnoho rodičů je obtížné rozlišit emocionální projevy u kojenců. A přesto většinou 
pláč miminka znamená sdělování jeho potřeb, které je třeba splnit. I kojenci mají ale 
okamžiky, kdy prostě potřebují jen plakat. 

 
 

Na jednom mém rodičovském semináři padla otázka plačících miminek. Tereza byla 
úplně bez sebe, protože její mimino neustále plakalo. 
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„Dělám, co můžu, abych je uklidnila; kojím je, houpu je, hraju si s ním, povídám něco, 
napustím vodu a koupu je... Ale jak přijde večer, prostě jen pláče, zoufale naříká a nic ho 
neuklidní.“ 

Po skončení semináře se Tereza rozhodla, že zkusí potvrdit pocity miminka. 
„Nejdříve jsem zkoušela všechno, co mě napadlo, od kojení přes ukolébavky. Pak jsem 

si s dítětem v náručí jen sedla a přestala se úplně snažit, aby pláč ustal. „Přemýšlela jsem, 
co mě pohání, a uvědomila jsem si, že uklidnit potřebuji já, neboť jsem si říkala, že nejsem 
dobrá matka a něco dělám špatně, když dítě pláče.“ 

„Při každé krátké přestávce jsem doufala, že pláč už končí. Ale pak vzlyky pokračovaly. 
V té chvíli, kdy se pláč na chvilku ztišil, jsem říkala „já vím, já vím“. Nehoupala jsem ho. 
Nedávala jsem mu vůbec najevo, že by měl přestat plakat a pláč pokračoval. V každé 
přestávce mezi vzlyky jsem řekla něco potvrzujícího. 

„Plakal pak kratší dobu?“ ptal se někdo z rodičů, které trápil stejný problém. 
„Ne,“ řekla. „Naopak, jakmile jsem se zbavila své potřeby, aby byl šťastný, plakal ještě 

víc, využíval můj souhlas k plnému pláči. Ale když přestal, neupadl do vyčerpaného 
spánku, naopak byl bdělý, pozorný a spokojený. Později, když nastal čas spánku, už 
neplakal a vzbudil se jen jednou za celou noc a nějako vždy pětkrát i sedmkrát.“ 

Dítě pokračovalo ještě několik týdnů s večerním pláčem a maminka ho s láskou chovala. 
Období večerního pláče se ale pomalu zkracovala, až nakonec pláč ustal docela. 

 
 
Je nesmírně důležité odpovídat na projevy kojence. Pláč je jeho komunikace. Jsou-li 

všechny jeho potřeby splněny, není nemocné a v nepohodlí a nechce nic jasného, musíme 
odpovídat na jeho potřebu plakat. Možná pláče, protože nevíme, co chce, a když to 
neodhalíme, je frustrované a potřebuje plakat. Můžeme tušit, co cítí, ale je to jen a jen náš 
odhad, založený na projekci našeho vlastního vnímání. Pláče, protože cítí svou 
miminkovskou bezmocnost? Chtělo by být zpátky v děloze? Chce nám něco říci a 
nevládne jazykem? Možná ho před chvílí vyděsil velký obličej, který se nad ním sklonil... a 
tak dále. 

Když nevíme, jakou potřebu dítě má, musíme uznat jeho rozhodnutí cítit právě to, co cítí, 
dát mu vědět, že jeho naříkání je správné a že když pláče, jsme s ním, spojeni láskou, 
blízkostí a pochopením. Plačící miminko vždy chovejte. To, že nevíte, proč pláče, nic 
nemění na jeho potřebě, abyste ho celou dobu chovali, zejména když je v nepohodě. Musí 
se mu podařit být s vámi v kontaktu, přimět vás, abyste mu pomohli nebo mu věnovali 
plnou pozornost. Čím více vaší péče dítě vyvolá, tím spíše nalézá klidné způsoby 
komunikace. Proč sebou házet na zem, když jen malý projev nebo slovo mu získávají 
pozornost, kterou potřebuje? 

Pokud dítě stále nosíte na těle, je nepravděpodobné, že by plakalo kvůli základním 
tělesným potřebám. Dává místo toho jemné signály a vy rychle odpovídáte, a tak 
nepotřebuje ke komunikaci používat pláč. Děti, které jsou nošené v náručí a spí s vámi, 
málokdy pláčí, aby vás upozornily na jednoduchou potřebu. Pokud takto opečovávané dítě 
pláče a není nemocné a nic ho nebolí, nejspíše prostě jen potřebuje plakat. 

Děti postupně, jak rostou, používají namísto pláče více slova. Přesto si po celý život 
zachovávají schopnost pláče, aby vyjádřily fyzickou či emocionální bolest. Zatímco dospělí 
dokážou vyjádřit bolest, která není příliš silná, jen slovy, děti použijí slzy snadno a účinně. 

U staršího dítěte již dokážete přesně vědět, co způsobilo jeho zranění, a tak můžete jeho 
pocity potvrdit přesněji. Například dítěti, které pláče, protože je změna jeho plánu, můžete 
říci: „Tak dlouho ses těšil, že půjdeš do parku, a teď prší." Držte je během pláče, dokud 
nepřestane a nedá vám najevo, že změnu překonalo. Když vás odstrčí, zůstaňte nablízku, 
buďte pozorní a dostupní. Někdy mi rodiče říkají, že by chtěli, aby bylo dítě tak šťastné, že 



nebude mít žádný důvod plakat. Naše úsilí vychovat děti, které nepláčou, však může vést 
k popření potřeby, která je stejně základní jako láska, jídlo a vzduch. Jako přehrazená 
řeka najdou si slzy jiný výstup v podobě agrese, tiků, poruch spánku a jídla a dalších 
obtíží. Slzy tu budou stále, a tak je lepší je přijmout než potlačovat. Silní lidé nejsou ti, 
jejichž životy plynou bez bolesti, ale ti, kteří mají sílu projít skrze bolest a vynořit se 
obohaceni na druhé straně. 

Následující případ z mé praxe ukazuje hojivou schopnost slz dokonce u vážných 
příznaků. 

 
 

Sedmiletý Toník začal napadat svou starší sestru, opakovalo se to skoro každý den. 
Jeho jinak veselá nálada se při agresivitě měnila na netrpělivost a vztek . Rodiče se snažili 
více se Toníkovi věnovat a zároveň potlačovat jeho agresi pomocí zákazů a hubování. 
Výsledkem bylo, že Toník sestru napadal méně, ale začal si kousat tričko a 
nekontrolované mrkal očima. 

Když jsem se jeho rodičů zeptala, zda projevuje nějak smutek, strach nebo jestli pláče, 
uvědomili si, že velmi dlouho neuronil ani slzu. Na příštím sezení jeho sestra Běta řekla: 
„Toníkův nejlepší kamarád se mu smál, když plakal." 

„A co dělá, když se cítí ublížený?“ zeptala jsem sejí. 
Bětka chvíli přemýšlela a pak řekla: „No přece mrká očima, aby slzy zastavil.“ 
Pak jsem s Toníkem hrála hru pravda nebo odvaha. Když si vybral pravdu, zeptala jsem 

se:, „Cítíš se někdy smutný, když nedostaneš, co bys chtěl?“ 
Aby dodržel pravdu, odpověděl ano. 
„A snažíš se zadržet slzy, aby to nikdo nevěděl?“ zeptala jsem se. 
„Ano," řekl a přikývl. 
„Rozumím,“ řekla jsem. „Víš, že zadržovat slzy je jako nejít na záchod, když se ti chce?" 
Toník přemýšlel nad tou šokující informací. „Fakticky?" divil se a díval se na mě velkýma 

hnědýma očima. „Co se stane, když nejdu na záchod?" zeptal se a hned si odpověděl. 
„No, to nejde." 

„Ano,“ řekla jsem, „nejde to, jen tak si tvé tělo uchová zdraví." 
„Onemocním, když zadržuji slzy?" 
„Ne," řekla jsem (ačkoli je to možné), „nemůžeš je totiž stejně zastavit. Jen si tvé pocity 

najdou ven jinou cestu.“ 
„Jakou?“ 
„Jak si tvé slzy našly cestu? Co to děláš, co nemůžeš ovládnout?" 
„Aha, myslíte, že jsem vzteklý a mrkám očima?“ 
„Ano, to jsou některé z tvých cest." 
„Týjo, od teď budu brečet. Je to lepší. Nesnáším to mrkání očima."  
Toníkovi rodiče mi sdělili, že druhý den byl chlapec zklamaný z dárku, který dostal, a že 

za podpory maminky plakal čtvrt hodiny v jejím náručí. Mrkání zmizelo. Toníkovi rodiče 
podpořili jeho potřebu fyzického vyjádření a přihlásili ho na karate, které si velice oblíbil. 
Kousání trika trvalo o něco déle. Toník měl stále tendenci vyjadřovat hněv fyzicky, ale bylo 
to už jen občas. Díky uznání a důvěře rodičů mohl projevovat city a být zranitelný v 
bezpečném prostředí. Bylo nyní snazší s ním navázat kontakt a mohl se projevovat a 
plakat, když potřeboval. 

 
 
Staré symptomy nebo jejich nové obměny se mohou vrátit, jakmile dítě zadržuje slzy či 

pocity. Když dítě dobře známe, dokážeme číst jeho osobité signály a nechat ho bezpečně 
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ventilovat akumulovanou úzkost. 
Naší snahou je předem zabránit, aby se potlačované emoce hromadily; přesto se stává, 

že věci vidíme jasně až tehdy, kdy se nám vymykají z rukou. Patří to k naší lidské podstatě 
a dítě s ní také žije. A proto vždy, když zjistíte, že jste chvíli nevnímali potřeby dítěte, tak si 
uvědomte, že je to normální běh událostí. Přejděte klidně k naplnění dalších jeho potřeb a 
smutek vás obou se postupně odplaví. 

Separační úzkost a pot řeba pláče 

V konceptu uvolňování bolesti pomocí slz se občas zachází příliš daleko. Kdysi se mne 
jeden přítel zeptal, proč beru svého syna, tehdy batole, s sebou na přednášku. 
Odpověděla jsem, že když ho nevezmu, bude se cítit vystrašený a zoufalý (a kromě toho 
byl ještě kojený). Klidně bys mohla odejít, protestoval můj kamarád, protože by byl s 
otcem, a ten by jeho pocity vnímal. Kdyby plakal, zbavoval by se dřívějších ublížení 
způsobených nevšímavostí. Mé dítě ale nemělo žádná stará zranění z nevšímavosti, kvůli 
kterým by mělo plakat, a já jsem mu vůbec nechtěla takovou zkušenost zprostředkovat. 
Takže jsem syna vzala na svou přednášku a na všechny další, dokud to potřeboval. Když 
byl zralý aby mě nechal odejít, vůbec neplakal; začal sám se svou separací (odloučením) 
a byl klidný i beze mne. Protože jsem věřila, že všechny emoční projevy mého dítěte 
představují skutečné a naléhavé potřeby blízkosti a bezpečí, jednoduše jsem je 
naplňovala. 

A i kdybychom věděli o staré bolesti, která by se mohla vyhojit, jak navrhoval můj přítel, 
není důvod, abychom dítěti vytvářeli příležitosti k pláči. Samo si vytvoří okolnosti, za 
kterých ventiluje stará zranění, pokud cítí, že se může bezpečně vyjádřit. Dále v této 
kapitole uvedeme příklad dítěte „zpracovávajícího stará zranění". 

Pouze tehdy, když okolnosti vedou k nezbytnému odloučení (jakým je například 
hospitalizace), kterou skutečně nemůžeme odvrátit, poskytneme podpůrnou pozornost 
strachu a slzám dítěte; uznáváme a podporujeme dítě vzhledem k životním okolnostem, 
ale nejsme strůjcem podobných událostí. Jinými slovy, uznejte pláč dítěte, ale nebuďte 
příčinou jeho slz. 

Je-li separace nevyhnutelná, není naším úkolem odvést dítě od jeho pocitů, ale spíše 
potvrdit jeho prožitek tak, že se může plně vyplakat a uvědomit si cenu své zkušenosti. 
Podobně když se vracíte po nějaké době nepřítomnosti a nalézáte zuřící dítě, nemusíte 
zastavovat jeho projevy nebo mu dávat dárky, abyste je uklidnili. Měli byste především 
projevit uznání a péči a vyjádřit vlastní stesk a lásku, nejspíše nasloucháním a chováním v 
náručí. Dítě se zotaví ze zoufalství separace pláčem nebo projevením strachu a frustrace, 
je-li obklopeno uznáním, pozorností a láskou. Vaše neochvějná podpora mu předává 
zprávu, že je dokonale schopné tuto zkušenost zvládnout. 

Záchvaty: plá č kvůli pot řebě nebo pot řeba pláče? 

Dítě, které má záchvat vzteku, se cítí bezmocné, domáhá se autonomie a pocitu 
důstojnosti. Chce si vytvářet vlastní život podle svých představ. Někdy nás záchvat 
upozorňuje na určitou věc; jindy tím dítě uvolňuje silné emoce způsobené něčím, co se 
nedá změnit, a potřebuje naši láskyplnou pozornost. Pokud se uzdravuje prostřednictvím 
vzteku a my mu nabízíme uklidnění a zamluvení situace, bráníme jeho hojivému scénáři. 
Pokud dítě ovládáme, způsobíme záchvat. 

Když dítěti něco přikazujete a způsobíte tím u něj vztek, hledejte v sobě a ve svém srdci, 



kým chcete pro dítě být. Laskavý a milující rodič, kterým jste, přece nechce dítě ovládat a 
rozčilovat. Mysl vám říká něco, co vede k neužitečným slovům a činům. Jaké máte 
myšlenky? „Musí odejít z hřiště, protože jsem to řekla..." Opravdu? Poslouchali byste 
někoho jiného než své srdce v situaci, kdy se máte úžasně? Odešli byste okamžitě z 
večírku, kdyby se tam nudilo vaše dítě nebo si to přál váš partner? Jsou tohle laskavé a 
upřímné myšlenky? Ve skutečnosti dítě vyjadřuje váš vnitřní nepokoj. Potřeba ovládat se 
vám vymkla z rukou a možná se zmítáte mezi snahou udělat na někoho dojem a snahou 
reagovat na dítě. Zeptejte se sami sebe, jak byste postupovali ve stejné situaci, kdybyste 
tyto myšlenky neměli? Prostě si sami sebe představte bez toho vnitřního štěbetání v téže 
situaci a sledujte ve své mysli, jak byste se k dítěti zachovali. 

Záchvaty nejsou nezbytné a jejich prevence začíná péčí o miminko a preferováním „ano" 
odpovědí kojenci i malému dítěti. Chovejte miminko co nejvíce, aby si mohlo vytvořit 
jemné komunikační schopnosti. Nosítka a společné spaní umožňují kojenci a později 
batoleti projevovat se bez křiku a pocitů frustrace. Vyvine si tak rozlišení mezi klidnou 
žádostí a pláčem jako vyjádřením emoce. Později s rozvojem řeči bude spíše schopné 
vyjádřit potřeby slovy a ne záchvatem. Když dítě ví, že jeho slova vyvolají odpověď rodičů, 
stejně jako to působily jeho jemné miminkovské signály, nemá důvod křičet, aby získalo 
pozornost. Má-li takové dítě záchvat, potřebuje pravděpodobně obrátit vaši pozornost a 
péči k něčemu, co neproběhlo dobře. 

Zmatek nastane, když dítě používá záchvat proto, že jeho mírnější způsob komunikace 
nevyvolal potřebné porozumění. To neznamená,  že máte cítit vinu nebo selhání jako 
rodič. Stává se to téměř všem dětem, jakkoli mají rodiče nejlepší snahu vyhovět a být 
laskaví. 

Dítě, které se vzteká nad něčím, co se nedá změnit, ve vás nejspíš vyvolá úzkost a 
potom se honem snažíte ječícímu dítěti cokoli dát, změnit skutečnost, najít náhradu, 
dokonce děláte věci proti vší logice, jen abyste záchvat zastavili. Pak ale nenasloucháte 
jeho vzkazu a maříte jeho ozdravný proces. Taková odpověď postupně dítě naučí používat 
záchvaty a slzy nikoli k vlastnímu uzdravení, ale k získávání věcí. Nikdo varovně 
nepoukáže na toto nedorozumění. Je to součást lidských omezení; oba, rodič i dítě jsou 
lapeni ve svých myšlenkových pochodech, ať se snaží sebevíc. Rodiče se mohou 
domnívat, že jimi dítě „manipuluje". To ale jen odpovídá na signály, které s nejlepšími 
úmysly dostalo. 

Abyste nepanikařili, když se dítě vzteká nad nezměnitelnou situací, použijte vnitřní 
rozhovor ze S.A.L.V.E. formulace. Prozkoumávejte své myšlenky a nedovolte, aby vám 
diktovaly, co máte dělat. Myšlenky budou nejspíše typu „musím něco udělat, aby byl 
šťastný", „ asi je s ním něco v nepořádku", „ach bože, chudák dítě, to je hrůza", „kdyby ho 
někdo viděl, bude si myslit, že jsem neschopný rodič" a tak podobně. Zapište si to a 
podívejte se na svou mysl na papíře. 

V okamžiku, kdy uvěříte, že tyto myšlenky jsou pravdivé, pouštíte se do svízelné bitvy s 
dětským záchvatem. A jak bojujete, jste ve skutečnosti odděleni od dítěte i od sebe. Když 
však své myšlenky důkladně prozkoumáte, zjistíte, že vůbec nemají co dělat s pravdou, 
realitou nebo s dítětem. Jsou to jen úzkosti, které jste zdědili jako lidské bytosti. Bez nich 
byste bez problémů milovali své dítě bezpodmínečnou láskou a věnovali mu plnou 
pozornost. 

Když své myšlenky zkoumáte, povšimněte si, že jsou vždy jen o vás, samozřejmě, neboť 
jsou to VAŠE myšlenky. Vy jste ten, kdo si myslí, že je něco špatné, hrozné či že váš 
obraz v očích ostatních bude poškozen. Vy jste ten, kdo chce dětský záchvat zastavit na 
základě svých myšlenek a kvůli sobě. Když se podíváte hluboko do svého nitra, ani 
neuvažujete, zda ty myšlenky jsou pravdivé. Přicházejí automaticky. Kdybyste dokázali 
reagovat, jako by tyto myšlenky neexistovaly, záchvaty dítěte by možná vypadaly úplně 
neškodně a dokázali   byste jednat s dítětem s větší láskou a porozuměním. 

Záchvat vzteku je platný způsob, jak vyjádřit intenzivní přetékající emoce, a jako takový 
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je ozdravným procesem. Křiku a zuřivosti ve snaze získat něco nesplnitelného se snadno 
zabrání tak, že se vyladíme na přijímání klidných signálů od dítěte a že se vyhneme 
donucování. Když se přesto objeví ozdravný záchvat a my ho zastavíme nějakou 
kompenzací, zůstane problém nevyřešen, protože nebyla postižena skutečná potřeba. 

Cena ovládání 

Pokud dítě omezujeme, má sklon se bránit a ukládat v sobě zlost, a to vede k záchvatům 
nebo k agresi. Také to může vést k podřízení, ke „spolupráci", kterou si rodiče často pletou 
s tím, že je dítě „hodné". Podřízené dítě pravděpodobně projeví nahromaděný stres jinými 
emocionálními poruchami anebo později jako dospívající či dospělý braním drog, agresí, 
poruchami příjmu potravy, depresemi a jinými problémy Klíčová emoce, která se projevuje 
vztekem, je bezmocnost. Dětské bezmocnosti můžeme předcházet tím, že ho 
nezbavujeme vlastní síly a že mu ponecháme svobodu výběru a samostatné rozhodování. 
Současně si musíme dát pozor, abychom mu nenaložili více moci, než je schopné 
zvládnout, což se pak projevuje jako ovládání ostatních. Kombinace bezmocnosti na jedné 
straně a přílišné moci nad druhými na straně druhé dítě přetěžuje. 

Naše zkušenosti jsou užitečné v určitých situacích pro bezpečnost a klid dítěte. Přesto 
kromě výjimečných situací, kdy jednáme okamžitě a vysvětlujeme až potom, to většinou 
není nezbytné. Dejte raději dítěti přiměřenou informaci, když se pouští do něčeho 
nebezpečného nebo nepromyšleného, aby mohlo samo dojít k bezpečnému a rozumnému 
rozhodnutí. Takovým způsobem pak nemusíte používat zásahy, omezení a ovládání, jež 
dítěti ubližují a staví vás nad ně. 

Dítě se cítí silné, když si samo vybírá a je majitelem svých rozhodnutí. To, že má 
autonomii, však neznamená, že může ovládat ostatní, to totiž dítě děsí. Když tváří v tvář 
emocím dítěte zpanikaříte, bude vás ovládat, ale tato moc jej zavaluje a vede jen k dalším 
záchvatům. 

Dítě, které dostává informace a může si tedy samo vybrat, je spíše schopné přijmout 
situace, ve kterých si nemůže dělat, co chce. Nemůže jet na tříkolce uprostřed silnice, 
rozbíjet nádobí, hrát si s ohněm, ubližovat ostatním, ničit věci v domě nebo jet 
nepřipoutané v autě. Pokud toto chápe na základě konstruktivní komunikace a ne pomocí 
nařizování, jeho přirozená touha, aby si vybíralo správně, ho pravděpodobně povede k 
rozumným a bezpečným činům, protože to tak samo chce. 

Děti přirozeně touží dělat správné věci, vyhovět, být v bezpečí a potěšit nás. Jestliže 
vám dítě odporuje, je to signál, že ho chcete řídit; vy odporujete jemu. Cokoli na svém 
dítěti odsuzujete, je nejspíše užitečné vodítko pro vás samé, a tak to používejte pro svůj 
vlastní růst a dítě se zlepší, neboť se zlepšíte vy; ono pouze zrcadlí vaše postoje. Když se 
vám zdá, že odporuje, pak vy odporujete. Když nespolupracuje, ptejte se sami sebe, jak vy 
s ním spolupracujete. Zapište a prozkoumejte své myšlenky, které ve vás živí potřebu 
ovládat. Když si na tyto automatické odpovědi posvítíte, pozvolna vás nechají být takovým 
rodičem, jakým se toužíte stát. 

Následují dva příklady z mé praxe, které ilustrují dva možné přístupy k problému 
bezpečnosti, jeden pomocí příkazů a druhý s důvěrou a lidským kontaktem. 

 
 

Tatínek poučil Alici, aby si nikdy nehrála sama bez rodičů u potoka, který tekl na jejich 
pozemku. Za dva týdny tříletou Alici napadlo, že půjde jen trochu blíže k vodě a hodí do 
potoka kámen. Jakmile to udělala, byla vystrašená matčiným zděšeným křikem: „Ne Alice! 
Okamžitě jdi pryč!“ 

Alice odešla, byla vylekaná a styděla se. Matka jí dále hubovala a vyhrožovala, že ji 



příště potrestá. 

 
 
Alice možná příště již k vodě sama nepůjde, ne ale proto, že to chápe, že věří svým 

rodičům a že si sama věří a chce být v bezpečí. Nepůjde k potoku proto, že se bojí 
nesouhlasu rodičů a trestu. Až jednou bude rozzlobená a bude se chtít pomstít, může 
využít možnosti a rodiče „potrestat" tím, že k potoku půjde nebo udělá něco jiného, co je 
„zakázané". Nebo když jí ani nejde o souhlas rodičů, ale přeje si prosadit svou 
samostatnost, může to udělat nějakou „zakázanou" aktivitou. Ať tak či onak, bude mít ještě 
mnoho zážitků, kdy ji rodiče potlačují, a nahromadí spoustu hněvu, který se projeví jako 
záchvaty, agrese nebo sebepoškozování. 

Dítě, které má informace a cítí se s rodiči bezpečně, na sebe chce dávat pozor a 
vyvarovat se nebezpečí. Cítí se bezpečně, když mu rodiče nevnucují pravidla, ale jsou 
spíše jeho milujícími spojenci. 

 
 

Tatínek se zeptal Juliána, jestli by si chtěl hrát u potoka, který tekl za jejich novým 
domem, a ten přikývl. Šli spolu k potoku a tatínek tříletému Juliánovi vysvětlil, jak je voda 
nebezpečná. Otec házel listí a kameny do proudu a vysvětloval, jak lidé nemohou dýchat, 
když je proud strhne. Pak si stoupli do vody, aby pocítili, jak je proud rychlý. Poté co si 
dostatečně vyhráli a zažili plno legrace, otec Juliána požádal, aby vždycky řekl jemu nebo 
mamince, aby šli s ním, když si bude chtít hrát u vody. 

Druhý den Julián prosil maminku, ať s ním jde k vodě. Jeď hned jít nemohu,“ řekla 
maminka, „ale jen co dotelefonuji, půjdu.“ Za dvacet minut šla maminka se synkem k 
potoku. Po období téměř každodenního chození k vodě Juliána jeho zájem o vodu opustil 
a chodil tam s maminkou a tatínkem jen málokdy. Nikdy tam nešel sám, protože  

věřil svým rodičům a svému vlastnímu názoru, který jasným vysvětlením v jejich 
přítomnosti získal. 

 
 
Druhý případ ukazuje, že ve vztahu založeném na důvěře nemá Julián důvod, aby se 

cítil bezmocný, protože není ovládán. A tak ani nemá touhu rodičům odporovat. Jak 
poroste, bude i nadále využívat informace od rodičů v různých životních situacích a 
nebude chtít porušovat dohody nebo dělat něco nebezpečného a nerozumného. 

Kdykoli je to jen trochu možné, informujte dítě a nevystavujte ho situacím, kterým 
nemůže rozumět a rozhodovat se v nich. Tím, že mu vytváříte bezpečné místní a sociální 
prostředí, umožníte mu dělat bezpečné a rozumné činy. 

Když dít ě používá záchvaty, aby dostalo, co chce 

Dítě, které využívá emocionální projev, aby něco získalo, předpokládá na základě svých 
zkušeností dvě věci: Že to, co chce, nemůže získat jinou cestou, a že když bude brečet 
dostatečně hlasitě a dlouho, dostane nakonec, co chce nebo nějakou jinou kompenzaci. 
Výsledkem je dvojí duševní neklid: Cítí se jednak bezmocné vůči rodičovské kontrole a 
zároveň přetížené přílišnou mocí, protože jeho slzy vedou k panice rodičů. 

City vždy platí, to ale neznamená, že se podle nich musí vždy jednat. Dítě, které je 
rozzlobené, že má přestat házet písek na ostatní, nebo dítě zklamané, protože nezískalo 
první místo, mají oba platné pocity, které je třeba vyjádřit, vyslechnout a uznat. To ale 
neznamená, že budeme dítě povzbuzovat, aby házelo písek na jiné lidi, nebo že zařídíme, 
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aby vyhrálo závod. (Měli bychom ale zjistit, jestli za těmito projevy nejsou jiné nenaplněné 
potřeby.) 

Vaše malé dítě bude možná zuřit, že jste mu neodstrčili z cesty ostatní děti, aby mohlo 
vyhrát, nebo mu v parku zabránili házet písek 

na menší děti. Pokud má často pocit bezmoci a nedostatku svobody, aby si zařídilo svůj 
život, může jeho rozčilení přivodit záchvat, podobně, když je opakovaně přetížené vlastní 
mocí nad rodiči nebo možností dělat, co se mu zlíbí, chová se vztekle, aby si naopak 
vynutilo vaše vedení. 

Jakkoli upřímně si přejeme vyhnout se příkazům, v některých situacích je nutné okamžitě 
zasáhnout a není čas na konverzaci. Dítě se pak pravděpodobně cítí ublížené, zmatené 
nebo rozčilené. Další příklad ukazuje, jakou svobodu dostává dítě, když jeho nářek sice 
nezmění realitu, ale vyslechneme ho a uznáme. 

 
 

Pětiletý David poprosil svou starší sestru Lídu (devítiletou), aby s ní mohl být v jejím 
pokoji. David žadonil a Lída souhlasila s podmínkou, že do ní David nebude strkat, což 
před tím dělal. David to slíbil. 

Za chvilinku David vyšel z pokoje a brečel. „Lída mě vyhodila, protože jsem do ní strkal.“ 
Jak vyšlo najevo, Lída dala Davidovi příležitost, aby jí dal pokoj, než ho vyhodila. 
David sebou mrskl na podlahu vedle matky a ječel, že už do sestry strkat nebude a že 

chce jít zpátky k ní. 
Maminka potvrdila jeho pocity: „Chtěl sis hrát se sestrou. 
Nedalo ti to a strkal jsi do ní. Chceš, aby se s tebou prala?“ 
„Chci jít zpátky,“ křičel David a kopal nohama. 
Maminka odpověděla: „Rozumím ti. Budu tady s tebou a můžeš si křičet, kolik 

potřebuješ.“ 
David okamžitě ukončil záchvat a šel jezdit na tříkolce. 

 
 
David nepotřeboval brečet, ale doufal, že křikem změní realitu. Jakmile zjistil, že se 

situace nezmění, přešel k jiné činnosti. Chce-li dítě záchvatem něco získat, pak pouhá 
pozornost jeho breku záchvat ukončí, neboť už to není užitečný prostředek. 

Když má dítě záchvat a chce získat něco nemožného, potřebuje asi zároveň vyjádřit 
emoce. V takové situaci je naším úkolem naslouchat a objasňovat, o co jde, dokud 
záchvat sám přirozeně neskončí. Dítě nejspíše pak bude spokojené a nic nepotřebuje; 
má-li ale pořád určitou potřebu, může se o ní začít mluvit, když bouře pomine. 

To, co dítě v daném okamžiku chce, často není jeho skutečná potřeba; a my rodiče 
musíme pátrat, co je příčinou záchvatu, což bývá obvykle něco zásadnějšího než sladkost 
či výhra v závodě. Například záchvat ohledně vítězství může být signálem, že dítěti chybí 
jistota a vědomí důležitosti a ceny Odstrkovat kamarády, aby ho nechali zvítězit, nejenže 
hlubší problém neřeší, ale dokonce by jej dále zhoršilo. Je třeba postihnout opravdovou 
potřebu, jinak se jen objevují další záchvaty, provokované další nejistotou. Jestli dítě 
potřebuje opravdu jen vyjádřit hněv, pak když skončí, už nic dál nechce. Jestli ale potře-
buje lásku, pozornost nebo autonomii, pak po plném vyjádření hněvu vám to bude jasné a 
můžete najít praktické řešení situace, jak ukazuje další příběh. 

 
 

Čtyřletá Šárka jela s rodiči na návštěvu za strýcem Janem do nemocnice. Cesta trvala 
několik hodin, a když dojeli do nemocnice, Šárka tvrdě spala. Rodiče věděli, jak je 
unavená, a nebudili ji. Tatínek s ní zůstal v autě a maminka navštívila svého bratra. Krátká 
návštěva skončila a Šárka stále spala. 



Když se probudila, byla už tma a blížili se k domovu. Šárka se rozhlédla kolem: Je to ke 
strýčkovi ještě daleko?“ zeptala se. 

Rodiče jí odpověděli, že už jsou skoro zpátky doma, a Šárka dostala záchvat. Rodiče jí 
slibovali nový výlet příští víkend, ale Šárka v té chvíli vůbec nepotřebovala žádná řešení. 
„Ne, chtěla jsem ho vidět teď!“ křičela Šárka a kopala kolem sebe. Záchvat trval celý 
zbytek cesty. Maminka jí věnovala plnou pozornost a péči. Objasnila jí fakta a potvrdila 
Šárčiny city. „Tolik ses těšila na strýčka Jana a pak jsi o to přišla. Chtěla ses sama 
rozhodnout, jestli tě máme nechat spát nebo vzbudit.“ 

Šárka se přestala vztekat a zklidnila se. Doma pak probírali způsob, jak jí příště zahrnout 
do rozhodování a respektovat její potřebu samostatného jednání. Rodina měla v plánu jet 
za strýcem zase příští víkend, a Šárka, nyní již klidná, se na výlet těšila. Všichni souhlasili 
s tím, že ještě před výletem se Šárka rozhodne, jestli ji mají vzbudit nebo nechat spát, 
kdyby cestou usnula. A pokud to zapomene říct, šetrněji probudí. 

 
 
Podobné situace vyvádějí rodiče z míry a většina by navrhovala různé vynalézavé cesty, 

jak záchvat ukončit: Jet ještě v noci zpátky a zůstat v motelu? Cestou zpět se zastavit v 
cukrárně? Koupit novou hračku? 

Za tím vším je snaha zastavit záchvat, abychom se nepříjemné situaci vyhnuli. Řekneme 
si, že dítě je traumatizované, my na tom máme vinu a že dítě se nedokáže se zklamáním 
vyrovnat. A přesto, co se stalo, se nedá změnit. Rodiče nenesou žádnou vinu a dítě není 
traumatizované, pokud ho my nenaučíme, aby bylo. Zmíněná řešení stejně nesledují 
Šárčiny potřeby a pocity. To, co ji nejvíce rozzuřilo, není zmeškaná návštěva, ale to, že se 
nevzalo v úvahu její právo o sobě rozhodnout. 

Žádná návštěva, zmrzlina nebo zábava jí nevrátí vlastní důstojnost. Na druhou stranu to, 
že ji rodiče vyslechli, objasnili skutečnost a uznali hněv, který mohla plně vyjádřit, pomohlo 
Šárce projít skrz intenzivní pocity a uvažovat o budoucím řešení. Byly jí teprve čtyři roky, a 
tak ani nepotřebovala zkoumat své myšlenky, aby pochopila, že se vzteká proto, že chce 
nemožné. Celé drama zmizelo jen tím, že mohlo volně proběhnout. A tak, bez pocitu, že o 
něco přišla, se může těšit na příští týden. 

Naslouchejte záchvatům dítěte a objasněte, co se stalo, ale nechraňte ho ani 
neodvádějte od jeho pocitů. Potřebuje pochopit, že není žádný důvod k panice, ani důvod 
hledat rychlou kompenzaci proti bolesti v situacích, kdy se něco nedaří. Potřebuje vnímat 
samo sebe jako emocionálně schopné vnímat silné pocity a odolávat zklamání, neúspěchu 
a dalším bolestem. 

Vedení rodi čů 

Stejně jako při pláči mohou někteří rodiče hnát představu o hojivé funkci vzteku do 
extrému a odepírat dítěti jeho potřeby a autonomii. Místo aby uznali jeho rozhodnutí, 
řeknou: „Ať se vzteká, je to pro něj dobré." Respektujte dětskou potřebu hněvu, ale 
nevyvolávejte jej. Je docela v pořádku vyměnit ulomený banán, máme-li ho, nebo nabíd-
nout zdravou dobrotu bez mocenského boje. Dovolte sami sobě být laskaví, pozorní a 
respektující. 

Jeden otec mi řekl: „Ale když ustoupím, nebude mě respektovat." Být laskavý není o 
„ustupování". Potřeba rodičů, aby byli „respektováni", je zase další z těch myšlenek, které 
je třeba do hloubky prozkoumat. Vlastním vývojem můžeme dospět až k osvobození se od 
toho, abychom potřebovali něco, co nám má dávat druhý. Respektujte sebe a ostatní a 
dítě se to od vás naučí. 
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Opravdový smysl pro respekt se u dítěte rozvíjí díky zážitku lásky a laskavosti, nikoli 
kontroly Často si pleteme povolnost s respektem. Podřízenost není přece respekt, ale jen 
další projev strachu smíchaného s odporem a ničí sebe vyjadřování úplně stejně. Obava 
rodiče, že ho bude dítě využívat, je nejčastěji výsledkem jeho osobní dávné bolesti. Nemá 
s dítětem nic společného a brání lásce a důvěře. Dítě, kterému nasloucháme a jehož život 
se rozvíjí bez omezující moci dospělých, nemá žádný důvod rodiče využívat. Miluje rodiče 
a obdivuje je a věří, že za ním stojí. 

Když se děti cítí bezmocné a využívají záchvat, aby získaly nějakou věc, volají vlastně 
po vašem vedení. Potřebují svobodu a autonomii, ale nechtějí zažívat, že vyjádřením 
emocí mohou rodiče vyděsit. Nemají schopnost se s takovou mocí vyrovnat. Dítě, které 
zjistí, že se rodič obává jeho křiku a pláče, se cítí ztracené a potřebuje vedení. Potřebuje, 
aby rodiče byli spolehliví vůdci a zároveň vnímaví posluchači, kterým může otevřít své 
srdce. Jinými slovy dítě počítá s tím, že máte dost síly pojmout jeho pocity, aniž by vás 
přemohly.  

 
Abyste zabránili záchvatům, které jsou nástrojem k získávání věcí, musíte zm ěnit dv ě 

skute čnosti, které vedou k d ětskému hn ěvu : 
1. Vzdejte se příkazů; umožněte dítěti, aby pokojně a podle svého řídilo svůj život. 
2. Je-li dítě rozzlobené kvůli něčemu, co se nedá změnit, uznejte jeho pocity, ale 

nedávejte jeho emocionálnímu vyjádření sílu, kterou by měnilo skutečnost. 
 
 
Děti se spoléhají na vedení rodičů, když jsou zklamané a frustrované. Jejich nevyslovená 

otázka vypadá nějak takto: „Miluje mě tatínek tolik, že bude naslouchat mému vzteku nebo 
před mými silnými emocemi couvne a bude mě chtít zastavit?" Ve skutečnosti se 
energické dítě musí cítit dostatečně bezpečné, aby mohlo „vyvádět", a potřebuje vědět, že 
jste dostatečně silní, abyste pro něj i tak měli milující objetí. 

Je-li odpovědí na záchvaty dítěte vaše panika, nejenže je začne používat jako nástroj, 
ale zároveň se učí bát emocí a brát je příliš vážně. Začne se bát vlastních emocí, když 
vidí, že ani vy je nezvládáte: „Pocity jsou děsné, nechci je mít." Celá tato dramatická 
zkušenost s city jim navíc dává přehnaný význam, stávají Se obávané a mocné. Naopak, 
když v klidu potvrdíme pocity a nepřidáváme jim na dramatičnosti, mohou být prožity s 
důvěrou. Pocity jsou tady proto, aby skrz nás prošly a abychom mohli pokračovat dále, 
osvobození z jejich sevření. Opravdová bolest vzniká teprve z odporování pocitům a z 
jejich negace. 

Kompenzace a rozptýlení nepomohou dítěti projít emocemi. Když potřebuje k uzdravení 
projít záchvatem, nebude spokojené s tím, že dostane, co chce; najde si další důvody, aby 
bylo rozzlobené, nebo chce něco nesplnitelného. Dokonce i když se podaří projevy hněvu 
úspěšně zastavit, dítě si záchvat nějak po svém přetvoří, obvykle ještě týž den. Když 
říkáme „ať mu dám cokoli, stále je nespokojený", nejspíše máme co dělat s dítětem, které 
potřebuje vyjádřit intenzivní pocity. Naše krkolomná snaha mu dát cokoli, kvůli čemu 
zrovna brečí, vlastně maří jeho skutečný záměr a brání nám zjistit reálnou příčinu jeho 
stresu. 

 
Zkuste S.A.L.V.E. formulaci a nesplněné potřeby jasně vyjdou najevo.  

S - (Separace) Oddělte se a prozkoumejte svůj vnitřní hlas, který vám říká, abyste záchvat 
dítěte zastavili; naslouchejte tiše (Silent) vlastní Sebemluvě. Pokud můžete, 
přeneste se přes to. Pokud to nejde, zkoumejte, zda vaše myšlenky skutečně 
odpovídají situaci. Když si myslíte „mé dítě by mělo přestat zuřit" nebo „takovou 
frustraci nezvládne", ptejte se sebe, jak to můžete vědět. Pak si představte, že jste 
se vzteklým dítětem a tyto myšlenky nemáte. Možná vás překvapí, jak to bude vše 
jasné a klidné. Všimněte si, že stresující myšlenky, které máte ohledně dítěte, se 



týkají úplně stejně vás, nebo přesněji, vy máte vnitřní záchvat nad záchvatem dítěte. 
A dítě zatím potřebuje, abyste ho jen vyslechli a klidně se ujali vedení. 

A - Jakmile si uděláte alespoň trochu jasno, obraťte pozornost (Attention) k dítěti. 
L - Naslouchejte mu (Listen). 
V - Potvrďte (Validate) jeho pocity. 
E - Povzbuďte (Empover) dítě, aby uvolnilo své pocity a vyrovnalo se s danou záležitostí. 

 
 
Když dítě důkladně vyslechnete, zůstáváte s ním v kontaktu, jste klidní a schopní poznat 

jeho opravdové potřeby tak, jak to udělali Šárčiny rodiče v předchozím příběhu. Kdyby 
Šárčina matka nenaslouchala, ocitla by se v pasti vlastního zoufalství a možná by jela zpět 
do nemocnice nebo dala Šárce nějakou náhradu. Namísto toho ji skutečně vyslechla. Tak 
poznala, že potřebuje, aby se mohla rozhodovat sama a její volby rodiče brali v úvahu. 

Aby nám naše vlastní dramata nezakrývala zrak a vnímali jsme dítě správně, musíme se 
naučit pozorně naslouchat, co se vlastně skrývá za pouhými slovy. „Chtěla jsem navštívit 
strejdu" může vypadat jako ta nejdůležitější potřeba, a přesto hlubší zranění vychází z 
toho, že se nemohla rozhodnout a nic říct. Většina vzteku zrcadlí potřebu svobodně 
nakládat s vlastním životem. Šárka dokáže přijmout, že přišla o návštěvu, pokud je 
vyslyšena její potřeba autonomie a rozhodování. Věřte dítěti a respektujte jeho potřebu se 
vyplakat, aniž byste si to pletli s pláčem pro jinou příčinu. 

Jak zabránit psychologii „ob ěti“ 

Děti, které opakovaně dostávají odměnu, když pláčí a vypadají sklíčeně, se učí další 
lekci: „Když budu dost smutný, dostanu co chci." nebo „Když je mi mizerně, věnují mi 
pozornost." Mnoho z nás se v dětství naučilo tuto strategii a přenáší ji do dospělých 
vztahů, když si říkáme: „Ukážu, jak bídně mi je, a on/ona se ke mně bude chovat hezky a 
udělá, co chci." 

Děti i dospělí, kteří přijímají roli oběti, se mají nakonec špatně v podvědomé víře, že jim 
to přinese to, co chtějí. Člověk chce vyvolávat lítost, což je založené na jeho minulosti a na 
tom, že dává moc vnějším silám; brání mu to být přítomný a schopný. Dítě se od nás učí 
buď být oběť, nebo žít tady a teď a jednat vlastním efektivním způsobem. Pokud se učí, že 
jeho štěstí závisí na druhých nebo na okolnostech, je bezmocné; s tím nemůže nic dělat. 
Oběti se musí mít stále hůře, aby se jejich mysl mohla utvrzovat ve scénáři oběti. 

Když sami podléháte nepříjemnému pocitu vedle dítěte, které se vzteká a staví se do 
role oběti, uvědomte si, že se spoléhá na vaše vedení. Nechce, abyste se dali polapit jeho 
dramatem; to je jako se potopit spolu s topícím se člověkem, namísto abyste ho vytáhli z 
vody Spoléhá se na vás, že ukážete cestu jeho silnému (neobětujícímu se) já, aby se 
mohlo objevit. 

Následující  příklad účastníka mého workshopu ukazuje, jak nebezpečné je zanedbat 
vedoucí roli rodiče, když je dítě rozčilené.  

 
 

Pár dní před svými šestými narozeninami zjistila Nina, že její jedenáctiletý bratr Ron má 
pro ni dárek. Ron měl v plánu, že ji dárkem překvapí na narozeninové oslavě, ale Nina 
nechtěla čekat. Začala brečet a fňukat, že chce dárek teď hned. Její naříkání se rozléhalo 
celým domem, až se otec Jan rozčílil. Vběhl do Ronova pokoje a přikázal mu, aby 
okamžitě dal sestře její narozeninový dárek. 

Ron popadl dárek a v návalu hněvu ho hodil po sestře. Nina ihned přestala brečet a Ron 
se vrátil do svého pokoje a práskl dveřmi. 
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Emocionální výbuch, který Nina měla, vyvedl Jana z míry. Chtěl jen co nejrychleji 

zastavit její křik a nedokázal oběma dětem poskytnout emocionální podporu. 
Nerespektoval rozhodnutí svého syna, že dá Nině dárek na oslavě, a tím ho připravil o 
radost z toho, že jí dá dárek podle svého uvážení. Zároveň dal dceři moc, kterou nemohla 
zvládnout, a nedokázal ji zachytit v jejím emocionálním propadu. To, co Nina opravdu 
potřebovala, bylo, aby tatínek porozuměl její netrpělivosti, a pak by byla schopná přijmout 
situaci, jaká je. Navíc se oběma dětem dostalo lekce, že rozmrzelost a nářek je poukázka 
k tomu, co chceme. 

Jakkoli to Jan myslel dobře, svým zásahem se nepostaral o nikoho, kromě sebe, a 
nebylo to zadarmo. Chtěl mít klid a byl stejně netrpělivý jako jeho dcera. Také chtěl dostat 
„dárek" ihned; „dárkem" byl konec křiku. Stal se obětí toho křiku a jeho klid závisel na tom, 
aby se další obětí stal jeho syn. V nejlepší vůli nakonec v tomto příběhu byli oběťmi 
všichni, a proto nikdo nezískal opravdový klid. 

Jaká by asi byla účinnější rodičovská reakce? Za prvé, Jan se do hádky dětí vůbec 
nemusel plést; mohl zaznamenat vlastní vnitřní rozhovor a uvědomit si, že se jedná o jeho 
úzkost a zmatek. Ron by Nině dárek napřed nedal a její křik by nakonec sám přešel nebo 
by Nina šla s problémem za otcem sama. Za druhé, Jan mohl dceřinu hněvu a rozčilení 
naslouchat, uznat její pocity slovy: „Chápu tě. Prostě nedokážeš čekat na dárek od bratra. 
Dva dny vypadají nekonečně, když se na něco tolik těšíš." Zároveň by s tím, jak uznal 
Nininu touhu otevřít dárek, mohl projevit pochopení pro Ronovo rozhodnutí, takže by uznal 
i jeho pocity a preference. Nina by se pak cítila pochopená a povzbuzená, aby zvládla 
vlastní silné emoce, a Ron by zase cítil, že mu otec věří a oceňuje ho. Nina dokonce 
mohla i přijít na to, proč je rozčilená. Bylo to kvůli její představě, že by měla dostat dárek 
ihned. Bez této představy by se jen těšila na překvapení, které ji čeká. 

A kdyby Nina ječela několik hodin? Jednu užitečnou odpověď dává buddhismus: A tak 
pláče a naříká velmi, velmi dlouho, obklopená milující pozorností svého otce. Děti někdy 
vytrvávají v rozčilení proto, že se potřebují vyplakat; jindy mohou podvědomě tlačit rodiče 
k tomu, aby někomu stranili nebo aby zaujali silnou vůdčí pozici. Existují situace, kdy dítě 
jen prostě zrcadlí své rodiče nebo jejich vzájemné vztahy. Ať už je záchvat spuštěn 
čímkoli, co je v podvědomí, potvrzení emocí přináší úlevu a jasno. 

Jedna užitečná rada zní, nemíchat se do přirozeného průběhu věcí, pokud nejsou 
potenciálně škodlivé a pokud se děti nedožadují laskavého usmíření. U Jana doma byla 
skutečnost taková, že Ron se chystal dát dárek Nině na oslavě. Podporovat dítě, aby se 
srovnalo s realitou, je mnohem lepší dárek, než ho učit, že když bude dost smutné a dost 
hlasité, realita se mu přizpůsobí. Život nemění realitu proto, že si to lidé přejí. Tím, že 
všemocně měníme nechtěné okolnosti, nakonec dítěti odstraňujeme z cesty výzvy a 
zklamání, které by mu jinak dodávaly sílu. Jinými slovy, tím že měníme realitu, říkáme 
dítěti: „Jsi příliš slabý na to, abys to zvládl." a „Něco je špatně a musí se to změnit." Tohle 
je pohled oběti. Naopak tím, že nasloucháme, říkáme: „Věřím ti. Jsi dost silný na to, abys 
prošel tím problémem, stejně jako máš sílu ho buď přijmout nebo vyřešit." Dítě se tak učí 
mít rádo život a ne se bát jeho mnoha nečekaných zákrut. Pokud respektujeme autonomii 
dítěte, získá emocionální kapacitu, aby se vyrovnalo se zklamáním a zvládlo občasné 
překážky svým přáním. Děti, které se naučily získávat věci prostřednictvím emocionálních 
výlevů, pociťují obrovskou úlevu, když konečně rodiče jejich vzteku naslouchají. 

Naslouchání hn ěvu dít ěte 

Hněv je pocit vyjadřující vinu a vede k tomu, že se člověk zaměřuje vně svého já a od 



svých vnitřních myšlenek a citů. Je to výsledek toho, že se člověk vnímá jako oběť. Dítě 
může zuřit kvůli ztracené hračce, kvůli dešti, který mu překazil hru, nebo kvůli prohře v 
závodě. Tím, že ukáže prstem na někoho nebo na něco, přisvojuje si bezmocnost, protože 
není možné změnit minulost ani ovládat jiné lidi; v zásadě tím říká, že jeho štěstí závisí na 
vnějších silách a nemůže s tím nic dělat. Když je zaměřené ven, nemůže být uvnitř a 
zaznamenávat pocity, nad kterými má skutečnou moc. 

Rozhněvané dítě se soustředí na to, jak jste to zkazili, že jste přišli pozdě a neodvezli je 
včas, a vyhýbá se tak smutku z toho, že zmeškalo kus volejbalového zápasu. Jenže 
vyrovnat se ztrátou kousku hry je mnohem méně bolestné než beznaděj z toho, že 
nemůžeme změnit, co se stalo, a nemůžeme řídit tatínkovu činnost. Skutečně, přítomná 
pravda je daleko laskavější než drama obviňování, které k ní mysl přidává. Bylo to vidět v 
příběhu z první kapitoly o Líze, která zmeškala televizní pořad. Líza se smířila s tím, že je 
v obchodě a televizi neuvidí, jakmile se přesunula od hněvu (obviňování maminky a 
hledání, co je špatně) ke své aktuální ztrátě: „Tak neuvidím televizi." Realita nebyla tak 
hrozná, jako její příběh o ní, a dokázala se s ní snadno smířit. 

Abyste pomohli rozzlobenému dítěti, dávejte mu otázky, které mu umožní uvědomit si 
myšlenky, jež vedly k jeho hněvu. Takové otázky si dítě spojí s pocity, jež se netýkající 
obviňování. Tyto bolestné pocity obvykle představují popírání skutečnosti, jako „to se 
nemělo stát" nebo „neměl mi zlomit mou hůlku" nebo chce nemožné: „chci jet domů" (v 
situaci, kdy nemáme auto a musí nás někdo svézt), „chci vyhrát" atd. 

Dávejte rozzlobenému dítěti otázky, které mu pomohou orientovat se v sobě a zaměřit se 
na myšlenky a pocity, které nejsou spojeny s obviňováním. Například, když rozhněvané 
dítě obviňuje „odvezli nás příliš brzy", můžete potvrdit nevyslovený pocit: „Jsi zklamaný,  
protože jsi chtěl zůstat v parku déle?" Nebo když se dítě zlobí na sourozence, který musí 
odejít na fotbal, můžete říci: „Jsi otrávený, protože jsi chtěl jít do knihovny a ne doprovázet 
bratra na fotbal?" Pokud dítě reaguje na emocionální slova pocitem, že ho přehlížíte a 
umlčujete, nepoužívejte je. Prostě jen popište, co se stalo a co dítě chtělo: „Chtěl jsi být v 
parku déle?" a „Ano, teď vidím, že jsi chtěl jít do knihovny a ne na fotbal. Chápu." 

A pak poslouchejte, jak dítě samo vyjádří svůj zážitek, a v žádném případě jej 
nepopírejte. 

Jakmile děti přesunou svou pozornost na cokoli, co se děje v jejich těle nebo s jejich 
pocity, často přijmou realitu bez obtíží; a pokud ne, jsou velmi vynalézavé v hledání a 
přijímání účinných řešení. 

Jeden z častých důvodů, proč se snažíme uklidnit rozhněvané dítě a zastavit jeho 
emocionální reakci, je to, že si myslíme, že naslouchat mu by zabralo příliš mnoho času. 
Ve skutečnosti to trvá dlouho jen tehdy, když nedochází k úlevě. Obviňování nepřináší 
žádnou úlevu, jakkoli může mít dítě pravdu, a potvrzení viny ji jen dále přiživuje. 
Soustředění se na síly mimo vlastní já zanechává člověka bezmocného; čím více se 
vzteká, tím hlouběji se emocionálně noří do bolestné propasti bezmocné oběti. 

Nezapomínejte, že jde o situace, které se již staly (rozbité koleno, babička nedorazila) 
nebo nad kterými nemáme kontrolu. Nemůžeme kvůli našim dětem zastavit déšť, a ani by 
to pro ně nebylo dobré, kdybychom mohli. Nemůžeme také změnit lidi, a proto dítě lépe 
připravíme na lidské vtahy, pokud ho učíme mít své vlastní pocity; nebude se tak celý život 
snažit změnit lidi, aby vyhovovali jeho očekáváním. Namísto toho se s lidmi naučí žít a 
dělat rozhodnutí bez toho, aby je potřebovalo jakýmkoli způsobem ovládat. 

Aby dítě nalézalo vlastní řešení, dávejte mu otázky, jež mu pomohou rozpoznat 
myšlenky, domněnky a obavy, které způsobují hněv. Užitečné jsou takové otázky, které 
pomáhají dítěti vnímat se jako původce svých pocitů (nikoli toho, co se přihodilo). Jakmile 
si uvědomí vlastní myšlenkový proces a je v kontaktu s pocity, které z něj vyplývají, může 
získat jasno (a vy díky němu také), jaká budou fungující řešení. 

Můžete použít jednu ze čtyř základních otázek. Ty umožňují objasnit myšlenky, které 
působí hněv a ostatní bolestné emoce: 
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„Co myslíš, že to znamená?" 
„Jaké by to bylo, kdyby to bylo po tvém?" 
„Co nejhoršího se může stát?" 
„Jak by to mělo být?" 
 
 
I velmi malé dítě může získat jasno, když si uvědomí, jaká to byla vlastní vnitřní 

rozmluva, která způsobila jeho hněv. U malých dětí je někdy třeba být konkrétnější: 
„Myslíš, že když ti říká ‚pitomče‘, že opravdu takový jsi?" 
„Jak by ti právě teď bylo, kdyby ti neřekl ‚pitomče‘?" 
„Co nejhoršího se teď může stát?" 
„Myslíš, že ti neměl říkat ,pitomče’?" 
 
 
Jakmile dítě vidí myšlenky, které způsobily bolest, můžete se ho ptát, jak by mu bylo ve 

stejné situaci bez těchto myšlenek. Dokáže pak pochopit, že příčinou jeho hněvu není to, 
co se stalo, ale jeho myšlenky o tom. S tím, co se opravdu stalo, jakkoli to nechce, je 
mnohem snazší se vyrovnat, než s myšlenkami strachu a bolesti, které mu přicházejí na 
mysl. Když nehledá vinu a nedramatizuje situaci, není pak závislé na nikom, kdo by mu 
měl dát štěstí, a dokáže se opřít o vlastní síly. Když se skutečnost nedá změnit, pak 
ulpívání na bolestných myšlenkách nebo snaha o nemožné vede k utrpení. Děti si to velmi 
rychle uvědomují, jestliže je ale nenaučíme, že ulpívání v bolesti přináší výhody, které za 
to stojí. 

Následující příklad ukazuje, jak otázka „Co to pro tebe znamená?" může dítěti napomoci 
rozeznat hlubší emoce a jejich příčiny. Když mu maminka pomáhá prozkoumat platnost 
jeho myšlenek, zjišťuje, že jeho bolest a bezmoc jsou způsobeny vysvětlením, které si k 
situaci sám přidal. 

 
 

Dvanáctiletý Marián byl naštvaný na své mladší bratry. Řekl mamince Bětě, která s nimi 
žila sama, že ho pořád otravují, a byl rozzlobený, že za to nikdy nedostanou vynadáno. 
Běta se zeptala: „Chceš po mně, abych zabránila tvým bratrům, aby tě otravovali?“ 

Jo bych rád,“ začal, pak pokračoval zlostně. „Udělej něco, nevím co. Ty ale nikdy 
neděláš nic. Jsou tak protivní.“ 

Běta viděla, že Marián je soustředěný na vinu, odplatu a potrestání a že její otázka mu 
nepomohla, protože ji položila tak, jakože řešení je v jejích rukou, místo aby Marián 
pochopil své vztahy s bratry. 

„Myslíš si, že to znamená, že mi na tobě nezáleží?“ zeptala se. (To je první ze čtyř 
užitečných otázek.) 

„Ano. A že mě nemáš ráda.“ 
„Ale miláčku, to mě trápí,“ řekla, „ty si opravdu myslíš, že mi na tobě nezáleží, když se do 

toho nemíchám?“ (Zjišťování platnosti.) 
„Ne. Vím, že ti na mně záleží.“ 
„Jak by ses cítil, kdyby sis nemyslil, že mi na tobě nezáleží?“ (Zjišťování přidaného 

významu jako zdroje bolesti.) 
„No to nevím. Budou pořád stejně otravní, ale pak to můžu klidně zvládnout sám.“ 
„Takže nejvíc tě bolí myšlenka, že mi na tobě nezáleží?“ 
„Hm, asi jo,“ řekl Marián a rozplakal se. Pak se najednou začal smát a řekl: „No jo, ale já 

přeci vím, že mě máš ráda.“ Běta ho objala. 
„Já je taky otravuju,“ pokračoval Marián. „Myslím, že si jen od nich potřebuju odpočinout. 



A když mě budou otravovat, dokážu se o sebe postarat.“ 
Večer svolali rodinné sezení a hledali cesty, jak řešit hádky bratrů a jak respektovat, že 

Marián potřebuje soukromí. Padlo několik návrhů, až Marián řekl: „Nechrne toho. Já vás 
hoši dokážu zvládnout. Prostě jsem měl tu pitomou myšlenku, že na mně mamince 
nezáleží.“ 

 
 
To, co se navenek děje, je málokdy to, o co opravdu jde. Marián si vytvořil svůj hněv tím, 

že si řekl, že když maminka nic nedělá v jeho prospěch, nezáleží jí na něm. Ten hněv 
neměl s bratry nic společného. Dokud byl zaujatý svou interpretací, že mamince na něm 
nezáleží a nemá ho ráda, nemohlo se Mariánovi dařit vyřešit problém s bratry; kdyby 
vztahy zvládl, rozpadl by se jeho „příběh" o mamince. Jakmile převzal Marián 
zodpovědnost za domněnku, kterou si vytvořil, nebylo už těžké vyřešit problém s bratry 
Později mi Běta řekla, že také sama lépe pochopila, jak vyjadřovat lásku. Uvědomila si, že 
s Mariánem tráví málo času, a rozhodla se mu více individuálně věnovat. 

Přesun od hledání viníka k uvědomění si vlastních možností neznamená, že nic 
neděláme pro odstranění bolesti tam, kde je to třeba. Naopak, jasné uvědomění vede k 
účinným řešením. Je-li například dítě rozhněvané proto, že nesnáší svůj nový taneční 
kroužek, je nejspíš zapotřebí něco udělat. Když je mu jasné, co je to, co mu vadí, bude 
také vědět, jestli má spíše přestat chodit na kroužek nebo hledat jiné řešení, například si 
vyměnit místo, kde cvičí, nebo si promluvit s učitelkou. Namísto aby se mu situace vymkla 
z rukou, může mu naopak posloužit k vlastnímu sebeuvědomění a sebe prosazení. Je-li 
situace objasněná, i vy se z ní hodně naučíte a budete vědět, zda je v ní něco, co máte 
podniknout vy. 

Neříkejte nic, co by mohlo zpochybňovat hněv vašeho dítěte, jako: „Jsi přecitlivělý!" nebo 
„Co se tak rozčiluješ? Vždyť o nic nejde." Dítě, jehož hněv je zpochybňován, získává 
negativní vnitřní obraz o sobě a může se cítit méněcenné a nejisté. Většinou se ale 
stahuje do silnějšího obranného postoje a nedokáže vidět pozitivní řešení. Kdyby Běta v 
předchozím příběhu nebrala Mariana vážně, myslel by si o to více, že jí na něm nezáleží, 
a ještě více by lpěl na svém stanovisku, že se o něj dost nestará. 

Abyste se zachovali k rozhněvanému dítěti způsobem, který podpoří jeho vlastní 
pochopení, musíte se zbavit svých reakcí a snahy věci vyřešit za dítě či dítě kontrolovat. 
Schopnost vzdát se nadvlády představuje sílu, protože nepodléháte reakcím své mysli; 
místo toho se zaměřujete na dítě, posouváte se od reakce k akci a od slabosti k síle. 
Opravdová síla není násilná, je mírná. 

Zpracování minulých zran ění 

Děti, stejně jako dospělí, se občas potřebují vrátit ke starým událostem, aby se zbavily 
bolesti, která se k nim váže. Pokud přítomná situace evokuje starou bolest, dítě ji znovu 
prožívá a často si to ani neuvědomuje. Malé děti si neuvědomí, do jaké míry se současný 
vztek vztahuje k minulé události, a dokáží být důvtipnými terapeuty sami sobě. Děti umí 
geniálně vytvářet situace, ve kterých vyjádří své emoce, pokud jim s láskou nasloucháme. 
To ilustruje další příběh. 
 

 

Povídaly jsme si s Michalou v obývacím pokoji u ní doma a její sedmiletý syn Vilík a 
tříletá dcerka Dora si hrály venku. Najednou jsme slyšely, jak Dora pláče. Vyšly jsme s 
Michalou ven a uviděly Dořinu tříkolku ležet povalenou v trávě. Vilík nám ohlásil, že sestře 
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tříkolku odhodil. 
Michala se rozzlobila a hubovala ho: „Jak tě mohlo napadnout ji odhazovat?“ 
„Protože ty to tak děláš,“ křičel Vilík. 
„To neznamená, že to můžeš dělat ty,“ ječela Michala. 
Užasla jsem, jak chytře si Vilík vzpomněl na dřívější zraňující situaci, aby ji mohl 

překonat. Když Michala svolila, že jí mohu pomoci zvládnout synovu spontánní 
terapeutickou akci, položila jsem jí klidně ruku na rameno a připomněla jsem: „Ať se tu 
děje teď cokoli, je to o Vilíkovi.“ 

Vilík pak vyložil karty na stůl. „Když jsme byli na výletě, hodilas mi na zem kolo a rozbila 
ho!“ řekl, díval se na matku a začal plakat. 

Michala uznala jeho zlost tím, že řekla: „Hodila jsem tvé kolo na zem. Vidím, že jsi 
smutný a rozzlobený. Chceš, abych tvé věci neničila.“ 

Vilík pokračoval: „Zlobila ses na dědu a kvůli tomu jsi hodila na zem moje kolo. To není 
fér!“ 

Michala byla ráda, že Vilík projevil tím výbuchem své zadržované emoce, a tak 
naslouchala a neodporovala. „Máš pravdu,“ řekla, „nebylo to ode mne fér. Vybila jsem si 
vztek na tvém kole.“ Vilík v té chvíli sebou hodil na zem a vzlykal. Pak téměř tak náhle, jak 
začal, také skončil svou „terapii“ a řekl: „Fajn, už můžeme jít do parku.“ A to jsme měli 
odpoledne v plánu. 

 
 
Vilík dokonce ani nepotřeboval objasňovat svůj hněv, protože se hned přesunul do 

neobviňujících pocitů (smutek a slzy) sám od sebe, jakmile viděl, že maminka mu 
neodporuje. Děti se často vzpamatují velmi rychle, když spolupracujeme a nejdeme proti 
jejich myšlení. Děti tím, co vyjadřují, dělají a jak se chovají, často udržují svou emocionální 
rovnováhu. Na rozdíl od předchozího příběhu nemáme většinou možnost rozpoznat, z 
čeho se dítě snaží vzpamatovat. Vyvíjející se dítě má svůj vlastní způsob emocionální 
očisty, ať již hrou, u společné večeře, před spaním či v parku. Obvykle je naprosto 
spokojené, protože si to dělá po svém a protože má možnost zbavit se ublížení. 

Rodi čovské sebevyjád ření 

Děti se vyjadřují přirozeně a nemají snahu skrývat své pocity. Abyste rozvíjeli tento 
přirozený sklon, je třeba jít příkladem a sdílet své emoce. Vlastní zranitelností se dětem 
přibližujeme, zatímco nastavení tuhého zevnějšku nás od nich odděluje a učí je izolaci a 
nedůvěře. 

Někteří rodiče se obávají, že jejich emoce mohou děti zraňovat. Můžete se ale přeci 
vyhnout tomu, abyste svými slovy ubližovali druhým, a přitom emoce neskrývat. Druhé 
zraňujeme tím, že na ně přenášíme zodpovědnost za vlastní pocity nebo že je 
komandujeme a jsme vzteklí, když neplní, co chceme.  

Mluvte jako původci svých emocí a přání a vaše slova nikoho nezraní. Když dítě odejde 
po jídle od stolu, nic neuklidí a vy řeknete „mám pocit, že jsem tu dobrá akorát jako služka" 
nebo „ničeho si nevážíte, co dělám", dítě bude vzdorovat a bude rozzlobené; jsou to 
obviňující slova a podsouvají vinu, jako by to bylo dítě, které má uspokojit vaše emoční 
potřeby Když však řeknete „nemám radost, když musím po jídle uklízet jen já sama, 
ocenila bych nějaké pomocníky", nikoho neobviňujete a žádáte o to, co chcete. Když se 
dítě nemusí cítit zodpovědné za vaše pocity, nebude zraněno vaším vlastním vyjádřením. 
A dejte si pozor, abyste své potřeby nezakrývali moralizováním „měl/a bys pomáhat" nebo 



„musíš se naučit taky něco dělat". Mluvte upřímně: „Potřebuji, abys mi pomohl/a. Budeš 
tak hodný/á a utřeš stůl v jídelně?" 

Poté, co se tak vyjádříte, respektujte rozhodnutí dítěte, zda pomůže či ne. Není jeho 
povinností, aby plnilo vaše potřeby, ani tehdy, když děláte něco pro ně. Vy chcete mít stůl 
uklizený. Jemu je to jedno. Musí se zcela svobodně rozhodovat, bez obavy z vaší reakce 
nebo z nutnosti vás potěšit, jednat ze svého vlastního přání, jež mu přinese radost a 
naplnění. Je-li rozhodnutí dítěte v konfliktu s tím, co chcete, chovejte se k němu s 
důstojností a proberte si svá přání a přání dítěte, až najdete řešení, které respektuje vás 
oba. Všeobecně řečeno to, že něco očekáváte, překáží tomu, abyste brali život, jaký je, a 
milovali bezpodmínečně své dítě. Vztahy s partnerem, dětmi a ostatními budou jen 
vzkvétat, pokud přitakáváte tomu, co je. A co je důležité, jestli se dítě rozhodlo vám 
nepomáhat, máte příležitost lépe pochopit své vlastní bolestné myšlenky. Pokud si myslíte 
„měl/a by pomáhat" a dítě nepomáhá, poučte se sami a najděte svobodnou cestu ven z 
tohoto morálního imperativu uvnitř. Kým byste byli bez tohoto očekávání? 

Rodiče často protestují, když slyší podobné rady, a říkají „ale musí se přece vypravit 
ven" nebo „musí jít včas spát" nebo „opravdu to vše sama nestihnu" a další příklady, které 
vypadají nezbytně. Vyjádřete své přání způsobem, jež nechá dítěti emocionální svobodu, 
aby mohlo být vaším partnerem a ne podřízeným subjektem. A vy naopak zjistíte, že 
většina toho, co vidíte jako „nutnost", se dá změnit. Pochůzky si můžete udělat v době, kdy 
je doma s dětmi váš partner, nebo z toho můžete udělat pro děti zábavu; můžete vymyslet 
fungující řešení na ukládání, jídlo, úklid a další zdroje konfliktů. Často je rychlejší a 
klidnější, když uděláte věci sami. Určitě budete lepším příkladem klidu a spolupráce, 
pokud se sami jasně vyjádříte, a jediná osoba, o které máte jasno, jste vy. 

Vyjadřujte své já, nikoli já vašeho dítěte. Kdykoli obviňujete, moralizujete nebo 
přikazujete, ztrácíte kontakt s dítětem. Když očekáváte poslušnost, dítě odporuje; pokud 
však o sebe pečujete, dítě vás slyší a může se o sobě rozhodovat. A vy jeho rozhodnutí 
můžete respektovat, neboť vystupujete ve své roli, ne v roli dítěte. 

Schopnost dítěte odpovídat na vaše potřeby je přímo závislá na způsobu, jak je 
vyjádříte. Naznačujete-li, že je dítě zodpovědné za vaše pocity, bude přetížené a ohrožené 
do té míry, že bude pravděpodobně tímto tlakem paralyzované a nebude moci plnit vaše 
očekávání. Typické věty, které kladou zodpovědnost za vaše pocity na dítě, jsou: 

• Cítím se kvůli tobě... 
• Nevážíš si toho, co dělám. 
• Jsem kvůli tobě rozčilený/á. 
• Jsem kvůli tobě nešťastný/á. 
• Nemůžu vydržet tvoje... 
• Bolí mě z tvého křiku hlava. 
• Strašně mě rozčiluješ. 
• S tebou se nedá vydržet. 
• Jsem úplně vyčerpaný/á, nikdy nepřestaneš... 

 
 
Můžeme ale také dávat vinu jemnějšími způsoby, výrazem tváře a řečí těla. Sepište si 

svůj vlastní seznam frází, které používáte, abyste vyvolali pocit viny. Když si uvědomíte, 
jaké věty používáte, abyste obviňovali, pomůže vám to se jim vyhnout. Někdy chtějí rodiče 
před svými příliš silnými emocemi děti ochránit. Jenže když dítěti říkáte, že jste „v 
pohodě", v situaci, kdy jste evidentně na pokraji výbuchu, učí se pouze potlačovat silné 
emoce a bát se jich. Navíc necháte-li dítě, aby se samo dopátralo, proč jste rozzlobení, tak 
ve své přirozené orientaci na sebe se nejspíš domnívá, že to je kvůli němu. Tím se učí, že 
je třeba nebýt upřímný, pokud se cítíme špatně, nebo vytváří jiné osobní interpretace, 
které mu kazí život. 

Když dokážete být s dítětem a neukazovat své osobní potíže, nemusíte je vyjevovat. 
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Pokud se ale potřebujete projevit, dělejte to s ohledem na bezpečí dítěte. Neděste dítě 
zbytečnými detaily a nedělejte si z něj svého rádce. Můžete s ním dobře sdílet své pocity a 
cokoli, co je dítě schopné bezpečně pojmout do své mysli. 

Hlavně ale hovořte o svých pocitech a ne o tom, že někdo za něco může, nebo o svých 
stížnostech. Pokud například přijedete domů pekelně naštvaní, můžete říci: „Jsem teď 
úplně nepříčetná kvůli něčemu, co se stalo v bance. Budu chvíli protivná." Anebo jste se 
právě dověděli, že je kamarádka nemocná: „Moje kamarádka Hanka je moc nemocná. 
Bojím se o ní. Potřebuju teď chvíli pro sebe." A někdy je dobré dodat: „Tebe se to vůbec 
netýká. O sebe se teď postarám sama." Takové jednoduché vysvětlení zabrání, aby se v 
dítěti hromadil pocit viny. Často projeví zájem a péči o vás, když má pocit bezpečí. 

Klíčové je, abyste poznali, kdy vy sami potřebujete uvolnit silné emoce. Pokud máte 
partnera nebo kamarádku, kteří mají čas a věnují vám pozornost, využijte to. Pokud 
potřebujete terapeuta, domluvte si s ním schůzku a řekněte svému zmatenému dítěti, že 
jdete mluvit o svých hlubokých pocitech s někým, kdo vám poradí. Chcete-li to zvládnout 
sami, pomohou vám pravidla z kapitoly jedna o zkoumání vlastních myšlenek. 

Vztahy k dítěti nejsou však jediné, co mu dává příklad sebe vyjadřování. Jsou to 
interakce s partnerem, dalšími dospělými i dětmi, které mu dávají stálé příklady. Naučte se 
ukázat svou citlivost a hloubku citů, aniž by to kohokoli zraňovalo. Tím, že nás vidí plakat, 
zmítat se v nerozhodnosti a vyjadřovat různé nepříjemné emoce, si děti uchovávají svou 
vrozenou volnost, se kterou vyjadřují vlastní silné pocity, a tak získávají emocionální sílu a 
svobodu. 

Není třeba dítě ochraňovat před silnými pocity, jen je nesmíme spojovat s odsuzováním 
dítěte či druhých. Jestliže odsuzujete nebo obviňujete, připusťte svou chybu a omluvte se. 
Jediný pocit, který se nemá s dětmi sdílet, je rodičovská úzkost, která by v něm vyvolávala 
obavy o bezpečí jeho či dalších členů rodiny typu „tolik se bojím, že se mu něco stane", 
což je myšlenka, která může poškodit jeho vnímání sebe sama, „bojím se, že neuspěje" či 
vaše obavy o jeho život „tak snadno onemocní, tolik se o něj bojím." 

Když dítě vidí, jak se sami vyjadřujete a nekladete zodpovědnost za své pocity na nikoho 
jiného, učí se, že je bezpečné a přijatelné také pro ně se plně vyjádřit. Tím, že to dělá, 
poznává samo sebe a vytváří si svou vlastní fungující cestu. Bude tak schopné vyjádřit 
emoce a překonat je. Nemůžeme uchránit děti od nároků života, ale můžeme jim jít 
příkladem ve spokojenosti z reality. A můžeme jim poskytnout svobodu k sebevyjádření, 
což je základní kámen emocionální rezistence. 



Kapitola čtvrtá - Emocionální Jistota 

 

Sdílejte život s dítětem, které je hodné a tvůrčí ne proto, že se vás bojí, ale proto, že je to jeho 
vlastní svobodná vůle. 

 

Děti dokážou uvolnit stres a zachovat si emocionální rovnováhu pouze tehdy, když cítí, 
že se mohou vyjadřovat naprosto bezpečně. Potřeba cítit emocionální bezpečí je tedy 
těsně spojena s potřebou svobodného sebevyjádření. Dítě se bude cítit bezpečně, když na 
jeho emocionální projevy odpovídáte laskavě a s úctou a když uvidí, že jste citliví a ostatní 
lidé kolem vás se také mohou bezpečně projevovat. 

Dítě se učí ze zkušenosti: Může udělat chybu bez obav, nebo je to ostuda? Může plakat 
a dostane se mu účasti a pozornosti, nebo bude snižováno? Může vám sdělit své 
nejhlubší obavy a bude vyslechnuto s porozuměním? Mohou se vedle vás ostatní lidé, se 
kterými se stýkáte, bezpečně vyjadřovat a dělat chyby? Dítě, které musí být stále na 
pozoru, aby neudělalo nebo neřeklo něco „špatného", se nemůže ve vyjadřování cítit dost 
bezpečně. Bojí se, že ho rodiče odsoudí, poníží, budou mu radit nebo se snažit změnit 
jeho názor. Nemůže se bezprostředně vyjádřit, pokud nemá jistotu bezpodmínečné lásky 
rodičů. 

Není naším cílem vychovávat dítě tak, aby se vůbec ničeho nebálo (to je nemožné a 
nebezpečné), ale tak, aby se přirozená nálož úzkostí mohla ventilovat ven, a tak zůstala 
zachována emoční rovnováha. Stav trvalé úzkosti poškozuje schopnost dítěte myslet, učit 
se, navazovat vztahy a vyvíjet se. Domov má být místo, kde je bezpečí a možnost projevit 
emoce pozorným a naslouchajícím rodičům a dalším pečovatelům. Dítě se tak může 
rychle zbavit nepříjemných pocitů, aniž by je zadržovalo nebo potlačovalo bolest. 

Ať se snažíme jakkoli, děti vždy žijí v určité míře strachu, což je normální pro maličké 
bytosti, které se teprve učí být lidmi (pokud to tak lze říci), a jsou životně závislé na větších 
lidech. Jako rodič jste pro dítě spása a ochrana, ten, komu věří a na jehož obranu se až do 
dospělosti spoléhá. Buďte bezpečným spojencem svého dítěte, abyste oba žili v emoční 
rovnováze. Potřebuje zažívat, že si vážíte jeho pocitů, rozhodnutí a myšlenek. Při jedné 
konzultaci mi vyprávěl otec, jak pozorně naslouchal svému synovi. 

 
 

Pětiletý Herbert se sám klouzal na klouzačce, když k němu přišli další dva chlapci. 
„Půjdeš si s námi hrát na kolotoč?“ zeptal se jeden Herberta. Herbert se na ně tiše díval 

a ani se nehnul. Pak šel k tatínkovi a zanořil obličej do jeho kabátu. 
Jeden z chlapců se zeptal: „Proč nemluví?“ 
„Myslím, že si chce hrát sám,“ odpověděl jeho otec Robert. 
Oba chlapci odešli. 
Otec dal synovi pusu a řekl: „Chceš se dál klouzat?“ 
„Chci jít domů,“ řekl Herbert. 
„Tak jdeme,“ řekl Robert, vstal, vzal syna za ruku a šli pryč. 
„Jsi rád, když jsi na hřišti sám?“ ptal se Robert, aby zjistil, co chce jeho dítě. / 
„Ano.“ 
„A nestojíš o to, aby s tebou jiné děti mluvily?“ 
„Hmm.“ 
„Rozumím ti, jak se asi cítíš. I já často dělám rád něco sám.“ 
„Bětka si ráda hraje s ostatními dětmi,“ řekl Herbert o své starší sestře. 
„Já vím. Ty jsi víc po mně. Když jsem byl malý, hrál jsem si často sám a nechtěl jsem 
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mluvit s ostatními dětmi. Je dobře, když děláš to, co víš, že je pro tebe správné.“ 
„Tati?“ 
„Copak Herbíku?“ 
„Víš, co teď cítím pro sebe jako bezvadné?“ 
„Co?“ 
„Půjdu domů a sním si zbytek pizzy.“  

 
 
Herbertův otec se nesnažil změnit názor svého syna, o ničem ho nepřesvědčoval, ani 

nedával najevo, že by jeho rozhodnutí nebylo rozumné. Tím, že ho naprosto respektoval a 
řekl mu i o sobě, vytvořil otec emocionální bezpečí a upřímný kontakt. Taková míra důvěry 
vede k tomu, že si dítě postupně věří a je s otcem v citlivém kontaktu. Cílem je mít vztah, 
ve kterém chce dítě své pocity a myšlenky sdělovat, neboť důvěřuje vaší nepodmíněné 
lásce. 

Jakákoli pochybnost v dětské mysli ohledně vaší neochvějné podpory může vztah k vám 
narušovat. Aby nevyvolalo hněv nebo kritiku, přestává se dítě vyjadřovat autenticky. 
Odmítá vám říci, jak se cítí, protože když vám to chtělo říci minule, neměli jste čas a 
nedávali pozor, anebo jste udíleli rady, namísto naslouchání. Může také rychle souhlasit s 
požadavky, ne proto, že by mu dělalo radost pomáhat nebo poslouchat, ale protože si 
netroufá říci svůj názor. Takové jednání nakonec dítě okrádá o jeho schopnost věřit a 
rozumět vlastním pocitům a může poškozovat jeho schopnost myšlení a navazování 
vztahů. 

Mnoho lidí to pochopí až po letech, když jsou sami dospělí. Jedna matka mi při 
konzultaci sdělila, jak byla v dětství stále nejlepší studentka. „Neměla jsem jinou možnost," 
říkala. „Musela jsem být nejlepší a předstírat, jak mě to baví. Uvnitř jsem se cítila 
bezmocná a plná strachu, že když budu jen o trochu horší, nebudou mě mít rádi a já 
nebudu mít žádnou cenu." 

Jiná matka mi vyprávěla, jak často předstírala, že souhlasí s tatínkem, aby získala jeho 
přízeň, o kterou bojovala se sestrou. „Tatínek řešil naše hádky a já jsem s tím souhlasila, i 
když jsem byla rozčilená a chtěla jsem to vyřešit jinak." Děti tak velice touží po přijetí, že 
kdykoli rodiče jednají jinak než s láskou a respektem, mohou začít o sobě pochybovat. 
Nejenže musí věřit, že si jich vážíte a respektujete je, ale musí vědět, že si vážíte i 
stresových projevů, přestože je kritizujete nebo se zlobíte. Ideální výchova, kdy se dítěti 
dostává pouze laskavosti, se daří jen málokdy. Jakkoli moc si přejete, abyste se k dítěti 
chovali co nejlépe, přijímejte také své i jeho chyby. Buďte upřímní a umožněte dítěti, aby 
vám mohlo bezpečně sdělit, jak se cítí. Tím, že rozpoznáváte, co dítěti ublížilo, obnovujete 
znovu důvěru tam, kde byla narušena. 

Jak již bylo zmíněno, pro dítě je největším zdrojem úzkosti odmítnutí a odsouzení jeho 
pocitů a rozhodnutí. Cítí-li se dítě zahanbeno za to, co řeklo nebo udělalo, může se 
stáhnout a předstírat, že je takové, jaké chcete. Jeho povolnost vás může zmást natolik, 
že jste slepí k jeho obtížím až do té doby, než vzniknou větší problémy. 

Zahanbit a zastrašit dítě mohou i rádoby „vtipné" poznámky. Lehkovážné připomínky na 
úkor dítěte vytváří bariéru nedůvěry. Poškozené dítě nejspíše předstírá, že ho vtip baví, 
zatímco je vnitřně otřesené. Vybavuji si příběh Josefa a jeho dědečka. 

 
 

Šestiletý Josef jedl se zjevnou chutí večeři, mlaskal a žvýkal s otevřenými ústy. 
„Hele, Josefe, poznám, že jíš, i se zavřenýma očima, a když je otevřu, můžu ti spočítat 

všechny zuby,“ podotkl jeho děda Ted a zakucká- val se smíchy. 
Josef neřekl ani slovo. 
„Není mi jasné, jak se cítíš po tom, co ti řekl děda,“ řekl tatínek Sam, protože mu chtěl 



pomoct cítit se bezpečně. Pak se ho zeptal: „Chtěl bys k tomu něco říci?“ 
„No tak, jak se ti líbil můj vtip?“ zeptal se děda. 
Se sklopenýma očima Josef odpověděl: „Byla to legrace.“ 
Později při konzultaci Josef přiznal: „Prostě se tvářím, že se mi podobné vtipy líbí. Ve 

skutečnosti je nenávidím. Cítím se hrozně. Dělá si ze mne legraci a říká tomu „humor“. 
„Proč jsi dědovi neřekl, co cítíš?“ zeptal se tatínek. 
„Bojím se, že se rozčílí nebo se s tebou bude hádat, tati,“ odpověděl Josef. „Myslí si, že 

bych se měl jeho vtipům smát.“  

 
 
Dítě nejsnáze skoncuje s nepříjemností, když předstírá, že rádo udělá cokoli, čím se 

dospělému zavděčí. Ponižování zahalené do humoru je už tak dost hrozné. Předstírání, že 
to bere jako „vtípek", ho chrání před dalším útokem. Jenže když dítě prožívá strach, 
nemůže prožívat lásku. Cítí se zmatené tím, že člověk, kterého miluje nejvíce, je zároveň 
ten, komu se bojí sdělit své opravdové city. Za čas si pak pomyslí: „Něco je se mnou 
špatně. Nechovám se tak, jak by chtěli." A tento vnitřní rozhovor boří sebedůvěru. 

Nesmíme se bát vlastních chyb, když se snažíme vytvářet prostředí, kde se děti cítí 
bezpečně. Jestli se sami bojíme, dítě nasává naši úzkost, a to jen zhoršuje jeho pochyby o 
sobě. Když se nadměrně obáváme, že je dítě příliš citlivé, bereme mu schopnost přijímat 
lidskou realitu, schopnost postavit se bolesti, odpustit a dělat vlastní chyby Děti dokáží 
zvládnout mnoho těžkých situací, pokud mohou plně vyjádřit své emoce a dostane se jim 
pozornosti rodičů. Ve skutečnosti to, že rodiče nejsou „dokonalí", může být příležitostí k 
pokroku. Podmínkou je, aby se to neopakovalo příliš často, aby dítě nebylo zneužíváno a 
abyste mu své omyly v těžkých situacích vysvětlili, uznali jeho zraněné city a omluvili se 
mu. 

Vaše pocity a bezpe čí dítěte 

Svobodné sebevyjádření není stejné u dítěte a u rodiče. Vy musíte laskavě a starostlivě 
naslouchat dítěti, ať se projevuje jakkoli, dítě však nemůže dělat totéž pro vás, protože 
vaše silné pocity ho mohou děsit a protože si vaše emoce bere zcela osobně. Dítě není 
připravené na to, aby zvládalo vaše stresy. Není ani rodičem, ani terapeutem; není tu 
proto, aby absorbovalo výbuchy hněvu či uznávalo rozzlobeného rodiče. Emoce, které 
mohou děsit nebo zraňovat dítě, je třeba sdělit jinému dospělému, který je ochoten a 
schopen vám věnovat dostatek pozornosti S dítětem můžete mluvit o pocitech, které ho 
nevylekají a nepřetíží. Ujistěte se, že v sobě zrovna nedusí nějaké zneklidňující myšlenky 
nebo pocity; pak mu můžete povídat o svých pocitech, ale vyhněte se jakémukoli 
obviňování a odsuzování někoho dalšího. Jinými slovy, soustřeďte se na sebe a ne na 
chyby těch druhých. „Jsem naštvaný, protože se mi srazila košile," to nikoho neobviňuje. 
Naopak „mám pocit, že nedává pozor na mé oblečení" zanechává dítě v obavách, že 
příště budete obviňovat za své city jeho. Když se vyhnete obviňování, jednak poskytujete 
bezpečí a zároveň dáváte dítěti najevo, že je zdrojem svých pocitů, že je tedy schopnou 
bytostí a ne obětí. 

Pokud jste sami vyrůstali v rodině, kde jste se báli projevovat své nejvnitřnější touhy a 
myšlenky, bude pro vás asi obtížné vytvořit takovou rodinu, kde dítě toto bezpečí bude 
mít. Důvodem je to, že v momentě, kdy dítě vyjadřuje své pocity, se může nastartovat váš 
dávný strach z vlastního vyjadřování a můžete, ale nemusíte, si to uvědomovat. A protože 
je jen přirozené, že si starou bolest nechcete připomínat, stane se, že zabráníte dítěti, aby 
se projevovalo. 
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Chceme-li zaměnit odmítání za rozvoj, musíme být ochotni nepříjemné pocity snést. 
Nemůžeme si dovolit bránit dítěti v jeho vyjadřování jen proto, abychom se ochránili před 
nepříjemnostmi. Vzpomeňte si na poučku S.A.L.V.E., když vás projev dítěte vykolejí: (S - 
stop) zastavte se, všimněte si své reakce a nechte ji odeznít tiše ve své mysli 
(prozkoumejte ji, pokud máte čas, jinak to nechte na později) a pak obraťte pozornost (A - 
attention) k dítěti a naslouchejte mu (L - listen). Oceňte (V - validate) dětský pohled a (E - 
empower) podpořte dítě tím, že mu nenabídnete příliš snadná řešení, a tím, že mu věříte. 

Jindy si můžete reaktivní myšlenky zapsat a pak se nad nimi zamyslet, jakou mají 
platnost, zda jsou oprávněné, kým byste byli bez nich a jak na vás působí. Můžete si to 
sepsat sami nebo se poradit s někým dospělým a hledat cestu vlastní realizace. Když 
postupujete takto, nemůžete reagovat nepřiměřeně a dítě vyděsit. Vytvoříte-li bezpečné 
rodinné zázemí, mají všichni členové možnost žít v těsném spojení, aniž by si vzájemně 
ubližovali, a pokud se něco takového stane, mohou o tom otevřeně mluvit. A tak opravdu 
výchova dětí vede k výchově nás samotných. 

Někteří rodiče říkají, že jejich děti umí naslouchat bolestným emocím a projevovat 
starost. Jenže malé dítě, které na sebe vezme takovou roli, může zažívat strach a pocit 
viny. Bojí se, že rodič nezvládne obtížné situace, nebo si myslí, že je příčinou jeho 
rozčílení, a cítí se zahanbeno. Nejde o to zakrývat smutek nebo radost, ale dítě nemůže 
zvládat roli utěšitele, a děsí ho být s rodičem, jehož úzkosti soustavně hrozí výbuchem, 
nebo s takovým, který má spoustu potřeb a je slabý a neschopný. Dítě se potřebuje 
spolehnout, že budete respektovat jeho emocionální limity. Tak se cítí bezpečně a 
důvěřuje vám. A jak dozrává, bude, protože mělo svobodu vlastního vyjádření, postupně 
schopné naslouchat vám a starat se i o vás. 

Jak rozpoznat chování založené na strachu 

Mnoho dětí, které se cítí třeba jen trochu nejisté v každodenních vztazích, vykazuje 
podobné chování. Pokud zaznamenáme jakékoli z těchto projevů vyvolaných strachem, je 
to signál, že dítě necítí emocionální bezpečí. Nejobvyklejších příznaky strachu a 
zahanbení jsou tyto: 

• Dítě, které se necítí bezpečně, skrývá své nevhodné činy. Například otravuje 
bratra, když se rodiče nedívají. Naopak dítě, které se cítí bezpečně, bude 
otravovat bratra bez obav, jak na to reagují rodiče. Ve skutečnosti to dokonce 
spíše dělá tak, aby to rodiče viděli, protože doufá, že se zasadí o jeho potřeby. 

• Když se něco nedaří (ztracená hračka, rozbité nádobí, nepoctivá hra), pak má 
provinilé dítě tendenci lhát, protože se bojí reakce rodičů na to, co se stalo. Když 
se ho ptáme, zírá do podlahy, mluví potichu nebo nemluví vůbec. Nebo naopak 
křičí a snaží se přesvědčit o své „pravdě". Naopak dítě, které cítí bezpečí, nemá 
potřebu něco zatajovat a skrývat. Rodiče ho nevyslýchají; dítě klidně a s 
důvěrou přijímá přiměřenou informaci a udržuje s námi oční kontakt. 

• Dítě, které se obává odsouzení, obvykle hned přestane něco dělat, když rodič 
vejde do pokoje. Zatímco dítě, které obavu z odsouzení nemá, může být tak 
zaujato svou činností, že si ani rodiče nevšimne. A pokud ano, pokračuje dál a 
přizve rodiče, aby se na ně díval. 

• Vystrašené dítě se bojí prosazovat, zejména pokud si myslí, že jeho přání jsou v 
rozporu s rodiči. Sebejisté dítě naopak přijde a komunikuje buď slovy, nebo u 
malých dětí hrou a signály. 

• Necítí-li se dítě bezpečně, brání mu to v rozhodování. Snaží se vycítit, co bude 
přijato, a bojí se odsouzení. Říká „nevím" nebo mlčí, aby přimělo rodiče 
rozhodnout za něj, a tím si zajistilo přijatelné rozhodnutí. 



• Vyděšené dítě může být tajnůstkář a izolovat se anebo se projevuje agresivně, 
má tiky, pomočuje se, má noční můry a jiné projevy stresu. Dítě s pocitem 
bezpečí je s rodiči sdílné a uvolněné. 

• Nejistota a strach vážně narušuje schopnost koncentrace, a tak se dítě jeví jako 
neschopné něčemu porozumět. Naopak dítě, které vyrůstá v důvěře, může 
optimálně využívat svou inteligenci. 

• Dítě, které necítí emocionální bezpečí a důvěru, se také opatrně pokouší se 
zavděčit. Snaží se spíše splynout s vámi v jedno, než být sám sebou. Může se 
neobvykle dobře chovat, ochotně poslouchat a pomáhat. Sebejisté dítě ale 
nemá důvod, aby někoho obtěžovalo, ani důvod, aby se stále komusi 
zavděčovalo. Dokáže se samo prosadit, je bezprostřední a vyjadřuje své sku-
tečné potřeby a stejně tak si hraje s druhými. Dítě, které má svobodu být samo 
sebou, ať už je plaché a stydlivé nebo extrovertní a otevřené, nemá potřebu žít 
podle představ kohokoli jiného. 

 
 
Tyto typické projevy strachu se čas od času projeví u většiny dětí. Ať se snažíme 

sebevíc vyhovět potřebám kojence a batolete, krmíme je podle přání, spíme s nimi 
společně a nosíme je v úvazu na těle, nemůžeme se občas vyhnout konfrontaci s jeho 
nejistotou, která doprovází zrání. Když vidíte, že má dítě strach, uznejte jeho vnímání, i 
když se domníváte, že jste se chovali laskavě: „Vystrašil ses, když jsem řekl ,A dost?" 
Anebo když se vám zdá, že skrývá své pocity, protože má strach z nesouhlasu, můžete se 
zeptat: „Nechce se ti už chodit na plavání? Udělej to, jak myslíš, že bude pro tebe nejlepší. 
Sám nejlépe víš, co tě baví." Takovéto rozhovory a to, že dítěti věříte, během nějaké doby 
odstraní jeho obavy a znovu se mezi vámi obnoví důvěra. 

Má-li dítě bezpečí, aby se vyjádřilo, chová se bezprostředně, autenticky. Udržuje si 
emocionální rovnováhu tím, že se zbavuje zranění pomocí slz, slovy, hrou a tvorbou. 

Utvářejí-li se v rodině vztahy bezpečné pro děti, získáváte i vy svobodu pro vlastní 
vyjádření. Domov se stává místem plným lásky, ve kterém je prostor pro jedinečnost vaší i 
dítěte, stejně jako pro vaše chyby a odpuštění, je to prostředí milující laskavosti. 

Jak p ředcházet lhaní, zatajování a dalším projev ům strachu 

Abychom předešli dětskému zatajování, lhaní nebo jiným obranným jednáním, je třeba 
odstranit strach, který tyto projevy způsobuje. Jakmile se dítě zbaví strachu, bude se v 
otevřeném a upřímném jednání cítit dobře. Ať se však snažíte jak nejvíc to jde, aby bylo 
dítě obklopeno bezpečím, bude se přesto občas cítit vystrašené prostě proto, že je 
dítětem. Buďte k němu citliví a uctiví; nikam dítě netlačte a nedokazujte, že je „lhář". Když 
skrývá pravdu, víte, že se bojí, a vaším úkolem je odstranit příčinu jeho obav. 

 
 

Při telefonní konzultaci mi Matyáš vyprávěl, jak se mu podařilo u své dcery vytvořit pocit 
bezpečí. 

Matyáš vešel do pokoje a uviděl šestiletou Adélku, jak se snaží slepit rozbitou vázu. 
„Samo to spadlo,“ řekla Adéla se sklopeným zrakem. 
Matyáš váhal, co říci. Byla to nádherná váza, kterou dostali k svatbě od vzácného přítele. 

Jak byl zmatený, klekl si a snažil se pomoct dceři v nemožném úkolu. 
Po chvíli řekl: „Asi tu vázu už nikdy nedáme dohromady." 
Adélka se přestala snažit a propukla v pláč. Matyáš pochopil, že se bála říct pravdu, a 
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ujistil ji: „To se může stát každému. Jednou jsem rozbil objektiv u kamery.“ 
Adéla se na otce podívala. Trochu sejí ulevilo a řekla: „Nevěděla jsem, že ta kytka byla 

tak blízko. Trochu jsem ji odstrčila, aby měla moje panenka dost místa.“ 
„Aha, teď chápu, a váza pak spadla z police,“ řekl klidně Matyáš a dodal: „Bála ses, že 

se na tebe budu zlobit jako tenkrát?“ 
Adéla kývla. 
„Neměl jsem se tehdy zlobit a nezlobím se teď. Byla to krásná váza, ale tebe mám raději. 

Chci, aby ses nebála a mohla mi říkat, co se stalo.“ 
„Tatí?" 
„Copak, Adélko?“ 
„Dojdu pro smeták.“ 

 

 

Matyáš se k Adéle choval tak, jak se lidé většinou chovají k hostu, který omylem rozbije 
nějakou vzácnost. Protože víme, že taková příhoda vyvolává pocity viny a studu, snažíme 
se, jak jen můžeme, aby se vinen necítil. Matyáš pochopil, že je příčinou „lhaní" své dcery. 
Žádné poučky a slova nemohou lépe ukázat cenu poctivosti. Jen laskavost vede k 
upřímnosti a vytváří podmínky, za nichž se může pravda vyjevit. Samozřejmě není vždy 
možné vytvořit naprosté bezpečí. Když se přistihnete, jak zastrašujete dítě, uvědomte si 
chybu a uznejte pocity dítěte, aby se mezi vámi obnovila důvěra. Postupná praxe ve vás 
vyvolá citlivost k projevům dítěte, která bude trvalá a přirozená. Následují základní 
myšlenky, jak posílit pocit bezpečí dítěte a vytvářet vztahy plné důvěry: 

• Nehodnoťte dítě (nebo druhé) v jeho přítomnosti ani chválou, ani kritikou. 
Potřeba se vám zavděčit a žít podle vašich představ je pro děti velkým zdrojem 
úzkosti. 

• Mluvte s dítětem laskavě a s úctou na veřejnosti i doma. Moralizování, hubování, 
přerušování, obviňování, zkoušení a odsuzování nejsou zrovna laskavé způsoby 
chování, ať už jde o dítě nebo dospělého, a vedou jen ke strachu, zahanbení a 
nedůvěře. Vyjadřujte dítěti lásku a obdiv a starejte se o ně s radostí. 

• S nikým dítě nesrovnávejte. Srovnávání je hodnocení, které vytváří strach a 
napětí. Pokud ze srovnání vyjde dítě dobře, začne se bát, že příště tomu tak 
nebude, a pokud je srovnání pro ně nepříznivé, cítí se ublíženě a získá odpor k 
druhým dětem i k vám. 

• Buďte laskaví ke svému partnerovi, přátelům a příbuzným. Dítě se obává, že se 
k němu budete chovat stejně, když vidí vztahy, ve kterých laskavost chybí. A 
navíc si uvědomte, že dítě napodobuje vaše chování. 

• Povzbuzujte všechna emocionální vyjádření dětí a sledujte je pozorně, uznale a 
laskavě. 

• Respektujte dětská rozhodnutí a jejich volby, pokud jsou bezpečná. Když 
oponujete tomu, co si dítě vybralo, neberete v úvahu jeho rozhodnutí nebo mu 
vnucujete své, bude mít pochybnosti a nejistotu o sobě. Namísto toho začínejte 
slůvkem „ano", a to vás pak „nutí" nalézt podporující odpověď. „Ano, chceš trhat 
knihy. Tak tady máš pár časopisů, ty můžeš roztrhat." Nebo „Jasně, rád/a si 
hraješ s igelitovou taškou na hlavě. Tak tady máš papírovou. Je bezpečná a 
navíc si třeba můžeš vystřihnout dírky pro oči, abys viděl/a." Dokonce i když 
není možné, aby dítě dělalo, co chce, řekněte „ano" jeho záměru. „Ano, vidím, 
jak tě baví zlobit sestřičku. Ale řekneš mi proč?" 

• Neomezujte a nepotlačujte přirozené dětské projevy. Rámus, chechtání, 
nepořádek, výkřiky a nekonečné otázky jsou přirozené a potřebné pro vývoj. 

• Neuchylujte se k trestání, posílání do kouta, zákazům, podbízení a výhružkám. 



Ať tyto postupy nazýváme jakkoli, ať je používáme jakkoli mírně a ať jsou jakkoli 
dobře míněny, jejich účelem je ovládat chování dětí. A proto vedou ke strachu a 
stojí v cestě důvěře mezi rodičem a dítětem a nakonec vedou právě k těm 
projevům, kterým měly původně zabránit. 

Cena za ovládání dít ěte 

Někteří rodiče se domnívají, že metody k ovládání dítěte poskytují hranice a vedou k 
tomu, že se dítě dobře chová a dokonce vypadá spokojeně; nicméně nezapomínejte, že 
navenek klidné, vstřícné a poslušné děti ve skutečnosti vůbec nemusí cítit radost a klid, 
ale může to být jen projev jejich snahy se zavděčit vám a žít podle vašich představ. Za tím, 
jak vystupují, může být strach se samostatně projevit. Tyto děti jsou sice hodné a dobře se 
chovají, jsou ale šťastné jen z toho, že se zavděčily rodičům, a ne z toho, co zrovna dělají 
(pomáhají, studují, spolupracují). Pro rodiče je pak těžké si povšimnout, jak vadne auten-
tický život dítěte, které navenek vypadá „šťastně". 

Například mi jedna matka řekla: „Když pošlu dceru do jejího pokoje nebo ji plácnu přes 
zadek, uklidní se a zlepší se." Otázka ovšem je, pro koho se „zlepší"? Dítě, které 
spolupracuje ze strachu, neprospívá lépe, ale hůře. Vzdává se vlastní cesty proto, aby 
neztratilo bezpečí a uspokojilo rodiče. 

Je jedno, jak mírně a „přátelsky" se provozují tresty, zákazy a odeslání pryč; každá ta 
metoda něco stojí - a jaká je její cena, si často neuvědomujeme celé roky, až do doby, kdy 
se u dítěte projeví nedostatek vlastní vůle a schopnosti se prosadit, deprese, závislosti, 
násilné sklony nebo sebepoškozující chování. Dítě nemůže zažívat lásku rodičů, pokud ho 
ovládají. Místo toho zůstává závislé, zároveň však izolované a později bude chtít ovládat 
ostatní, buď pasivním nebo aktivním způsobem. 

Asertivita (sebe prosazování, někdy se interpretuje jako „neposlušnost") je ukázkou vůle 
a tedy emocionální síly. Poslušné dítě, které se vzdává své vůle, ukazuje strach a 
emocionální handicap. Ruský vychovatel L. S. Vygockij napsal: „Lidé schopní 
opravdového zanícení, lidé, kteří dokáží velké věci, lidé se silnými city, lidé obrovského 
ducha a silné osobnosti jen málokdy vyrostou z hodných chlapečků a holčiček." 

Jemné způsoby ovládání matou oba, rodiče i dítě. Dítě, které se ^ zdánlivě snadno nebo 
dokonce s úsměvem podrobuje zákazům, odmítání či jakékoli jiné variantě „výchovných" 
opatření, je příliš nejisté na 6 to, aby projevilo svou bolest a často již ani není v kontaktu se 
svými vlastními city. Musí důvěřovat rodičům, že mají pravdu, a vyvozuje, že jeho pocit, že 
to tak není, je chybný a nedá se mu věřit. 

Dokonce i to, co někteří lidé považují za „přirozené" následky, jsou většinou jen 
rodičovské příkazy a jsou tak stejně škodlivé a vedou k nedůvěře jako trestání. Co je 
přirozené, stane se samo. Například mi s jeden tatínek tvrdil, že „přirozeným" důsledkem 
toho, že si jeho syn neuklidil, je to, že nepůjde na návštěvu ke kamarádovi, protože přece 
musí doma uklízet. Pokud ale mělo dítě umýt nádobí a neudělalo to, tak jediným 
přirozeným důsledkem je špinavé nádobí. Zrušit mu návštěvu a hraní je trest, který mu dal 
rodič proti jeho přání. Dítě vnímá takový trest jako každý jiný. K pochopení této skutečnosti 
si můžete představit, jak by vám bylo, kdyby vám manželka řekla, že nepůjdete na fotbal, 
protože jste neposekal trávník. 

Můžete se rozhodnout nejít na fotbal a dítě, které neumylo nádobí, se může rozhodnout 
to dodělat, než půjde ke kamarádovi, když si s ním o tom promluvíte. Taková rozhodnutí 
ale musí vzejít z rozumné komunikace mezi zúčastněnými a musí to být jejich vlastní 
volba. 
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Můžete se nabídnout, že mu s nádobím pomůžete, nebo hledat jiné rozumné řešení. 
Zjišťujte, proč dítě nádobí neumylo, a třeba dojdete k názoru, že je třeba změnit jeho 
pracovní povinnosti a že chcete po dítěti moc. To, co způsobuje neporozumění a strach, je 
aspekt přikazování, nikoli konkrétní úkol nebo rozhodnutí. Když sami nabídnete pomoc, 
učí se dítě pomáhat nezištně. Obava, že vás bude zneužívat (jak bylo zmíněno v kapitole 
o lásce), jen omezuje vaši svobodu být velkorysý, a strach se navíc přenáší na dítě. 

My lidé se cítíme ponížení a osamocení, jsme-li ovládáni. Jde-li o nátlak mírný, dítě bývá 
zmatené a myslí si, že jeho pocit ponížení není na místě a mělo by jej potlačit. „Mám tak 
hodné rodiče; jak se mohu cítit tak špatně? Něco se mnou není v pořádku." A naopak, 
rodiče mate povolnost dítěte a myslí si, že příkazy dítěti prospívají, zatímco je ve 
skutečnosti ublížené a nejisté. 

Když se nic nedaří, měli bychom si uvědomit, že disciplína založená na strachu vede jen 
k poslušnosti založené na strachu a neprospívá dítěti. To, oč usilujeme, se dá dosáhnout s 
úctou a není nutné se uchylovat ke starým metodám, které dítě zraňují, narušují jeho 
osobnost a ničí vaše vztahy s ním. Když má dítě jistotu, že může být samo sebou, projeví 
své schopnosti ne proto, aby vás potěšilo, ale protože chce uspět. Bude rozumné a 
laskavé ne proto, že se vás bojí, ale proto, že vás miluje. 

Jak bezpe čně vyjád řit nevyhnutelný strach 

Existují příčiny strachu, které nemůžeme změnit, ale můžeme podpořit dítě, aby se 
vymanilo z jeho sevření. Takových příčin je mnoho: od porodu, lékařských zákroků a 
odloučení od matky, přes úzkostné zkušenosti na hřišti, z knih a filmů, až po návštěvu, 
která křičí nebo pro dítě vypadá děsivě, a plno dalších neznámých důvodů. Není-li doma 
bezpečí pro vyjádření pocitů anebo jsou pocity dítěte odmítány tyto úzkostné zážitky 
postupně narůstají a vedou k emočním poruchám. Všechny emocionální problémy jsou 
vlastně jen příběhy, které si naše mysl vytváří na základě bolestných zkušeností. Je to 
hlavně strach, který dítě vede k utváření omezujících závěrů o sobě a o životě. Tento 
strach se nemusí vždy přímo projevovat, ale může se promítat do různých obav a úzkostí. 
Vzniká obava ze tmy a usínání, ze zvířat, z jistých lidí, z doteků, odchodu z domova a jiné. 
Některé tyto obavy přirozeně doprovázejí vývoj a dítě se jich snadno zbaví, pokud je může 
ventilovat ven. 

Jak už bylo řečeno, snaha dítě „uklidnit" mu brání, aby se od takových úzkostí 
osvobodilo. Tím, že se snažíme zastavit jeho vyjádření, ukazujeme svůj nepříjemný pocit z 
jeho strachu a dítě je ještě více vystrašeno. Taky o sobě může začít pochybovat a myslet 
si: „Něco se mnou není v pořádku. Neměl bych se bát." Strach ze strachu bývá horší a 
omezuje více, než cokoli špatného se v daném okamžiku děje. Kdykoli tedy vidíte, že se 
dítě bojí, uznejte jeho obavy bez dramatizování, aby se mohlo se svým strachem vyrovnat. 

Klid, který zachováte vedle zděšení dítěte, mu pomůže přijímat takové zážitky jako 
součást lidského života a ne jako něco, čemu se musí vyhnout nebo co mu vytvoří v mysli 
trauma. Když se bojí tmy, měli bychom to uznat a dítěti naslouchat: „Vím, jak se cítíš.Ve 
tmě kolem sebe nic nevidíme a můžeme si představovat hrozné věci." Když se k vám dítě 
vrhá, jakmile vidí psa, vyzvedněte je do svého bezpečného objetí. Buďte vždy na straně 
dítěte a potvrzujte jeho pocity. „Ten pes je tak veliký. Bojíš se ho? Jsem rád/a, že můžeš 
být u mě v bezpečí." Je lepší neříkat: „Takový krásný pejsek. Pohlaď si ho!", protože to 
popírá, co dítě vnímá. Dáváme dítěti najevo, že prostě jen zažívá normální lidské emoce. 
To mu umožňuje, aby nám o svých obavách vyprávělo a nemělo přitom špatný pocit. A 
pokud není plynulý rozhovor o obavách během dětství narušen, strachy postupně 
přirozeně slábnou. 

Dokonce ani extrémně zlé zážitky nemusí zanechat žádné jizvy, Pokud se o nich mluví 



nebo jsou vyjádřeny slovy, slzami, uměním, herní terapií a jinými emocemi. Dospělí, kteří 
nebyli schopni mluvit o svých traumatických nebo úzkostných zážitcích v dětství, mají sklo-
ny trpět. Když podstoupí terapii, tak zjišťují, že nejbolavější není to, co se jim přihodilo, ale 
osamělost, odloučení a strach o tom mluvit. 

Lidé dokážou zvládnout spoustu bolestných zážitků, mohou-li o nich mluvit nebo je 
vyjádřit (u malých dětí) a jejich myšlenky a pocity jsou uznány a oceněny. Ve své 
terapeutické práci se opakovaně setkávám s dospělými, kteří byli týráni a zneužíváni, a 
přesto vyvázli bez následků, zatímco jiní s podobnou zkušeností zůstávají pohrouženi do 
bolesti, která jim znemožňuje normální život. Rozdíl většinou spočívá v tom, jestli dítě 
mělo někoho, s kým mohlo mluvit a kdo ho vyslechl a uznal jeho pocity a dal mu najevo, 
že to dokáže zvládnout. Lidé s emocionálními jizvami se rychle léčí, jakmile si objasní ty 
spousty traumatizujících myšlenek, se kterými dlouho žili v osamění. Ne že by ty zážitky 
samy nebyly bolestné, ale neschopnost se vzpamatovat vychází z osamění a ze strachu 
mluvit o tom, co se stalo. 

V naprosté většině jsou úzkostné zážitky dítěte neškodné a jen strach o nich mluvit je 
zveličuje a vede až ke se zničujícím následkům. Když se dítě podělí o nejhlubší emoce a 
myšlenky, ošetří se jeho bolestné a úzkostné zkušenosti a jeho mysl pak nepřetváří 
nevinné příhody do velkých traumat. 

Bezpečí vyjád řit nenávist 

Slovo „nenávist" většinu lidí vyvádí z míry a evokuje nepříjemný pocit a strach z ohrožení 
osobních hodnot. Když dítě ječí, že nesnáší sestřičku a nás nenávidí, můžeme cítit nutkání 
okamžitě zastavit příval „nechtěných" emocí. Ale nenávist není o faktech nebo o pravdě, 
ani to není něco, čeho bychom se museli bát. Tak jako vztek, i nenávist překrývá jiné 
emoce, které je třeba objevit a vyjádřit, aby dítě poznalo, co se s ním opravdu děje. 
Dokonce i když příčina pocitu je v nedorozumění, pocit tu stále je; a jen tehdy, když se dítě 
plně vyjádří, se dokáže přeorientovat a pochopit, jaká je skutečnost a jeho možnosti. 

Chceme-li skoncovat s nenávistnými slovními výpady, musíme pomoci dítěti, aby 
rozumělo emocím, které provokují nenávist. Našim úkolem je poskytnout dítěti bezpečný 
vztah k tomu, aby mohlo vyjádřit své emoce, které vedou k nenávisti, a zároveň mu poradit 
vhodná slova a výrazy, abychom se vzájemně nezraňovali. Když dítě pocity projeví, 
většinou zjistí, že skutečnost je mnohem příznivější než drama, které si vytvořilo. Na 
jednom mém workshopu mi rodič vyprávěl, jak uznání prvotních emocí odstranilo nenávist: 

 
 

Osmiletý Gabriel chtěl sníst celý koláč. Když babička koláč rozdělila na polovinu mezi něj 
a jeho sestřenici, řekl jí: „Nenávidím tě. Nikdy mi nedáš, co chci.“ 

„Jsi zklamaný, že máš jen půl koláče a chtěl jsi víc?“ zeptala se. 
„Ano,“ řekl Gabriel. „Chtěl jsem celý. Koupila jsi mi ho. Já jsem tu na návštěvě. Nikdo 

nečekal, že Laura přijde.“ 
„Aha, rozumím, koláč měl být jen pro tebe.“ 
„Ano. Pro mě a pro mě,“ odpověděl Gabriel a zablýsklo mu v očích. 
„Vím, jaký je to pocit, když...,“ začala babička, ale Gabriel ji přerušil: „Babi, dáš mi na můj 

kousek jahody?“ 

 
 
Děti často situace překonají rychleji, než si myslíme, pokud jejich vyjádření nepopíráme 

a cítí, že jim nic nehrozí, když se projeví autenticky. Gabrielova babička nebyla nijak 
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nadšená ze slova „nenávidím". Přesto nechtěla zklamat Gabrielovu důvěru a pocit 
bezpečí, které vlastně tím upřímným výrazem projevoval. Nesoustředila se na to slovo, ale 
pomohla Gabrielovi, aby pochopil, že hlavním pocitem bylo zklamání a touha mít koláč 
celý. Vůbec neodporovala jeho slovům. Tak se mohl svých pocitů rychle zbavit a znovu se 
radovat ze situace, jaká je. Jak se budou podobné situace mnoho let opakovat, dokáže 
Gabriel nakonec říct: „Jsem zklamaný." nebo „To mě štve. Chtěl jsem mít celý koláč pro 
sebe.", místo aby říkal: „Nenávidím tě." Jak dále poroste, bude schopen vzdát se svých 
očekávání dříve, než mu přivodí pocity bolesti, a zachovat si radost, i když se mu jeho 
plány zrovna nevyplní. 

Nenávist mezi d ětmi 

Ideální je, když dětský stres z pocitu nenávisti k jinému dítěti vstřebají rodiče nebo jiné 
milující osoby. Pokud se může dítě bezpečně vypovídat ze svých citů do našich uší, 
nebude je sdělovat sourozenci nebo kamarádovi, kteří by to mohli brát vážně a urazit se. 
Dejte dítěti najevo, že když se rozzlobí na jiné dítě, může klidně přijít za vámi a spolehnout 
se, že ho vyslechnete s pochopením a bez odsuzování. 

Děti si často konflikty řeší po svém a vzájemně si vyjadřují nenávist, ať děláme, co 
děláme. Jsou velice vynalézavé v sehrávání hádek, které se nám mohou zdát bolestné, 
ale přitom jsou vlastně pro ně užitečným psychodramatem. Často si vyměňují ponižující 
poznámky tak, aby se zachovala rovnováha sil. Pokud ale tato rovnováha nefunguje, pak 
to mohou děti, přirozeně koncentrované na sebe, brát osobně a cítit se dotčené nebo 
nejisté. V takových okamžicích se můžeme dopustit chyby a honem se snažit nenávist 
odstranit negací jako „ale prosím tě, vždyť ji máme tak rádi, je tak milá a báječná" a dítě 
obejmout. Na dítě přitom ale zapůsobí více naše úzkost než naše slova. Učí se, že se 
muselo něco strašného stát a mělo by se cítit mizerně. Příště se možná bude cítit ještě 
hůř. Namísto toho bychom měli dítě posílit proti urážkám tím, že se zeptáme, jak se cítí, a 
uznáme jeho emoce, takže si obnoví svůj pocit vlastní ceny a pochopí, jak se věci opravdu 
mají. Například: 

 
 

Robert přišel a stěžoval si tetě: „Mariana řekla, že jsem .pitomec' a že mě nesnáší.“ 
Jak se cítíš, kdybys jí věřil?“ zeptala se teta. 
Jako pitomec,“ odpověděl. 
„No a myslíš sl, že opravdu jsi pitomý nebo špatný?“ zjišťovala teta. 
„Ne, odpověděl s důvěrou Robert. „Vím, že jsem chytrý a prima.“ 
Pak odešel a pokračoval ve hře. 

 
 
Dítě, které povzbudíme, aby si uvědomilo svou cenu, i když je vystaveno nadávkám, 

bude lépe připraveno na lidská protivenství, která ho potkají. Robertova teta mu pomohla, 
aby pochopil, že se cítí jako pitomec pouze tehdy, když bere vážně slova kamarádky; jeho 
vlastní názor na sebe sama ho naplnil důvěrou. Jinými slovy, dávala mu takové otázky, 
aby si uvědomil, že je to jen na něm, jaký názor vezme vážně. Když chcete klást efektivní 
otázky, zaměřte se na zásadní dotaz - Jaký názor tě zraňuje? - a aplikujte ho na situaci, 
kterou dítě popisuje. Takový rozhovor vede k uvědomění si sebe, jako to bylo s Robertem, 
anebo může vést k slzám a uvolnění zadržené úzkosti a pochybností o sobě. Ať to či ono, 
oboje posune dítě k pochopení své vnitřní moudrosti a síly. 

Pokud nejsou slova nenávisti vyřčena před chápajícími rodiči, budou znovu a znovu 
padat mezi dětmi. Minimalizovat nenávist mezi dětmi se může dařit tak, že plníme jejich 



individuální potřeby, a tím, že jim nasloucháme, když cítí hněv a nenávist. Čím více přijí-
máme pocity dítěte, tím více přichází za námi, místo aby napadalo své sourozence a 
kamarády. Když nasloucháme a uznáváme, dáváme dítěti možnost, aby se dostalo do 
kontaktu s různými svými pocity, které jsou maskovány právě nadáváním sourozencům a 
kamarádům (viz kapitolu třetí Naslouchání hněvu dítěte). Během času se naučí vnímat tyto 
osobní emoce a vzdát se obviňovacích a hněvivých reakcí. 

„Kéž bych se zbavil sest řičky!“ 

V některých situacích se myšlenka uznávání pocitů zdá absurdní, a přece i tam hojí a 
spojuje. Dítě může například prohlásit: „Kéž by má sestra umřela. Za tohle bych ji chtěl 
zabít." Snadno pak propadneme emocím a lítosti, že by ta výhrůžka mohla být skutečná, 
nebo si myslíme, že by dítě nemělo používat tak násilná slova. Plni strachu pak nejspíše 
negujeme pocity dítěte. Jenže odsouzení, kritika a trestání dítěte, které vyjádří silné 
emoce a násilné fantazie, způsobí jen, že skryje svou bolest a cítí se zoufale v izolaci, což 
právě později vede k výbuchu agresivního chování. Pocity opuštěnosti a nemožnost 
bezpečně vyjádřit emoce jsou skutečnou příčinou násilí. Když si ale uvědomíte že je to jen 
emoce, co dítě vyjadřuje, bude pro vás snazší jeho rozrušení naslouchat. 

Uznání násilných pocitů neznamená, že souhlasíte s tím, aby se podle těchto fantazií 
jednalo. Ale když podpoříte dítě, aby vyjádřilo nenávistné emoce, stává se opravdové 
násilné chování méně pravděpodobné a spíše se objeví laskavost. Je to stejné jako S ze 
S.A.L.V.E. pro vás, i dítě se potřebuje zbavit bolestného vnitřního rozhovoru (Self-talk) ve 
své duši. Neumí to ale udělat jako vy - samo a potichu. Naslouchejte mu, aby se drama 
odhalilo. Můžete říci: „Rozumím ti.  

Jsi tak naštvaný na Katku, že by ses jí nejradši zbavil. Vím dobře, jaké to je, cítit se tak 
strašně rozzlobený." Dokonce mu můžete ukázat, že podobné pocity a fantazie jsou 
běžné, a sdělit mu vlastní zkušenost: „Vzpomínám si, jak jsem si přála, aby můj bratr spadl 
z útesu." Když se vracíte k vlastní vzpomínce, nerozvádějte ji (pokud si to dítě vysloveně 
nepřeje). Objasňujete přece něco dítěti, ne sobě; vaše vzpomínka je jen způsob, jak 
zvládnout a pochopit pocity dítěte. 

Když dovolíte dítěti pocítit a vyjádřit násilné emoce a když ho ujistíte, že násilné emoce 
zažívá občas každý, dokáže dítě bolest uvolnit a snáze se zbaví pocitů, které vyvolaly 
vztek, aniž by mělo pocit viny nebo studu. 

Nenávist, stejně jako hněv, je hnutí mysli, které obviňuje; někdo mu „něco udělal". 
Položte dítěti otázky, které mu pomohou rozpoznat a podchytit vlastní pocity; a když si dítě 
uspořádá myšlenky, které berou sílu, zbaví se zároveň své role oběti. Obviňování se vždy 
minulosti, což ponechává dítě bezmocné, protože na tom se už nedá nic změnit. Nemá 
žádnou moc nad svou sestrou ani nad tím, co mu udělala, ale může mít moc nad svými 
pocity a činy v současnosti. Učí se tak odlišit obviňující dramata od svého vlastního 
schopného já. 

Dítě může mít pocit frustrace a viny ze svých násilných představ, potřebuje vědět, že 
takové představy jsou normální a neovlivňují vaši lásku k němu. Děti se vyjadřují různými 
způsoby; batole může situaci přehrávat s panenkou, starší dítě kreslí nebo hraje divadlo a 
dospívající si chce hodně povídat a píše, běhá nebo si pouští hudbu. Tím, že přijímáme 
intenzivní pocity bez předsudků, učíme se žít spolu, jsme citliví a schopní milovat a být 
zodpovědní také za své emoce a rozhodnutí. 

Když dítě vyjadřuje přání, aby jeho bratr nebo sestra zmizeli, ukazuje to spíše na 
intenzitu jeho pocitu než na snahu opravdu ublížit. Skutečné násilí se objevuje až tam, kde 
jsou děti utlačované, a po letech, kdy nedokáží být samy sebou, nakonec rezignují, 
neschopné navázat žádné kontakty. Mohou se navenek jevit jako klidné a dokonce být i 
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úspěšné ve škole; a přitom jsou depresivní, emocionálně osamělé a přesvědčené, že je 
nikdo neposlouchá, ani se o ně nestará, protože žijí život tak, jak jim ho dospělí 
předepisují. Izolace a bolest je zanechává bezmocné a mohou dospět až do úplného 
zoufalství. 

Normální projevy sourozenecké rivality nejsou výrazem takového zoufalství a děti 
nechtějí způsobit skutečnou škodu. Pokud si nejste jisti, zda nenávistné a násilné výrazy 
vašeho dítěte jsou v rámci normy, měli byste vyhledat odbornou pomoc. Většina mladých 
agresorů, které jsem ve své praxi potkala, reagovala extrémně dobře na terapii, která jim 
vrací zpět jejich důstojnost a emocionální sílu. 

Pro dítě, jehož život není narušený, je nenávist prostě jen další P°cit, který vyjád ří a 
překoná. Teprve nevyjádřená nenávist žene dítě agrese, nadávek a ubližování, zatímco 
dostatečná možnost vyjádření intenzivních pocitů brání takovým důsledkům. Následující 
prospívajícího, který byl pohlcen nenávistí, ukazuje, jak vyjádření pocitů může vést k 
obnovení lásky: 

 
 

Jedenáctiletý Jan začal terapii tak, že vyjadřoval silnou nenávist vůči devítileté sestře. 
Mluvil o svých násilných představách a nechtěl s ní už nikdy mít nic společného. Chtěl 
dokonce odejít z domova, protože s ní nebyl schopen žít pod jednou střechou. Strávil přes 
půl hodiny stěžováním si a nadáváním, vylíčil své představy o její smrti, přál si, aby byl 
jedináček, a nakonec plakal. Řekl, že mu rodiče „zničili jeho život“ tím, že má sestru. 
Myslel si, že kdyby ho opravdu milovali, měli by se jí teď zbavit. 

Pak se Jan rozpovídal, jak je jeho sestra hrozná, jak chce pořád vyhrávat, jak prohlašuje, 
že umí vše lépe, a jak strašně zuří, když v něčem nevyhraje. Když si vylil své srdce, 
požádala jsem Jana, aby se soustředil na své vlastní pocity. Jak ti je, když si tohle 
všechno myslíš o sestře a nedá se nic změnit?“ 

„Mám vztek, cítím nenávist a zuřím,“ řekl. 
„Co bys chtěl pro sebe?“ zeptala jsem se. 
„Nic,“ řekl, „nebo možná nějakou dobu být od ní pryč. Štve mě, když je se mnou, domáhá 

se pozornosti, chová se jak princezna.“ „Jak by ti bylo bez těch myšlenek?“ zeptala jsem 
se dál. 

Jan na mě zíral s úžasem. „Bez myšlenek na sestru? No pane, to by bylo super,“ řekl. 
„Měl bych pokoj, byl bych šťastný a bylo by mi fuk, co dělá sestra.“ 

„Takže by se ti to líbilo?“ 
„No jasně,“ začal se smát. „Tak se mi zdá, že jsem kolem své sestry udělal pěkný 

mazec.“ 
„Chtěl by ses zbavit myšlenky, že tě sestra strašně štve?“ 
„Ne. Chci ji nenávidět,“ řekl. Pak ale, jak ho překvapila vlastní slova, řekl: „Jejda, to je 

divný. Proč chci mít takové nepříjemnosti?“ „Musí ti to něco přinášet.“ 
Jan ztichl. 
„Co z toho máš, že obviňuješ a nesnášíš sestru?“ zeptala jsem se. „Vidím sám sebe jako 

lepšího, a možná tak ovládám i své rodiče.“  
A tady Jan zjistil, že je sám původcem svého vnímání a pocitů. Začal soucítit se svou 

sestrou a velice smutně mluvil o tom, co asi sestra cítí „Musí se cítit jako úplně nemožná 
vedle mne, staršího bratra, a tak se pořád snaží být lepší,“ řekl. Začal o sestru mít starost 
úplně stejně velkou, jako se původně hněval. Zbytek konzultace strávil Jan plánováním 
svých záležitostí, protože se osvobodil a mohl se soustředit na své zájmy. 

 
 



Konečná a definitivní řešení neexistují; musíme přijmout, že vztahy se proměňují, a brát 
je tak, jak přicházejí a plynou. V určité chvíli byl Jan schopen vcítit se do sestry a vidět její 
hledisko. Jak šel život dál, znovu ho naštvala, vyjádřil to, byl v kontaktu se sebou a šťastný 
a zase se opakovalo období, kdy ji nesnášel. Když se v období špatných pocitů může dítě 
vždy úplně projevit a my ho vyslechneme, povzbuzujeme ho, aby se rozhodovalo a ne jen 
reagovalo podle starých stereotypů. Má možnost se zaobírat svým pohledem na věc, ne si 
vytvářet roli oběti. Jak to vše plyne, získáme informace o potřebách obou dětí a můžeme 
se o ně lépe postarat. 

Je snadné se upnout na předpokládané výsledky. Nemůžeme si ale myslet, že problém 
navždy zmizí, když dítě žije v bezpečí a může se kdykoli vyjádřit. Máme-li předem 
představu, jak by vše mělo probíhat, ztrácíme možnost opravdu slyšet, co dítě říká, a 
porozumět mu. Někdy si třeba dítě nechce hrát se sourozencem ani poté, co vyjádří své 
pocity. Rodiče mohou ukvapeně dělat „závěry" a říct: „Dobře, teď ses zbavil spatných 
pocitů, promiň mu to a hezky si hrajte." To se přesně stalo, když Sylva nechtěla hrát 
Monopoly se svým bratrancem. 

 
 

Osmiletá Sylva byla naštvaná na bratrance Tomáše, protože si bez dovolení půjčil její 
kolo. Sylva se chtěla projet a kolo bylo pryč. Maminka ji vyslechla, uznala její pocity, a 
když se Tomáš vrátil, tatínek kolo uložil, aby si ho už bez dovolení nemohl půjčit. Tomáš 
se 0rr"uvil, že si kolo sám vzal, a slíbil, že už to neudělá. 

Za chvíli Tomáš Sylvě navrhl, že si zahrají Monopoly, ale odmítla a ještě na něj vyplázla 
jazyk. Jeď je už na čase se udobřit,“ prohlásil tatínek. „Všechno jsi nám řekla a Tomáš se 
omluvil. Pojď si teď hrát.“ Čím více ale rodiče naléhali, aby se udobřila, tím byla Sylva 
zatvrzelejší. Nebyla připravená věc překonat. Nakonec rodiče pokrčili rameny a odešli do 
svého pokoje. Sylva šla do svého pokojíčku a byla spokojená, že znemožnila bratranci 
zahrát si Monopoly. Za pět minut vylezla a pozvala ho do své houpací sítě. 

 
 
Děti se obvykle zbaví naštvání mnohem rychleji než dospělí; musejí se ale pro to samy 

rozhodnout, stejně jako dospělí. Očekávat, že se dítě zbaví představy, že mělo pravdu, je 
víc, než mu můžeme sami předvést. Cílem tedy není vyřešit spor nebo vygumovat pocity, 
ale naslouchat a umožnit dítěti, aby se samo nezávisle rozhodlo a bylo respektováno. 

Cítí-li dítě nenávist, nejvíc ze všeho se bojí, že kdybyste věděli, co si myslí, přestali byste 
ho mít rádi. Ale když může své nenávistné pocity plně vyjádřit a vy si ho stále vážíte, 
dosáhli jste cíle. Dítě musí vědět, že vaše láska nezmizí kvůli jeho nenávistným 
myšlenkám a že je může plně projevit vždy, když to potřebuje. Zároveň vy budete mít klid, 
když víte, že brány vaší komunikace zůstávají otevřené. Během času se dítě dokáže od 
nenávisti úplně odpoutat, protože pochopí, že je samo zdrojem všech myšlenek, které 
zažehují jeho emoce. Možná se dokonce naučí odlišit hlas své mysli od toho, kým opravdu 
je, a tak získá skutečný mír a svobodu. 

Pocity nenávisti v ůči rodi čům 

Nenávistná slova mohou dopadat nejen na sourozence, ale i na rodiče Jsme jen lidé a 
děláme věci, které zraňují důstojnost dětí. Když se nám to stane, přerušujeme je, 
vnucujeme jim něco, ovládáme je nebo ponižujeme a dítě ventiluje nenávist vůči nám. 
Musíme naslouchat, uznat to a poté objasnit svou chybu a omluvit se, a tak může dítě s 
námi otevřeně jednat dál a cítit se v bezpečí. Dokonce i tehdy, kdy je nenávist dítěte 
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výsledkem nutných bezpečnostních opatření, stejně narušuje jeho důstojnost. Uznání 
pocitů a vysvětlení, proč jsme to tak udělali (a že to bylo nezbytné), odvane špatné pocity. 

Malé dítě, které ještě není schopné hovoru, bude cítit uznání, když mu objasníte jeho 
zlobu tak, že skutečnost popíšete: „Maminka ti nekoupila lízátko, které jsi chtěl. Ach ta 
máma." nebo „Jejda, to moje křičení tě vystrašilo?" nebo „Ta paní, co strčila do houpačky, 
se ti vůbec nelíbila, viď?" Dítě se uklidní tím, že víte, jaké má pocity, a že ho přitom máte 
stále stejně rádi. Jak dítě roste, mohou takové postřehy vést k dialogu, který vás 
obohacuje a umožňuje vám hlouběji poznat osobnost dítěte. 

Když se nenávist dítěte obrací proti nám, uznání jeho pocitů může být složité kvůli naší 
osobní reakci. Pokud se však nezávisle postaráme o vlastní emoce pomocí podpůrné 
terapie nebo zkoumáním vlastních myšlenek, dokážeme dávat lásku právě tam, kde je jí 
nejvíce zapotřebí. Další příklad ukazuje fungující S.A.L.V.E. formulaci v okamžiku, kdy je 
rodič úplně „mimo sebe" kvůli dítěti. 

 
 

Pětiletá Lea pořád opakovala: „Nesnáším tě, mami!“ Matce Betty to bylo líto a byla z toho 
smutná. Nejprve se snažila dceřino vyjadřování zastavit, neboť jí k tomu vedly její obranné 
emoce. Lea ale nepřestala. Betty vyhledala odbornou konzultaci, po které se dokázala 
vcítit do své dcery. 

Když příště Lea řekla: „Nesnáším tě!" Betty odpověděla: „No to je teda smutné. Jsem 
ráda, že mi to říkáš, protože chci vědět, jak ti je.“ 

A pak se zeptala: „Povíš mi něco o tom, proč mě nesnášíš?“ 
Lea se na maminku nazlobeně podívala a řekla: „Neudělala jsi dobrou snídani a křičela 

jsi na mě, když jsem se loudala.“ 
Jakže jsi chtěla palačinky a ne vejce?“ 
Ano. 
„A chtěla jsi doobléknout panenku, když jsem na tebe spěchala, abychom už šly?“ 
„Mami, hlavně nekřič. To je hrozné.“ 
„Asi chápu, jak se cítíš. Jsem tak ráda, žes mi vše řekla. Já chci taky zůstat laskavá, i 

když spěchám. Myslíš, že se mi to může vždycky podařit?" 
Lea chvíli přemýšlela a pak řekla: „Ne, mami, to nedokážeš. Ale to nevadí, mami. Ale ty 

palačinky...“ 
„Jasně, chceš si vybrat, co budeš jíst. To se mi většinou může podařit.“ 
Lea přikývla a vypadala spokojeně. 
Pak Betty dodala: „To muselo být těžké, nesnášet mě.“ 
„Ale vůbec ne, mami, to je jen zlost.“ 
Tím, že poznala, co Lea cítí, mohla se Betty postupně vyhnout mnoha frustrujícím 

situacím, ale ne všem. Ujistila Leu, že uznává její nenávistné pocity, když je potřeba. Po 
dvou dnech Lea řekla: „Mami, miluju tebe i sebe. Když říkám, že tě nesnáším, nemyslím to 
tak; prostě 1 tě chci donutit, abys udělala, co já chci.“ Usmála se a maminka taky. 

„Víš, že tě mám moc ráda?“ zeptala se Betty. 
„Ano, dokonce i když tě nenávidím, mami, a ani to tak nemyslím,“ a objala maminku 

oběma rukama. 

 

 

V Lee se hromadily nenávistné myšlenky do té doby, než je mamini uznala. Pokud jsou 
ale občasné nenávistné pocity objasněny hned, jak přicházejí, děti se jich zbavují velice 
rychle. A navíc slova není' visti pro ně často nemají tak závažný význam jako pro dospělé. 

 



 

Těrka poprosila maminku, aby jí četla. „Nejprve posbírám pexeso , z podlahy a pak ti 
přečtu,“ řekla maminka. 

„Ne, ne, mami,“ naříkala Těrka, „čti mi hned.“ 
„Já vím, že chceš číst teď hned. Pospíším si,“ řekla maminka.  
Terka si stoupla a řekla: „Já tě, mami, nenávidím.“ 
Ano, chápu,“ řekla maminka a sklízela pexeso. 
Když dočetla, tatínek volal k večeři. 
Můj sendvič udělá maminka,“ prohlásila Těrka. 
Myslel jsem, že ji nenávidíš,“ řekl tatínek. 
To už bylo před tím,“ odpověděla Těrka, jako by to byla jasná věc. 

 
 
Pokud to vypadá, že dítě pociťuje vůči vám nenávist, povzbuďte je, aby vám to rovnou 

řeklo. Pamatujte, že nenávist je vnějším projevem jiných emocí, a uvědomte si, že 
nesnášenlivé pocity dítěte jsou o něm, i když jsou vztaženy na vás. Můžete se z toho, co 
řekne, dozvědět něco o sobě, ale jeho projev není o vás. Bráníte-li se tomu, co říká, klidně 
přesuňte svou pozornost zpět na dítě. Místo, abyste trvali na tom, že vás má rádo, ujistěte 
dítě, že ho máte vy rádi tak, že ho vyslechnete a porozumíte jeho pohledu na věc. Dítě tak 
pochopí, že nenávist není nic, co by změnilo jeho lásku k vám nebo vaši lásku k němu. V 
těsném propojení, které nastává mezi vámi a dítětem, probleskne dokonce pochopení, 
jaké dítě opravdu je, na rozdíl od dramat v jeho mysli. 

Poskytujte pomoc a ne strach 

Někdy může naše emocionální reakce dítě vyděsit. Stává se to, když dítě dělá něco 
nebezpečného nebo když si bereme jeho činy či slova osobně. Nezapomínejte, že činnosti 
dítěte nejsou zaměřeny na vás. Dítě je nedělá proto, aby vás rozčilovalo a komplikovalo 
vám život, prostě se stará o sebe. Když někoho nebo něco napadá, vyjadřuje  nějakou 
potřebu a pocit; pokud dělá něco nebezpečného, neuvědomuje si to, i když jste mu to už 
stokrát řekli. (Kolikrát asi se musí opakovat dospělým lidem, aby to skutečně dělali?)  Nic 
co dítě řekne nebo udělá, si nezaslouží váš hněv, odsouzení či odmítnutí vaší lásky. I když 
mu bráníte, aby si ublížilo či ublížilo jiným, i tak vás vaše slova a činy mohou oba udržovat 
v kontakty s láskou a péčí. Pokud mu v něčem bráníte a vyjadřujete tím péči, dítě vás 
vnímá jako člověka na své straně a nebude se vás bát. Například když křičíte: „Okamžitě jí 
přestaň brát panenku!", cítí se dítě vyděšené a bezcenné. Lepší je místo toho užít 
konstatování jako: „Chtěla by sis hrát s panenkou a Radka ji zrovna má." Nabídněte svou 
pozornost nebo nějaké řešení a dítě bude vnímat vaši starost a samo sebe uvidí jako 
rovnocenné. 

Pokud dítě vyděsíte, nemůže vás vnímat jako svého spojence, ale jako někoho, kdo na 
něj číhá, asi jako policajt. A bude se vás bát a snažit se jít proti vám. Dokonce i když 
musíte jednat rychle, abyste zabránili nějaké katastrofě, uznejte strach, který asi cítí. 
Zároveň hledejte způsob, jak naplnit jeho potřebu, která ho do nebezpečné situace při-
vedla. Kdykoli dítě vyděsíte, mluvte o svých pocitech a nabízejte východisko, spíš než 
poučování. 

 
 
Dana vešla do dětského pokoje a málem začala křičet, když uviděla, jak její syn sedí na 

okenním parapetu. Bydleli ve čtvrtém patře, a přestože bylo okno zavřené, bála se, že si 
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syn zvykne tak sedávat, i když bude okno otevřené. Dana se ale ovládla; vzala stoličku a 
postavila ji k oknu. 

„Vím, že se rád díváš ven,“ řekla. Jak tady můžeš stát na stoličce a dívat se bezpečně.“ 
Pomohla mu slézt dolů a dala mu pusu. Pak dodala: „Péťo, když jsem viděla, jak sedíš na 
okně, byla jsem strašně 1 vyděšená.“ 

Podíval se na ní a řekl: „Ale mami, přece bych nespadl.“ 
„Já vím, ale stejně se bojím. Nechám ti tady tu stoličku. Slib mi, prosím tě, že se na ni 

postavíš vždycky, když se budeš chtít dívat ven, a že nebudeš sedat na okno.“ 
„Jasně, vidím z té stoličky výborně.“ 
„Díky, Péťo,“ řekla uklidněná Dana. 

 
 
Dana už dávno říkala synovi, aby na parapetu neseděl. Klidně mohla propadnout 

starému a neúčinnému způsobu: „Kolikrát jsem ti říkala -'?" Místo toho nabídla jiné řešení 
a sdělila dítěti své pocity způsobem, který ho neobviňoval. Neřekla „tos mě teda vyděsil", 
ale „cítím se vyděšená". Dokonce uznala, že on si myslí, že se nic nestane, ale požádala 
ho, aby se choval tak, jak si přeje ona. Dítě docela snadno vyhoví našemu požadavku, 
když rozumí našim pocitům, není obviňováno a nenadáváme mu. Pokud vám dítě věří a 
ví, že za ním vždy stojíte, odpovídá vám jako svému příteli a spojenci a postupně se naučí 
chovat k druhým stejným způsobem. 



Kapitola pátá - Samostatnost a moc 

Děti pot řebují pé či rodi čů 

Děti se často cítí bezmocné, protože jsou maličké a nezkušené ve složitém obrovském a 
uspěchaném světě - je tu spousta přístrojů, na které nesmí sahat; velcí lidé a zvířata, která 
jim nahánějí strach; místa, kam nesmějí sami; výšky, kam nedosáhnou; věci, s nimiž si 
neví rady; události, kterých se bojí; a rychlost, která je nad jejich vnímání. Pocit bezmoci 
bývá častou příčinou jejich rozčilení. 

Děti chtějí cítit, že mají schopnost dovolat se odezvy na to, co potřebují. Zatímco dospělí 
se ve prospěch budoucnosti dokážou vzdát něčeho, co chtějí v přítomnosti, děti něco 
takového nedokážou. Potřebují vědět, že lidé kolem nich berou jejich okamžitá rozhodnutí 
vážně. Dítě, které bojuje s pocitem bezmoci a strádá tím, že neovládá svůj život, může 
zachvátit vztek, agrese nebo deprese podobně, jako to způsobují jiné emocionální 
deprivace. 

Úplně odstranit dětský pocit bezmoci nelze, je ale možné výrazně zlepšit naději dítěte, 
aby samo sebe vnímalo jako samostatné a schopné. Malé dítě a batole ovlivňuje své okolí 
skrze vás a potřebuje, abyste byli jeho „prodlouženou rukou" všude tam, kam se samo 
nedostane. Někdy pro něj konkrétně něco uděláte, ale častěji to znamená jen neklást dítěti 
překážky a vytvořit pro ně bezpečí a podpořit jej. Tím, ze zajistíte bezpečné a zdravé 
fyzické i sociální prostředí, omezujete nutnost zákazů a příkazů. Dítě si pak může vybrat a 
řídit samo své činnosti, jídlo, rozvrh a zájmy v rámci bezpečného prostředí, které jste 
vytvořili. 

Děti se často cítí bezmocné a vydané na pospas dospělým, přes všechny láskyplné 
záměry rodičů. Jejich hry s rodiči ale přerušuje vonění telefonů a děti prožívají neuctivá 
odstrčení, zatímco si rodič vyřizuje něco otravného. Jindy na ně dopadají příkazy, co mají 
dělat, y mají být zticha a jak se mají přizpůsobovat potřebám dospělých, se jejich potřeby 
opakovaně nerespektují. Děti jsou například často okřikované, že přerušují dospělé; ale 
plno dospělých úplně  

běžně přerušuje děti a skáče jim do řeči. Být vydán na pospas okolnostem a svévolnému 
rozhodování je po většinu dětského života v naší kultuře běžné. 

Některé naše způsoby chování vyvolávají v dítěti bezmocnost aniž bychom si to 
uvědomili. Často si děláme plány a vůbec nedány dítěti možnost se vyjádřit, ačkoli naše 
rozhodnutí jeho život ovlivňuji Děti nejsou zahrnuty do našich životů, jak to bylo obvyklé v 
kmenových kulturách, pokud zrovna nejsme farmáři, něco nestavíme nebo se 
nezabýváme podobně sdílenou fyzickou činností. Dívat se, jak maminka píše, čte nebo 
vybírá peníze v bance, nenabízí nic, co by se dalo sledovat, ani do čeho by se dítě mohlo 
zapojit. To, co dítě vidí, nic neříká o tom, co se děje; kniha může být úžasná, ale batole jen 
vidí, jak tatínek sedí a zírá do stránek. 

Běžně například bereme děti s sebou, když si jdeme něco zařizovat. Dítě si přeje 
pokračovat v tom, co zrovna dělá; ale my je vyrušíme, připoutáme do dětské autosedačky 
a někam vezeme, aniž by to byl jeho vlastní cíl. Očekává se od něj, že bude „ukázněné" a 
bude doprovázet dospělého na cestě. Takový zážitek by se nám na vlastní kůži vůbec 
nelíbil, ani bychom nechtěli po kamarádce, aby s námi jela, když si něco zařizujeme. Malé 
dítě vůbec netuší, že z toho máme prospěch; starší to už může chápat, ale stejně ho to 
nebaví. Naprostá většina našeho zařizování je pro dítě velká nuda, sestávající z čekám a 
sezení v autě. 

Malé dítě sice mohou nákupy bavit, ale jak roste, je to pro něj zábava už jen tehdy, když 
dostane nějakou sladkost nebo novou hračku, což jinak může vést k frustraci. Lidské 
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zkušenosti se sháněním potravy se hodně změnily: od sbírání plodů na poli, přes nákupy 
ve starém malém obchodě, až po nakupování v dnešních lákavých hypermarketech s příliš 
mnoha podněty, které často malé dítě frustrují. Ačkoli někteří rodiče dokáží dítě šikovně při 
nakupování zabavit a pochůzky probíhají dobře, pro většinu rodičů jsou nákupy s dětmi 
velkým zápasem.  

Abyste takovému trápení zabránili nebo ho aspoň minimalizovali, dělejte co nejvíce 
nákupů a pochůzek v době, kdy se o děti může starat váš partner nebo někdo jiný Dokud 
je dítě malé a potřebuje . většinu rodinných nákupů a vyřizování může obstarat otec; 
osamělý rodič si může domluvit pomoc přátel či rodiny. Nemusíte pak odtrhávat dítě od 
toho, co ho baví. Jinou možností je jít ven s dítětem podle jeho potřeb; do parku, na hřiště, 
k babičce a cestou udělat krátký nákup- Mnoho stresovaných malých dětí se uklidní, když 
se zařizování zkrátí na to nejnutnější. 

Někdy se rodiče diví, proč děti nemohou vyrůstat jako za starých časů tak, že sledují 
životy dospělých a postupně se k nim připojují. To fungovalo, dokud rodiče žili přírodním a 
aktivním životem. Kde komunita pracuje společně jako při obdělávání půdy, stavění obydlí, 
vaření a provozování řemesel, může dítě práci rodičů sledovat se zájmem nebo se 
věnovat vlastní činnosti. Moderní společnost většinou takové možnosti neposkytuje a není 
v ní ani dost bezpečí a svobody, jako bývalo dřív. Může nám to být líto, ale naříkáním nad 
změnami přítomnost nezměníme. Život je neustálá změna a my se musíme stále 
přizpůsobovat a hledat cesty, jak se rozvíjet. 

Děti se stále mohou připojit k řadě našich činností, jako je mytí nádobí, práce v zahradě 
nebo vaření. Pokud ale nejde o fyzickou činnost a naše aktivity zabraňují dítěti, aby dělalo, 
o co má zájem, bude se cítit bezmocné a frustrované. Potřeby jednoho člověka nelze 
naplňovat na úkor potřeb ostatních lidí nebo to přinejmenším něco stojí. A navíc většina 
činností, které děláme doma a na zahradě, není tím, kam rostoucí dítě směřuje. Potřebuje 
se zabývat intelektuální činností a rozvíjet zručnost v oblastech, které ho zajímají a 
podporují jeho vývoj. 

K pocitu bezmocnosti vede také očekávání rodičů, že dítě něco ze, ze se bude chovat, 
učit, mít určité zájmy a být platné ve společnosti podle nějakých „norem" a ne podle toho, 
jak se samo vyvíjí. Rodiče například často telefonují, že jim dělá starost chování dítěte 
mezi vrstevníky nebo na veřejnosti, např. v restauraci. Když jim poradím, aby dítě 
neposílali do kolektivu nebo na kroužek, kde to nemůže zvládnout, mají rodiče obavy, jak 
se dítě uplatní ve společnosti. Avšak dítě, které stráví odpoledne zápolením s ostatními 
dětmi, nenaplň^ své sociální potřeby. Místo aby si užívalo hry s kamarády, zažívá 
neúspěch v navazování vztahů a nedaří se mu ani vyhovět rodičům a cítí se pak 
bezmocné vůči oběma. Vraceli byste se vy do společnosti, kde si s nikým nerozumíte? 
Stejně jako dospělý i dítě, které není úspěšné v kolektivu, potřebuje jiný anebo jen určitý 
čas s rodiči, aby se naučilo být společenské. 

Plno dětí nedokáže tiše sedět v restauraci. Má-li dítě možnost alespoň na chvíli vybít 
energii, možná to vydrží. Ale když ne, pak restaurace není místem, kde se respektují jeho 
potřeby. Jestliže na dítě klademe nároky jen proto, že o něm můžeme rozhodovat, pak se 
bude cítit bezmocné a časem zahořklé. Namísto toho, abyste poslouchali, co radí média 
nebo babičky, sledujte a poslouchejte své dítě, ať si myslí, kdo chce, co chce. Dítě vyrůstá 
tady a teď - na rozdíl od těch, kdo dávají dobře míněné rady. Samo je nejlepším 
odborníkem na své potřeby. 

Dítě mohou dohánět do bezmocnosti naše nároky, i když nejsou přímočaře vyjádřeny. 
Můžeme třeba jen naznačit, že by bylo správné se rozdělit, že má batole začít chodit na 
WC, že má být dítě tiché, soucitné, vděčné a uctivé. Pokud dítě naše očekávání nedokáže 
splnit, může se cítit bezmocné a nedostatečné; pokud to dokáže, ale není to jeho 
svobodné rozhodnutí, bude mít nakonec stejný pocit. Začne vyjadřovat touhu, aby zůstalo 
malé a uniklo náloži očekávání; nebo začne být nevrlé anebo třeba může udělat, co si 
přejeme, jen proto, aby mělo náš souhlas nebo mělo od nás pokoj; a to vše vede k pocitu 



bez moci. 
Děti připravujeme o jejich pravomoc, jestliže odmítáme jejich osobní volby. Když 

vyberete hudební nástroj, na který má dítě hrát; sport který má dělat; místo, kam půjde ven 
a co tam bude dělat; dobu, musí jíst; nebo šaty, které musí nosit; nutně ho okrádáte o 
zkušenost z ovlivňování vlastního života. Jestliže se takové zážitky hromadí, může jeho 
vnitřní pocit bezmoci nakonec vyvolat vzpouru a agresi nezdravou poddajnost a depresi, 
přestanete-li vnucovat dítěti své nároky a ponecháte mu možnost ovlivňovat vlastní život, 
asi budete muset též chránit jeho svobodu. Nařizujeme si domy tak, aby se tam batolata i 
malé děti mohly svobod- ě a bezpečně pohybovat. A podobně můžeme pro malé dítě 
zabezpečit i širší okolí, včetně médií, jídla, hraček a sociálního okruhu, s nímž bude ve 
styku. 

Svoboda dítěte závisí na tom, abychom mu zajistili bezpečí, aniž bychom ho museli 
ovládat. Když strávíme den v přírodě, nemusíme omezovat dětské hry tak, jak bychom 
museli na ulici ve městě. Tím, že se stýká s lidmi, které má rádo, a cítí se mezi nimi dobře, 
může si chodit samo hrát a nepotřebuje vaše zásahy. 

Záleží na vašem způsobu života a rodičovských postojích, jak moc zabezpečíte okolí. Do 
určité míry kontroluje své okolí každý. Většina rodičů chrání děti před stykem se zbraněmi, 
drogami, násilím v televizi a asi i před cigaretami, alkoholem, kávou atd. Nevystavujete 
tyto věci doma, abyste pak zakazovali dítěti se jich dotýkat. Prostě mu je neukazujte. 

Dětský pocit samostatnosti a vlastní moci se neodvozuje od toho, že si může vyzkoušet 
vše, co je v naší kultuře dostupné, ale od zážitku každodenní svobody ve svém domově a 
okolí. Když například vezmete dítě do cukrárny a pak mu zakážete jíst sladkosti, bude se 
cítit naštvané a bezmocné. Jestliže ale nepůjdete do cukrárny a dáte mu doma něco 
zdravého, bude se cítit samostatné a spokojené. Vedení znamená, že řídíte rodinný život 
tak, aby dítě mělo volnost věřit samo sobě. Jak bude vyrůstat, bude se víc a víc setkávat 
se vším, co je k dispozici bude sebejisté, bude si vybírat ne podle společenského tlaku, ale 
podle svých skutečných zájmů a hodnot. 

Je-li váš vztah s dítětem založen na důvěře a ne na ovládání, bude dítě brát vaše rady a 
vedení vážně, protože ví, že za ním stojíte. Tato důvěra se bude hodit, až se bude stále 
více vyskytovat mimo domov a ve společnosti. Namísto toho, aby odmítalo vaše myšlenky, 
protože vás vnímá jako svou kontrolu a negaci svých představ, bude se v$g ptát na rady 
jako milujícího spojence. 

Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, někteří rodiče se bojí že dítě, které neovládají, 
je bude využívat. Nezapomínejte ale, že dítě které nežije v obavách, že bude připraveno o 
svou moc (že bude ovládáno, donucováno nebo řízeno), nemá vůbec potřebu „využívat" 
kohokoli. Přeje si pouze starat se o sebe, a když dostane tu možnost prospívá. A 
prospívající dítě je příliš zaměstnané a šťastné, než aby se otravovalo s negativními 
strategiemi. 

Uvoln ění dětské agrese 

Děti se často uchylují k agresi v situaci, kdy jsou zavalené pocitem bezmocnosti. Ať se 
snažíme jakkoli, jsme jen lidé a všichni občas pociťujeme bezmocnost. Pocit bezmoci je 
přirozenou a dokonce užitečnou součástí našeho života, pokud ho ale není příliš a 
můžeme ho plně vyjádřit. Opakovaný, nadměrný, nevyjádřený a neobjasněný pocit bez-
moci vyvolává hněv a agresi nebo naopak rezignaci a depresi. Proto nejenže nemáme 
brát dětem jejich moc, ale také bychom jim měli umožnit, aby svoji bezmoc vyjádřily a 
zkoušely si v bezpečí své síly. 

Nejvšednější a zjevný způsob, jak dítě projevuje bezmoc, je popírá' ní a napadání 
druhých. Dítě však dokáže nalézt i hravé a tvůrčí způsoby, jak v sobě pocit moci obnovit, 
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pokud rodiče jeho osobité projevy podporují. Jeden otec se mne ptal na radu, co dělat s 
tříletým dítětem, které rozhazuje papíry a odpadky po celé kuchyni. Po konzultaci změnil 
názor na to, jestli má takovému chování bránit. 

 
 

Rodina se přestěhovala do jiné části města a tříletý Kryštof projevoval známky stresu. 
Byl protivný a stále naříkal a křičel kvůli každé maličkosti. Jednou přišel do kuchyně a 
začal vyndávat papíry a plechovky z tříděného odpadu a rozhazovat je všude po podlaze. 
Otec viděl, jak se všechen odpad povaluje kolem, a dramaticky vykřikl: to snad ne!“, což 
zřejmě dalo Kryštofovi pocit moci, kterou chtěl mít. 

Otec sebral odpadky, vrátil je do koše a dovolil Kryštofovi donekonečna tuto „terapii" 
opakovat. Pokaždé, když Kryštof znovu vyházel odpadky, otec odpovídal s hlasitým a 
dramatickým: „To snad ne!“ 

A pak vesele říkal: „Nacpu to zpátky.“ A pak s prosíkem: „Prosím, prosím, už to 
nevyhazuj.“ Hra skončila tak, že všude byly odpadky a vyčerpaný tatínek to „vzdal“. 

Několik měsíců Kryštof začínal s touto hrou, pokaždé tatínek dramaticky vzdychal, pak 
sbíral odpad a dával zpět do koše a Kryštof to zase s velkým smíchem vyhazoval. Po 
celou tu dobu otec věřil synkovi, že potřebuje hrát hru, aby získal zpět pocit moci a 
nezávislosti. Jednoho dne Kryštof s vyhazováním přestal a už to nikdy neopakoval. Jeho 
podrážděnost a rušivé chování ustoupily a začal být novým domovem nadšený. 

 
 
Mnoho rodičů instinktivně podporuje děti podobným způsobem, prostě proto, že je 

respektují a chtějí se zúčastnit jejich her. Například dítě zmizí v okamžiku, kdy se mu 
tatínek snaží obléknout pyžamo. Otec se připojí ke hře a začne dítě zaníceně 
pronásledovat. Taková hra se může zdát dlouhá a vyčerpávající, ale dítě toho nakonec 
nechá, protože jeho potřeba, aby se cítilo silné, se naplní. 

Zásadní věc je nebrat dítěti vedení. Pokud jste to vy, kdo hru ukončí nebo řídí její 
průběh, jste v přesile a dítě zase zažívá pocit bezmoci. Když to tak uděláte, zrušíte 
emocionální prospěch, který dítě hry má. Dochází k boji a pak to trvá celé ještě déle, než 
se vzniklý hněv odstraní, než kdyby se hra dohrála podle dítěte. Naopak, po dlouhé a 
zábavné mocenské hře se všichni cítí dobře a v kontaktu. U Kryštofa byl efekt viditelný, 
často ale k tak jasnému výsledku nedochází. Hlavně se nedá očekávat, že ke změnám 
chování dojde rychle. Emocionální vývoj se obvykle neprojevuje ihned a jednoznačně, ale 
spíše postupně a nečekaně. Často si rodiče až po měsících uvědomí, že dítě už nemá 
určité rušivé chování. A tak nikdy nevíme, čemu všemu jsme vlastně zabránili. Rodiče 
obvykle postřehnou celkovou větší spokojenost a všeobecné zlepšení. Musíme proto dítěti 
důvěřovat, že ví, proč začíná podobné hry a jak z nich získá prospěch. Děti chápou, že 
jsou to jen hry, ale mají z těch dramat prospěch, jako by šlo o realitu. Další příklad ilustruje 
jiný způsob, jak hravou formou získává dítě pocit moci. 

 
 

Jednou večer Kirk pověsil tričko na kliku a šel do koupelny, aby se umyl před spaním. 
Když vylezl, tričko bylo pryč. Melanie, jeho tříletá dcerka, stála přede dveřmi se škodolibým 
úsměvem ve tváři. „No to snad ne, kde je moje tričko?“ divil se Kirk a předstíral 
překvapení, zatímco Melanie se šťastně chechtala. 

A tak začal rituál před spaním. Každý večer pověsil Kirk tričko na kliku a oznámil Melanii: 
„Moje tričko visí na dveřích, ne abys ho schovala!“ A Melanie se dala do hry, vzala tričko a 
nadšeně čekala, až Kirk zjistí, že zmizelo. Tak to šlo pár měsíců, až to Melanii přestalo 
bavit, a její potřeba, aby se ujistila o své moci, byla pro ten okamžik naplněná. 



 
 
Nebojte se, že dítě vymýšlí podobné hry, jen aby rušilo a dělalo nepořádek. Naopak, děti 

přesně rozlišují hru od reality. Když ale podporujeme jejich potřebu hrát podobné hry, 
získávají bezpečný ventil pro zadržované emoce a nemusí svou moc projevovat násilím. 

Jestliže máte potřebu dítě ovládat, pravděpodobně jste zažívali pocit bezmoci ve 
vlastním životě. Hraním této hry pak můžete i vy procházet procesem uzdravení. Potřeba 
ovládat je mimo vaši kontrolu, ale rozhodnutí, zda podle toho budete jednat, je na vás. 
Jakmile pochopíte, ze potřeba ovládat je ve skutečnosti slabost, budete se cítit silní právě 
proto, že jí nebudete podléhat. Přizpůsobit se dítěti a nepropadnout vlastním impulzům 
vyžaduje emocionální sílu. Ve vztahu k dětem vaše moc znamená, že je necháte být a 
nebudete podléhat svým reakcím.  

Mocenské hry, jak byly popsány výše, mají mnoho podob a jako rodiče musíme být 
bdělí, připraveni je rozpoznat a zúčastnit se jich. Říci dítěti, aby přestalo s tím, co dělá, je 
snadné; většinou ale právě když chceme říci „dost", začíná dítě tvůrčí hru. Může 
rozmazávat tvaroh, říkat sprostá slova nebo rozhazovat kostičky lega po celém pokoji, 
zrovna když jste všechny sesbírali. Výzvy k mocenské hře vyžadují spolupracující rodiče, 
kteří řeknou „ano", i když jejich mysl chce říci „ne". Namísto konstatování, že dítě 
neposlouchá, berte sami sebe jako herce v jeho dramatu (což taky jste) a přijměte jeho 
výzvu. 

Dospělý, který u nás doma nereaguje na dětskou hru, je označen slovy „příliš vážný" 
nebo „podmračený dospělák" (tím se u Aldortů myslí zkostnatělý dospělý bez špetky 
hravosti). 

Dítě vnímá rezervovaného dospělého jako překážku svých tvůrčích a terapeutických her. 
Když se naučíme nebrat tak vážně své myšlenky, dítě se učí totéž. Nemusíme podléhat 

negativním myšlenkám. Namísto toho se připojme k čemukoli bezpečnému, co nám dítě 
nabízí. Tak se život stává klidným a bohatým. Buď se záměry dítěte bojujeme nebo se k 
jeho cestě s radostí připojíme. Další příklad ukazuje mocenskou hru, ve které dítě 
můžeme buď odmítnout, nebo se připojit a dát mu tak pocit moci: 

 
 
 

Alexovi bylo asi pět let. Jeho rodina žila na venkově v domě, který neměl žádný klíč. 
Skleněné vstupní dveře se daly zavřít jen zevnitř na západku. 

Jednoho dne všichni nesli plno tašek s nákupy a zrovna šli nahoru po schodech, když 
Alex vypálil dopředu, vešel do domu a zamkl dveře. Rodiče viděli jeho krásné velké oči, jak 
svítí za sklem nadšením a očekáváním. 

Jo snad ne!“ vykřikli rodiče téměř najednou. „Co teď budeme dělat?“ Položili tašky na 
schody a začali prosit: „Prosím, prosím, pusť nás dovnitř, slituj se nad námi, jídlo se zkazí.“ 
Starší sestra se k rodičům nadšeně přidala. 

Alex se zajíkal radostí. Věděl, že rodiče to hrají, a miloval to. Asi po minutě začali všichni 
prosit ještě víc. „Kde budeme spát? Bude nám zima. Co my chudáci budeme dělat?“ 
Začali si hledat místo na spaní a tvářili se zoufale, co je čeká za obtíže. 

Pak si klekli před dveře a znovu prosili, aby jim otevřel. Po pár minutách Alex otevřel 
dveře s vítězným úsměvem na tváři. Rodiče a sestra nakráčeli dovnitř, všemožně mu 
děkovali a velebili šťastný den, kdy jim šikulka Alex otevřel dveře. 

Hra se opakovala jen několikrát. Pak už to Alex nikdy neudělal a nikdy nikomu nezavřel 
před nosem dveře. Jeho potřeba byla uspokojena. 

 
 
Výkřik „To snad ne!", vyjádřený dramaticky a zároveň hravě, znamená, že se hry 
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zúčastňujete. Když se z tvarohu stane plastelína, můžete vzdychnout: „To snad ne! 
Takový binec!" Když dítě bubnuje příborem, zacpěte si uši a řekněte: „To snad ne! Takový 
randál." 

Když už počtvrté sbíráte kostky lega a synek je znovu vysypává, proneste: „To snad ne! 
Co teď budeme dělat?" a omdlévejte na podlahu. Vždycky, když nejde o něco 
nebezpečného, prostě jen vyměňte slovo „Přestaň!" za dramatický výkřik „To snad ne!", 
přijměte pozvání ke hře a hrajte ji až do té doby, než vám dítě řekne, abyste přestali. 
Možná se to zdá únavné a náročné na čas, ve skutečnosti ale nakonec zabere hra méně 
času než boj proti dítěti. A je jasné, že dlouhodobý pozitivní efekt láskyplné hry stojí za ty 
tisíce šťastných okamžiku s dítětem. A jen tak mimochodem nás děti učí moc důležitou 
věc, že jediný čas, který máme, je právě teď, a tak si ho užívejme. 

Když hrajeme s dětmi hry o moc, měli bychom zanechat vlastni tvůrčí snahy. 
„Neokrádejte" dítě o jeho představení. Přijímejte jeho řízení a hrajte podle jeho režie. 
Jakmile přebíráte vedení a hru měníte/ berete dítěti moc z rukou. Zapamatujte si svůj 
nápad a zahrajte si jinou hru jindy A i když začínáte hru vy, nechte dítě, aby si zvolil0' jak 
se bude vyvíjet. Nechte dítě, ať se co nejvíce uplatní jako režisér hry. Dokud hrajete roli, 
kterou vám dítě přidělilo, hrajte ji s plným nasazením; buďte v úžasu, zděšení, zoufalí a 
bezmocní tam, kde je to v jeho scénáři. 

A zase se opakuje, že někteří rodiče mají obavy, aby je dítě nezneužívalo nebo 
nepřestalo poslouchat. Když ale vy respektujete dítě a řídíte se jeho pokyny, bude vás pak 
poslouchat dokonce víc. Velmi Často poslušné dítě nebere ohled na své rodiče, ale má z 
nich jen strach. Dokonce jimi může pohrdat, a protože je zároveň miluje, cítí se zmatené a 
zahanbené. Učí se druhé kontrolovat a vnímá je buď jako nadřazené, nebo jako 
podřízené. Přizpůsobení se tak není výsledkem respektu, ale strachu a bezmocnosti. Když 
naopak spolupracujete s dítětem, učí se také spolupráci a bere v úvahu potřeby druhých. 
Děti se na nás spoléhají, že se budeme starat o jejich potřeby, a trvá to roky a je třeba 
mnohokrát vše opakovat, než nám to dokáží vrátit zpět. Je to stejné, jako když se učíte 
hrát na hudební nástroj; těžko z vás po pár lekcích bude virtuos. 

Kreslení a jiné umělecké projevy mohou být cenným projevem bezmocnosti: 
 

 

Vzpomínám si na konzultaci u osmileté Jiřiny. Stále kreslila svou sousedku, kterou 
neměla ráda a bála se jí. Nazvala svou sérii obrázků „Valentýna má špatný den“. Celý 
příběh zabral sedm nebo osm stránek, byla tam jedna katastrofa za druhou a 
vyvrcholením všeho byla sousedka v hořících plamenech. Nejenže to kreslila, ale ještě mi 
to se smíchem vysvětlovala a uvolňovala tak zadržené emoce. 

Navrhla jsem, aby vyprávěla příběh „Valentýna má špatný den“ bratrovi a rodičům tak 
často, jak sejí bude chtít. 

Asi po týdnu Jiřinu obrázky přestaly bavit. Maminka nevěřila svým očím: Jiřina šla ven za 
Valentýnou na dvůr a nabídla jí pomoc. Když se vrátila domů, řekla: „Mami, pomohla jsem 
Valentýně sázet kytky. Ve skutečnosti je moc milá, víš to?“ Jiřina pak byla mnohem 
uvolněnější nejen vůči Valentýně, ale i ve vztazích s jinými lidmi.  

 
 
Výsledky této arteterapie se přímo projevily ve vztahu, kterého se týkaly Často to tak ale 

není. Někdy dítě nesnáší souseda, ale jeho „nenávist" je ve skutečnosti projev obav o 
sebe nebo o jiného člena rodiny Terapie, která se soustředí na vztah se sousedem, v něm 
nic nevyřeší, ale projeví se v jiných pozitivních změnách v jeho vztazích Zlepší se jeho 
sebedůvěra a vidíme i další zlepšení. Děti používají kresby, poezii, hudbu, často divadlo a 
vymyšlené hry, aby se mohly vžít do těch, co mají moc. Važte si jejich tvůrčích her a 
budou jen vzkvétat. 



Jak p ředejít problém ům, když nejsme doma 

Když podporujeme dětskou potřebu mít moc, získáváme výhodu navíc, neboť se 
předchází problémům v době, kdy nejsme doma a děti jsou s jinými lidmi. Jednou jsem 
pozorovala rodinu, která odešla uprostřed jídla z restaurace, protože jejich batole se 
rozhodlo házet příbory a nádobí ze stolu na zem a s potěšením ječelo. Potřeba dítěte mít 
moc a hrát si se objevila na nejnevhodnějším místě. 

Děti, které si potřebu ovládat a cítit se silní uspokojí doma, se snáze zapojují do činnosti 
na veřejnosti a víc je to baví. Když se špinavé prádlo vypere doma, nemá dítě potřebu 
využívat vaši zranitelnost na veřejnosti, aby projevovalo svou moc. Zároveň berte zřetel na 
to, že dítě má omezenou schopnost sebeovládání. Mocenské hry se mohou hrát před tím, 
než se jde na koncert, do restaurace, před dlouhou jízdou autem. Restaurace ale může 
být pro některé děti úplně nevhodné místo a pro jiné docela dobré, zejména když mohou 
předem uvolnit energii a cítit se tak dobře, ještě než se tam dorazí. Dokonce i hry v 
kolektivu mohou být báječné pro jedno dítě a nesnesitelné pro jiné pokud má v takové 
situaci pocit bezradnosti a selhání. Úcta k individuálním potřebám a zálibám je během na 
dlouhou vzdálenost a chrání dítě před bezmocí a z ní vyplývajícím vzdorem.  

Pocity moci a bezmoci též ovlivňují vztahy s druhými dětmi. Dítě, které se cítí často 
bezradné, může buď zůstávat zakřiknuté vzadu, nebo se jeho potřeba síly projeví jako 
ovládání a ohrožování jiných dětí. Dejte mu možnost, aby získalo pocit moci doma, a pak 
si bude opravdu rádo hrát s kamarády. 

pocit vlastní síly děti získávají jednak z mocenských her a jednak z toho, že dostanou 
slovo v rozhodování a cítí se zodpovědné za sebe. Někdy pocítí moc, když pomohou 
doma, ale to jen tehdy, když to není požadavek ani očekávání. Když dítě takovou pomoc 
nabízí, poděkujte mu a neočekávejte příliš mnoho. To, že dětem vytvoříme bezpečí, aby 
mohly dělat nepořádek a rámus a zároveň měly svou zodpovědnost, vede ke spokojenosti 
a zdravým vztahům. Život s dětmi běží dobře, když je bereme vážně a uznáváme jejich 
rozhodnutí, a ne když máme hlavy plné planých představ, co by pro ně bylo dobré. 

Nebrat dětem jejich moc, tím nemyslím, že jim dovolíte dělat, cokoli si zamanou. Děti 
stejně jako dospělí žijí ve světě, který sám dává množství fyzických a sociálních hranic. 
Musíme být k dětem upřímní, aby se pohybovaly ve skutečném životě a ne v nějakých 
pohádkách, kde jsou ihned splněna všechna jejich přání. Přirozená omezení, která jim 
nikdo nevnucuje, jsou zdravou součástí růstu a je jen třeba naslouchat dětským pocitům a 
uznávat je. 

Malé dítě nechápe, co je gravitace, ale dobře rozumí, jak ho omezuje. To, jak padá, je 
nejen trénink na chůzi, ale také na zvládání mnoha pokusů a omylů. Podobně jen málo 
chápe potřeby druhých lidí, což je v pořádku. Pochopení lidí a zodpovědnost vůči druhým 
lidem získává teprve v průběhu let, kdy se o něj laskavě a velkoryse pečuje, a ne hm, že 
se prosazuje na úkor druhých. Více společenských norem Můžeme proto předávat dítěti 
až tehdy, kdy jim rozumí a kdy se stává jejich součástí. Kojenci nemůžete říci: „Jsem teď 
strašně unavená, Nemůžu tě hned nakrmit." A nechat ho plakat. Za pár let však již bůžete 
říct: „Jsi netrpělivý a chceš hned teď zmrzlinu? Tak po obědě si ji dáme všichni i s našimi 
hosty." 

Snaha milujících rodičů „udělat dítě šťastné" za všech okolností nevede k posílení jeho 
nezávislosti a emocionální odolnosti, ale naopak ji oslabuje. Milujte dítě, starejte se o ně a 
přitakávejte jeho vlastním volbám, ale neochraňujte ho před přirozenými a společenskými 
životními lekcemi, pokud nejsou vysloveně nebezpečné. 
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Tělesné hry 

Tělesné hry mohou být zábavnou a účinnou terapií nebo mohou ještě zesilovat dětský 
pocit bezmocnosti. Děti většinou mají v oblibě tělesné soupeření a získávají z divokých her 
tělesnou a psychickou odolnost. Poslouchejte, když si děti hrají; uslyšíte nářek vzápětí 
následovaný salvami smíchu. Většinou vás vůbec nepotřebují, a pokud nemáte jistotu, co 
se děje, zkontrolujte to tak, aby vás děti neviděly. Když váháte, zeptejte se jich, abyste 
získali informace. V naprosté většině vám dítě, o které se obáváte, řekne něco jako: „Je to 
jen hra, mami. Děláme si legraci." A citlivějšímu dítěti řekněte, že za vámi může přijít, 
kdyby se mu hra vymykala z rukou. Jsou-li vztahy s dětmi založené na důvěře, můžete si 
být jisti, že se dítě ozve, až vás bude potřebovat. 

Máte-li i přesto obavy o bezpečnost dítěte během zápolení, důvěřujte své intuici a 
zkontrolujte, o co jde. Děti, které jsou emocionálně v pořádku, si nejspíše budou hrát 
bezpečně a rozumně; ale stejně se šikanování mezi mladými vyskytuje. Působila jsem 
jako terapeut mnoha dospělých, kteří byli zastrašováni, zneužívání a trápeni sourozenci a 
vůbec nechápali, proč o tom rodiče nic nevěděli. 

Telefonovala mi matka, která se zhrozila, když zjistila, že nový kamarád zamkl jejího 
šestiletého syna do skříně, zatímco dospělí seděli na návštěvě v jiné místnosti. V cizím 
domě bylo dítě příliš zastrašené, než aby se ozvalo, ale s maminkou se cítilo bezpečně, a 
tak jí později vše řeklo.  

Dítě, které zná svou moc, nemá potřebu uchylovat se k destrukci nebo k týrání, zatímco 
dítě, které se cítí neschopné a bezmocné, to klidně udělá, zejména pokud nemá žádný 
bezpečný způsob, jak se projevit. Někdy jsme překvapeni zjištěním, že naše klidné a 
roztomilé dítě fyzicky napadá sourozence nebo kamarády. 

 
 
Jednoho dne úplně znenadání devítiletý Jeremiáš zatlačil mladšího bratra na podlahu a 

bránil mu v pohybu. A dělal to pak každý den, přestože to bratr očividně nesnášel. Jeho 
maminka Marta byla zmatená, Jeremiáš byl hodné dítě. Vůbec netušila, co se děje, 
protože ani ona, ani její muž nikdy Jeremiáše neutlačovali. Denně s ním seděla a snažila 
se věc probrat a pochopit jeho motivy. 

„Máš pocit síly z toho, že omezuješ bratra?“ ptala se ho Marta při jednom rozhovoru. 
„Já nevím,“ řekl Jeremiáš, „neumím se ovládnout.“ 
„Chápu. Ale copak ti to přináší uspokojení?“ pokračovala Marta. 
Jeremiáš mlčel a zdál se ponořený do sebe. Když pozvedl zrak, měl ve tváři vítězný 

úsměv a oznamoval: „Už vím.“ A pověděl mamince, že na táboře ho přepral starší kluk a 
že od té doby má potřebu přemáhat bratra. Jeremiášova sebeanalýza byla natolik jasná, 
že mohl sám s lítostí vidět, co bratrovi prováděl. Když mluvil o táboře, byl vyděšený. 

„Strašně jsem se bál, mami,“ řekl, „a cítil jsem se tak zahanbený, že jsem slabší.“ 
„A ten kluk, co tě srazil na zem, byl větší než ty?“ zeptala se Marta s láskou. 
„Ano. Byl veliký a já se cítil tak malý.“ 
Marta dál poslouchala a vyjadřovala pochopení. Jeremiáš mluvil s maminkou o svých 

pocitech, a ta mu naslouchala a uznávala ho. Výsledkem bylo, že už pak neměl potřebu 
být silnější než bratr. 

 
 
Kdykoli si vaše dítě začne dovolovat na někoho mladšího, zjistěte si, zda nemá strach z 

nějaké zkušenosti doma či jinde. Manipulace a strach  provokuje agresivní chování jako 
způsob, jak si aspoň trochu dodat pocit síly a sebevědomí. Aby škodlivé projevy moci 
přestaly, musíme dávat na dítě dobrý pozor, zajímat se o jeho život mimo domov a také 



vědět, co se děje doma mezi rodinnými příslušníky, nebo když přijde návštěva. Pečlivě 
dítěti naslouchejte. Pomozte mu, aby se vyjádřilo tím, že mu dáváte vhodné otázky jako: 
„Chtěla bys nosit oblečení své sestry, kdykoli se ti zachce?", „Chtěla bys, aby si s tebou 
hrála podle tebe?", „Bála ses, když tě strašila?" Umožněte dítěti rozhodovat tak, aby mělo 
vliv na svou situaci. Hrajte s malými dětmi mocenské hry a dejte starším dětem příležitost, 
aby své pocity sdělily a měly zodpovědnost. 

Pro dospělé je těžké spolu vyjít; pro děti též. Nechtějte po dětech, aby spolu vycházely 
lépe, než samy dovedou. Aby se částečně zmírnila sourozenecká rivalita, věnujte se 
zvlášť každému dítěti, jeho potřebám, jídlu a zájmům. Dítě, které je agresivní nebo zlobí 
ostatní děti, se cítí bezmocné a strádá nedostatkem moci; buďte k němu laskaví a věnujte 
mu pozornost. Můžete mu číst knihu, hrát si s ním mocenské hry, jít na procházku spolu s 
ostatními dětmi nebo se připojit k jeho hře. 

To, že dětem věříme, neznamená, že si jich nebudeme všímat. Můžeme se k jejich hrám 
přidat, postarat se o to, co potřebují, nesmíme ale nikomu stranit, ani nikomu brát jeho 
moc. Když mi rodiče vykládají (při soukromých konzultacích a na skupinách), jak byli 
zneužíváni, zesměšňováni a ponižováni sourozenci, vždy litují, že jejich rodiče tehdy 
nezasáhli. Děti si někdy vzájemně skutečně způsobí velikou bolest; zabránit tomu ale 
můžeme nejspíše tak, že plníme základní emocionální potřeby každému dítěti a jsme v 
jejich životě přítomni. 

Není dobré přepínat dětskou emoční odolnost a nechat děti, aby si hrály za hranice 
svých možností. Jistě byste sami nechtěli být přemoženi „kamarádem", zatímco váš 
milující partner sedí vedle v pokoji a vůbec nezasáhne. Děti potřebují ochranu a spoléhají 
na nás, že jim J1 poskytneme. Předpokládají, že pokud nijak nezasahujeme, je to v 
pořádku, jak se s nimi zachází. Nepouštějte se do společných akcí, které nefungují, a 
věnujte pozornost každému dítěti zvlášť a dělejte s ním jeho činnosti; společné hraní pak 
nebude na obtíž, ale hezký čas pro všechny. 

Lechtání 

Lechtání typicky začíná dospělý, ačkoli většině lidí to není příjemné a určitě bychom 
nelechtali jiného dospělého člověka. Proč jen si tedy myslíme, že se to dětem líbí? Děti ve 
skutečnosti lechtání nesnáší, ledaže mají nad hrou kontrolu, to znamená, že si ji sami 
vyberou a rozhodují, jak bude probíhat a jak dlouho trvat. Když dospělý lechtá a dítě nic 
neříká, nelíbí se mu to. Zraňuje to jeho tělo stejně jako fyzická bolest a podobně jako bití. 
Nekontrolovaný smích, který přitom vzniká, není svobodným výrazem radosti. Pokud 
vůbec dítě dokáže popadnout dech, smích se mísí s výkřiky „Přestaň!", „Ne!", „Dost!" 
Někdy způsobí lechtání takovou bezmocnost, že dítě není schopné vypravit ze sebe ani 
hlásku. Jak už bylo zmíněno, pocit bezmoci je stres, který vede do agrese či jiné 
destrukce. K bolesti z lechtání navíc přistupuje to, že dítě s takovými zážitky se učí 
napadat druhé tělesně a strpět násilí na vlastním těle. 

I když většina dětí si lechtání nepřeje, někdy se dítěti hra líbí, pokud nad ní ovšem 
neztrácí kontrolu. Radost z lechtání jsem viděla jen jedenkrát. Bylo to u tříletého dítěte, 
které prosilo maminku, aby ho polechtala pod paždím. Pak dítě zdvihlo lokty a maminka se 
jemně špičkami prstů dotkla na vteřinu holčičky v podpaží a hned přestala, jak dítě ucuklo. 
Dcerka se smála a chtěla znova. Smála se proto, že hru řídila a maminka to dělala podle 
ní. Tak ale většina lechtacích her neprobíhá, většinou vedou k bezmocnosti a je lépe se 
jim vyhnout. 

Ojediněle mi jednou dítě vyprávělo, jak hraje hru na lechtání a jak se mu líbí. On a jeho 
dva bratři leží na posteli a strkají se vzájemně dolů pomocí lechtání. Jako v první hře i v 
této byly síly rozloženy mezi všechny účastníky stejně, každý mohl kdykoli skončit a každý 
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zároveň lechtal a byl lechtaný 

Zápas 

Když rodič s dítětem zápasí, neučí je násilí, pokud s ním nezachází násilně. Jestliže 
rodič přijímá roli poraženého, plní dítěti potřebu mít převahu. Pak je to skutečně 
terapeutická mocenská hra. Pokud ale rodič dítě přepere a drží ho na zemi, zmítá s ním 
bez jeho souhlasu, lechtá ho, ovládá či jinak způsobuje pocit bezmocnosti, pak má dítě 
sklony napodobovat chování rodiče a pere se s mladšími dětmi tak, jak se to dělo s ním, 
nebo vykazuje jiné známky nevyrovnanosti. 

Život sám často přináší pocit bezmoci a nemá smysl, abychom jej ještě zesilovali. Naším 
úkolem je dát dítěti pocit nezávislosti a naučit ho příkladem, jak se chovat laskavě ke 
slabším. 

Poslušné dít ě 

Všechny děti nevyjadřují pocit bezmoci agresí a mocenskými hrami. Některé se stávají 
ještě poslušnější a doufají, že tak získají souhlas rodičů a vyhnou se jejich hněvu. Pocit 
bezmoci se ale hromadí uvnitř a může se pak projevit depresí, poruchami učení, vyšší 
nemocnosti a jinými tělesnými a emocionálními poruchami, také poruchami chování. Je 
životně důležité, aby mělo poslušné dítě možnost nějak prozívat svou moc a nezávislost. 
Mocenské hry mu mohou prospět, jakmile uvěří, že nepřijde o váš souhlas. 

Dítě, které se snaží vyhovět druhým, je obvykle nejisté a boji se navenek projevit svou 
frustraci, a proto potřebuje prožívat, že ho milujete, i když neposlechne. Potřebuje získat 
zpět svobodu rozhod0” vání tím, že vám vyhoví ne proto, že se obává o váš souhlas, ale 
proto, že je to jeho vlastní vůle. Aby tuto svobodu poslušné dítě získalo, musí mít vědomí 
vlastní ceny, nejen když vám vyhoví, ale zejména když je prostě jen samo sebou anebo 
vám odporuje. 

 
 
Desetiletá Mirka říkala „ano“ tam, kde chtěla říct „ne“. Po konzultaci si její rodiče 

uvědomili, že tím, jak ji chválí za poslušnost a mají k tomu vysoké nároky, v ní vyvolali 
pocit nejistoty a bázně a že se sama nedokáže prosazovat. Dostali strach a chtěli jí 
pomoci, aby se cítila silnější a prosazovala své zájmy. Začali tak, že Mirce vyprávěli, jak 
někdy také zažívají bezmoc, aby věděla, že to není jen její problém. A také pozorně 
sledovali jakýkoli náznak odporu, který Mirka projevila. 

Jednou, když rodiče přišli z nákupu se spoustou tašek, zeptal se otec Mirky, jestli by jim 
pomohla nákup vyložit. Vzdychla a pak řekla: „Ale jo.“ 

Tatínek pochopil příležitost a řekl: „Váhala jsi. Seš si jistá, že nám chceš pomoct?“ 
„To je v pořádku. Potřebujete mě.“ 
„Můžeme to udělat sami, jestli teď zrovna děláš něco jiného.“ 
„Tak dobrá, půjdu si hrát.“ Mirka se bojácně podívala na otce, a ten se na ni usmál. 

„Dobře. Jdi si hrát,“ řekl a Mirka s úlevou odešla do svého pokoje. 

 
 
Typickým projevem bezmocnosti u poddajného dítěte je jeho neschopnost říci „ne". Je 

lepší po dítěti nežádat něco, co nejspíš nechce dělat. Pokud opravdu potřebujete pomoc, 



dejte jasně vědět, co potřebujete, nebo se zeptejte, jestli chce pomoci, ale přijměte i „ne" 
jako odpověď. Pokud uslyšíte „ano", v němž zní nejistota, ujistěte dítě, že od něj nic 
neočekáváte a že má úplnou svobodu být k vám upřímné a rozhodnout se samo. Možná 
vám pomůže jen úplně maličko, ale bude to 2 jeho vlastní vůle, a to v něm vyvolá pozitivní 
obraz o sobě. Bude to jeho svobodné rozhodnutí, že vám pomůže, a to mu dodá pocit síly 
namísto bezmoci a zahořklosti. Tak se v něm vytváří pozitivní vztah k pomáhání. Pokud se 
obáváte, že se dítě nikdy nenaučí dělat věci které nejsou zábavné, nezapomínejte, že vše, 
co si svobodně vybíráme, se stává zábavou a naopak. Možná že plno dospělých nenávidí 
uklízení právě proto, že je v dětství rodiče nutili dělat domácí práce proti jejich vůli. 

Chceme-li dětem pomoci, aby pocítily své schopnosti a moc, musíme si dávat dobrý 
pozor jak na zevní projevy bezmoci (vztek, agrese), tak na jejich vnitřní známky (přílišná 
poslušnost, apatie, stále dobré chování). Dítě, které se prosazuje a zlobí, aby si 
naplňovalo potřeby, vás donutí si ho všímat. Dítě, které své city zadržuje, potřebuje, 
abyste se k němu přiblížili, mluvili s ním, uznávali je a rozuměli mu způsobem, který otevře 
brány jeho prosazování navenek. 

Zamyslete se také, jestli jste dítěti nenaznačili, že s ním budete souhlasit, jen pokud 
bude poslušné, a že pro ně není bezpečné prosazovat vlastní názor. Pak si nejprve 
odpusťte; dělali jste to nejlíp, jak umíte, a učíte se. Pokud jste užívali pochvaly, odměny, 
hrozby a nesouhlasu, dejte dítěti najevo, že si svou chybu uvědomujete a že si přejete 
přestat s manipulací. Dejte mu najevo, že jeho nezávislost a svoboda jsou pro vás 
důležité. Ukažte mu svou neochvějnou nepodmíněnou lásku, kdykoli se odváží vybočit z 
vašich představ i ve všech ostatních situacích. 

Rozvoj samostatnosti 

Dítě se cítí silné, když získává vlastní zkušenosti. Pokud ho „zachraňujeme" z určitých 
situací, které považujeme za „selhání", připravujeme ho o vlastní moc. Nepřekážejte dítěti 
a nechte ho starat se o své záležitosti. Možná bude muset něco vícekrát zopakovat, než 
se mu to podaří, ale buduje si tím svou sebedůvěru a víru ve vlastní síly. Opravdová síla 
přece není výsledkem nepřetržitých úspěchů, ale schopnosti překonávat neúspěchy a 
stále postupovat dál a dál.  

Mnoho rodičů nerado vidí, jak děti zažívají frustraci, a nechtějí je nechat dělat vlastní, 
zdánlivě nerozumná rozhodnutí. Předpokládají, že když pomohou dítěti, aby jeho úsilí 
vedlo k úspěchu, budují mu sebevědomí a uspokojení. Jenže sebevědomí může vzniknout 
jen ze sebe a ne odněkud zvnějšku. Nevyžádaná pomoc proto ve svém důsledku dítě 
uráží a ničí pocit vlastní síly a rozvoj sebevědomí. 

Aby děti dokázaly jednou dělat zodpovědná rozhodnutí, musejí se trénovat. To 
neznamená, že se budete dívat, jak se dítěti hroutí jeho sny a plány nebo je ohrožena jeho 
bezpečnost. Můžeme dítěti ohleduplně poskytovat informace do té míry, do jaké je chce, a 
to tak, abychom se do jeho plánů nepletli. Když má potřebné informace a ví, jak na to, 
potřebuje si procvičovat své schopnosti a vybírat si vlastní cestu. Jsou to jeho pokusy a 
omyly, nemůže nikoho obviňovat nebo se cítit jako oběť; a potom i výhry jsou jen a jen 
jeho. 

Už v době, kdy je vaše dítě ještě kojencem, mějte na paměti: Nepomáhejte dítěti, pokud 
o to nežádá. Věž z kostek asi spadne, když dá dítě ještě jednu navrch; přátelství se 
rozpadne, když se v něm dítě nechová ohleduplně; vaše dítě se možná nedostane do 
biologické olympiády, když mu nepomůžete vypracovat zadání. Pokud dítě vysloveně 
nepožádá, abyste zasahovali, je lepší nezachraňovat ani věž, ani přátelství, ani se 
nestarat o vědecký projekt. A pokud požádá, dělejte jen přesně to, co chce. Raději 
nestavte novou věž za dítě, neraďte, jak se domluvit s kamarádem a nevyplňujte zadání 



144 

 

projektu. Můžete se s ním podělit o své pocity, ale dělejte jen to, o co vás požádá, a nic 
navíc. Dokonce i nabídku pomocí slov jako „Chtěl bys nějaké informace o tom, jak se to 
dělá?" může některé dítě vnímat jako urážku. Můžete nabídnout svůj pohled na věc, jen 
když víte, že to dítě může odmítnout. 

My dospělí jsme sice déle na světě, ale mladý člověk má právo jít svou vlastní cestou. 
Naše zkušenosti mu ji nemohou nahradit. Nemusíme před ním tajit informace, pokud o ně 
žádá; zda je však použije Cl ne, je jeho rozhodnutí, kterému musíme důvěřovat. Když je 
dítě kvůli svým omylům zklamané nebo se zlobí, nejlepší oporou, kterou mu můžete dát, je 
vaše důvěra v jeho emocionální odolnost. To také udělala Marie pro dvouletého Ríšu. 

 
 
Marie viděla, jaký měl Ríša výraz v obličeji, když při běhu upadl. Ani se nehnula, aby ho 

zvedla; neřekla ani slovo. Podíval se na maminku ze země, ta se klidně usmála a nic 
neříkala. Sám se pak usmál, vstal a utíkal dál. 

Za rok nato spadl Ríša z tříkolky. Marie to viděla z okna; tříkolka se na něj svalila a on 
propukl v nářek. Marie sešla ke skleněným dveřím tak, aby na ni nebylo vidět, ale aby 
měla přehled, zda ji nepotřebuje. Během pár vteřin přestal plakat, vstal, zvedl tříkolku a jel 
pryč. 

 
 
Dítě si svobodně vytváří své pocity, pokud mu v tom nebrání ty naše. Podobně odrazuje 

také předpovídání, jak špatně něco dopadne. Dobře míněná varovaní typu „dávej pozor, 
mohl/a bys spadnout", „to se asi nepovede", „nejspíš to nebude fungovat." nebo „to se ti 
nebude líbit" vedou k tomu, že se dítě bojí chopit příležitosti a přestává si věřit. Můžete 
konstatovat fakta jako „led klouže", „je to horké a těžké", „nevím, jestli tě pustí do 
restaurace s bosýma nohama", ale pokud není ohrožena bezpečnost dítěte, nechte ho 
činit vlastní rozhodnutí. 

Děti často volí cestu největšího odporu právě proto, aby zažívaly výzvy a něco dokázaly. 
Ať vaše dítě ví, že ať se děje cokoli, dokáže si v životě poradit! Nechte ho, ať poznává 
život z vlastních zkušeností. 



Kapitola šestá - Sebev ědomí 
 
 

 

Jste zrcadlem, v němž dítě vidí svou hodnotu. 

 

Děti se někdy cítí nejisté, zda je milujete a zda mají vlastní cenu, i když se snažíte plnit 
všechny jejich potřeby. Nejlépe to pochopíte, když si vzpomenete na okamžiky, kdy se 
sami cítíte zastrašeni a třeba se neodvažujete někomu něco říci, netroufáte si něco udělat, 
nebo když něčí tón hlasu či nevhodná slova ve vás vyvolají pochyby o sobě. Co se vám v 
takové chvíli honí hlavou? A co si myslíte, když vás někdo hodnotí nebo si vás pozve na 
kobereček? Myšlenky typu „to nedokážu", „to jsem hlupák", „budu vypadat směšně", 
„nebudu se líbit" a „na to nestačím" a podobné fráze snižují vaši sebedůvěru. Jsou to 
nejspíše závěry, které jste si udělali jako děti v reakci na chování rodičů, anebo to jsou 
přímo slova rodičů a sourozenců, která se před mnoha lety vtiskla do vaší mysli. Staré 
fráze automaticky naskakují v hlavě a vedou v přítomnosti k pochybnostem o sobě. 

Jestliže například váš otec opakovaně zdůrazňoval, jaký jste nešika, asi dodnes slyšíte 
větu, která odráží pocit „nejsem dost dobrý". Pokud matka říkala „nechce se mi věřit, že 
bys to udělal", nejspíš si to přeložíte jako „nikdy nic neudělám dobře". Kdykoli taková slova 
zazní v mysli, naskočí automaticky příslušné pocity. 

Druhou stranou téže mince jsou obvinění, naznačující stejně nízké sebehodnocení, ač v 
obranné reakci ukazují prstem na jinou osobu „není normální", „je to úplný pitomec" nebo 
„proč nikdy neudělá nic Pořádně?" Takové soudy o jiných umožňují naší mysli, aby se 
zbavila pocitu nedostatečnosti tím, že se soustředí na „chyby" druhých. 

Svůj vlastní obraz jste si vytvořili ze slov rodičů, z výrazů jejich tváře a z toho, jak se k 
vám chovali. Pokud si vás vážili, viděli jste sám sebe jako cennou bytost; když důvěřovali 
vašim schopnostem a nápadům, mohli jste se považovat za schopné a spolehlivé; ale 
Pokud vás kritizovali a ovládali, nejspíš jste začali pochybovat o tom, si zasloužíte lásku a 
péči. 

Dítě si utváří vnitřní pocit vlastní ceny hlavně na základě vztah s rodiči. Přenáší-li rodič v 
mysli staré hlasy plné pochybností, pak i když se snaží sebevíc, budou zraňující věty 
dopadat na hlavu dítěte a vyvolávat podobné emoce. 

Stavba sebevědomí začíná již v děloze. To, že dítě chcete a dáváte mu to každým 
okamžikem najevo, je základem jeho budoucí důvěry Dítě si vyvozuje, že je hodno vaší 
lásky a péče. Přijímá ji jako samozřejmost, což je jasné i z toho, jak se prosazuje a jak je 
zmatené a rozčilené, když ho jen na okamžik odložíte. Aby se tato důvěra nenarušila 
prostě odpovídejte na potřeby miminka ihned a s radostí. Jakékoli odmítání potřeb, které 
vyjadřuje, by se mohlo stát základem jeho pochyb o sobě, zatímco vaše ochota a radost 
jeho sebedůvěru udržuje. Přijímáte-li jeho rozhodnutí, že chce pít, hýbat se, odpočívat, 
spát nebo si hrát, se zřejmou radostí a láskou, vyvíjí se dál plné důvěry. Tak, jak vidí 
záblesky nadšení ze své existence ve vašich očích a radost, že se o něj můžete starat, 
dospívá k vlastnímu poznání: „Jsem cenná bytost." 

Batole ohromně rychle nabývá síly a poznává okolní svět a tím více potřebuje vaši 
důvěru a podporu pro své odvážné experimenty. Dítě nezískává pocit důvěry tím, že se 
mu vše podaří, ale jen tím, že jeho rozhodnutí důvěřujete. Buďte s ním a sdílejte jeho 
radosti a strasti, aby se naučilo vycházet s nejrůznějšími stránkami života. Nebude se bát 
o něco usilovat a zkoušet nové věci, když si dokáže poradit stejně dobře s úspěchy i s 
prohrami. Namísto pochval a jiné manipulace přijímejte jeho nápady s radostí a 
zvědavostí. Mějte však na paměti, ze na sebevědomí neexistuje žádná celoživotní záruka. 
I když v raných letech dítěti poskytujete vše, co emocionálně a tělesně potřebuje, mohou 
přicházet přechodná období nejistoty, která vyžadují znovu vaši pozornost. 
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Základní kameny sebed ůvěry 

Sebedůvěra dítěte se může náhle sesypat a vůbec přitom nemusí dojít na urážlivá slova; 
často jde o mnohem jemnější způsoby, které snižují dětské vnímání vlastního já, a přitom 
unikají naší pozornosti. Následující všeobecné rady vám mají pomoci soustředit se na 
sebedůvěru dítěte a uznání jeho vlastní ceny: 

• Pomáhejte dítěti jen tehdy, když o to žádá, a jen tolik, kolik chce. Nevyžádaná 
pomoc ho vede k závěru, že je neschopné, protože mu tím dáváte tichý vzkaz: 
„Myslím si, že to sám nedokážeš. Potřebuješ moji pomoc. Jsi neschopný." 

• Ponechte dítěti svobodu, aby si zkoušelo věci po svém, i když víte, že se mu to 
asi nepodaří (jen kdyby to bylo nebezpečné, navrhněte jinou alternativu). 
Chraňte právo dítěte na neúspěchy a chyby. Z vlastních zkušeností se dítě 
nejlépe naučí, že je silné a schopné překonávat překážky a že se může na sebe 
spolehnout. Úspěšní lidé přece nejsou ti, kteří nikdy neupadnou, ale ti, kteří se 
znovu postaví; místo aby se zalekli, vyrovnají se s neúspěchem a jdou dále. 

• Podporujte dětské nápady a nečekejte žádné výsledky. Přijímejte následky 
klidně a dětské emocionální projevy ohleduplně a s péčí. Uznejte frustraci, 
radost i zklamáni dítěte, ale nechte si své názory na jeho výkon pro sebe nebo 
se alespoň ujistěte, že vaše připomínky dítě neodrazují od vlastního počínání: 
„Mám jiný názor, ale ráda vidím, že jdeš svou cestou." 

• Vyjadřujte se laskavě, neopravujte dítě a nekritizujte, co dělá. Když se dítě 
nabídne, že umyje podlahu, a vy ji pak umyjete po něm znovu, asi už vám příště 
pomoc nenabídne a bude se cítit neschopné, nebo dokonce nemotorné. Když 
velké dítě poseká trávník a tatínkovi se zdá, že není úplně dokonalý, nebo když 
ho neustále upozorňujete na chyby ve výslovnosti či ve čtení, musí dětské 
sebevědomí a jeho vývoj nepochybně trpět. Dítě, které se snaží udělat něco 
užitečného, má slyšet pouze slova vděčnosti, ne žádné hodnocení. Kdo se učí 
něco nového, potřebuje nejvíc důvěru a taky uznání, ale rozhodně ne kritiku. 
Časem se vše naučí, pokud si věří a dostane k tomu to, co potřebuje (knihy, 
pomůcky, rady, možnost věnovat se zájmové činnosti atd). 

• Vyhněte se pochvalám a místo toho reagujte na pocity, které dítě projevuje, a 
sdílejte s ním jeho radost. Chválit děti za chování („Ty mi, Honzíčku, tolik 
pomáháš!") a úspěchy („Jsem tak pyšná, že jsi vyhrál první cenu v soutěži 
skautů!") vede děti k tomu, že se o něco snaží jen kvůli pochvalám a ne kvůli 
sobě. Dítě udělá cokoli, abyste ho pochválili, a může se stát závislé na vnějším 
souhlasu a přijetí, podmiňovaném dosaženými úspěchy. A tak paradoxně mohou 
pochvaly a odměny snižovat jeho sebevědomí, stejně jako kritika. 

• Vzdejte se svých plánů s dítětem a važte si ho přesně takového, jaké je. 
Vyslovovaná očekávání typu „Řekni ahoj tetičce Julii.“ vedou k pocitům 
nedostatečnosti, zejména pokud se dítě do plnění vašich přání musí nutit. 
Jenom plány dítěte mohou přinést úspěch, ne vaše. Když říkáte „Bude z tebe 
skvělý atlet!", může se dítě bát, že nedokáže vaše požadavky splnit, a vzdá to 
předem anebo se naopak honí na atletice jen proto, aby vám vyhovělo; přitom 
ale ztrácí skutečnou motivaci a nakonec i zájem. Nejlepší je návrhy nedělat a 
nevyslovovat žádná očekávání ohledně výsledků dítěte. Samotná vaše radost z 
toho, jaké dítě je a jaké má nápady, je nejlepším projevem důvěry, která 
mnohem spíše udrží jeho přirozenou snahu vynikat. (Je to něco jiného než vztah 
mezi studentem a učitelem. Učitel studenta vede k tomu, aby dosahoval 
vynikajících výsledků v oblasti, kterou si sám zvolil, a student si vybral 
konkrétního učitele, aby ho připravil na zkoušky.) 

• Maximálně se vyhýbejte popírání dětských projevů a nápadu. Když příliš často 



říkáte „ne" a popíráte dětské představy, jeho jistoty v sebe sama uvadnou, 
protože si vyvodí: „Rozhoduji se asi špatně. Nemůžu si věřit." Rozhodnutí dítěte 
platí a stojí za úvahu i tehdy, když nemůže dosáhnout toho, co chce. 

• Vyhněte se jakémukoli srovnávání dítěte s kýmkoli jiným. Porovnávání s druhými 
vytváří pocit soutěže a obavu z prohry a je jedno, jak pro něj srovnání dopadá. 

• Nechte dítěti míru zodpovědnosti, která vychází z jeho zralosti a zájmů. Když za 
dítě vše uděláte, vybíráte mu, co má nosit, navrhujete, co má dělat, připomínáte 
mu jeho úkoly a povinnosti (když vás o to nežádá), podceňujete jeho smysl pro 
zodpovědnost a tím jen přispíváte ke ztrátě jeho sebejistoty. Dítě si rozvíjí 
sebedůvěru právě tím, že je zodpovědné za vlastní rozhodnutí a činy. 

• Naslouchejte dítěti a uznávejte jeho emocionální projevy. Jeho sebevědomí 
poroste, když bude vědět, že platí jeho pocity i to, jak je vyjadřuje. 

• Respektujte vědomosti a moudrost dítěte. Když se na něco zeptá, nedělejte z 
odpovědi přednášku ani zkoušku. Žádost o informaci, která se změní na 
zkoušku nebo lekci, dítě pokořuje a nudí a příště se už nejspíš nezeptá. Bude 
vám sdělovat své vědomosti a zájmy mnohem ochotněji, když ho nebudete 
zkoušet ani poučovat. 

• Chovejte se k dítěti jako k sobě rovnému, protože to tak také je. Rovný 
neznamená stejný. Chybí mu zkušenosti a má nárok na to, abyste jeho omezení 
přijímali ohleduplně a zároveň radostně. Nikdo nemá menší cenu nebo menší 
právo na respekt jen proto, že prostě přišel na svět později. Dítě vždy dělá to 
nejlepší, co dokáže, stejně jako vy. 

• Rozlité mléko není výzva ke kritice, ale k pomoci s utíráním. Když dítě udělá 
chybu, buďte neutrální anebo pomozte. Použijte S ze S.A.L.V.E., abyste oddělili 
svůj vnitřní monolog od toho, co se zrovna děje, a tak se mohli soustředit na to, 
co je právě potřeba (později si můžete své myšlenky přebrat k vlastnímu 
prospěchu). 

• Když je dítě rozčílené, vyslechněte ho, snažte se pochopit jeho pocity a ujistěte 
jej o své lásce a porozumění. Když udělá něco co vám připadá hloupé či 
nešikovné, nechte si kritiku pro sebe (je to materiál pro vaše vlastní 
sebepoznání) a zamyslete se nad jeho pocity; může se cítit trapně nebo být se 
sebou spokojené, může zuřit nebo být zmatené. Pokud propadá pochybnostem 
o sobě, snažte se jej ocenit a povědět mu o něčem, co jste sami udělali hloupě 
nebo nešikovně, takže se doví, že se to stává každému a patří to k lidskému 
životu. 

• Věnujte svému dítěti čas. Dokud je příliš malé, aby dokázalo počkat, přerušte to, 
co zrovna děláte, a buďte s ním rádi. Je-li starší a dokáže počkat a vy s ním 
nemůžete být zrovna, když chce, dejte mu vědět, jak brzy si na něj najdete čas. 
A pak přijďte včas a buďte jeho soustředěným a zaujatým společníkem. Jakmile 
pravidelně říkáte svému dítěti: „Nemám čas tohle s tebou dělat." nebo „Budu si s 
tebou hrát později.", vidí samo sebe jako nedůležité. 

• Když jste se svým dítětem, následujte jeho vedení a ohleduplně se zapojte do 
jeho světa. Můžete vést, když vás o to požádá. Ujistěte se, že ví, jak jste šťastní, 
že jste s ním. 

• Když vás dítě žádá o pomoc, reagujte tak rychle, jak jen můžete a s dobrou 
náladou. Pokud opakovaně vidí ve vašem výrazu netrpělivost nebo když s ním 
mluvíte podrážděným tónem, pomyslí si, že vás otravuje. 

 
 
Vše, co bylo zmíněno, se týká jakéhokoli vztahu v každém věku. Uvedený seznam asi 

nebudete potřebovat ve vztazích s přáteli a spolu pracovníky, protože k těm se tak 
samozřejmě chováte. V naší kultuře se však ohleduplné způsoby, jak jednáme s 
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dospělými, jen málokdy aplikují také na děti. Když některou z těchto rad zapomenete, 
vždycky si položte otázku: „Jak bych se choval ve stejné situaci, kdyby přede mnou stál 
dospělý člověk, kterého si vážím?" 

Obavy typu „Jak se to naučí?" nebo „Nebude mě využívat?" pocházejí z naší minulosti a 
vedou k nejistotě do budoucna. Jsou brzdou dalšího vývoje naší osobnosti (prozkoumejte 
tyto myšlenky později podle S ze S.A.L.V.E.) a nemají s dítětem nic společného. Buďte 
„tady a teď" se svým dítětem a pochopíte, jak cenným člověkem je, a budete si vážit chvil 
s ním. Naslouchejte svému dítěti a ne hlasům ze své minulosti nebo nátlaku přátel a 
rodiny. Nadšení z dítěte posílí jeho sebevědomí. 

Co je a co není sebed ůvěra 

Lidé si někdy pletou sebedůvěru s extrovertností. Děti mohou mít sebedůvěru, a přitom 
nebýt vůbec společenské. Je důležité odlišit naše vlastní emocionální interpretace od 
skutečného sebevědomí dítěte. Introvertní dítě, které dává přednost soukromí a nechce se 
bavit s dospělými o tom, kolik mu je a co už umí, nemusí být nejisté. Naopak, když se 
něco děje, dokáže se prosadit; necítí potřebu zavděčit se dospělým a jednat proti svému 
vnitřnímu přesvědčení. Dospělí sami nedávají jinému dospělému povýšené otázky, a 
přitom bývají překvapeni, když je dítě natolik sebejisté, že odmítne jejich nevhodné 
vyzvídání. Podobně i dítě, které se nerado kamarádí s kupou dětí a dává přednost intim-
nímu přátelství s jedním či dvěma dětmi, vlastně projevuje sebedůvěru, když se odmítá 
zúčastnit skupinových her. Je autentické a nebojí se cizích nároků na sebe. 

 

 

Vzpomínám si na svého syna, když mu byly čtyři a půl roku. Byl to den her, který 
organizovala jedna maminka. Několik dětí si hrálo s rodiči. Můj syn seděl stranou a 
sledoval to. Sedla jsem si vedle něj s tím, že tam buď budu sedět celou dobu, nebo, když 
bude chtít, Půjdeme domů. 

Organizátorka celé akce měla potřebu vtáhnout mého syna do hry. Několikrát přišla, 
snažila se vzbudit jeho zájem a přesvědčit ho, aby si šel taky hrát. Díval sejí do očí a vrtěl 
hlavou, že „ne“. 

Tenhle chlapec vždycky věděl, co chce, a nikdy neustoupil ani o píď od svých úmyslů. 

 
 
Na opačné straně osobnostního spektra jsou děti, jejichž sebedůvěra se jasně projevuje 

extrovertním chováním, zastávají vedoucí role v kolektivu a touží pobývat na výsluní. Ale 
každé extrovertní dítě není sebevědomé. Někdy je to „já" jen zastíráním hluboké vnitřní 
nejistoty. Dokonce i okázalé předvádění může někdy zakrývat nejistotu a snahu žít podle 
cizího očekávání. Moc se proto nestarejte, jestli má dítě konvenční známky sebedůvěry; 
spíše se ptejte sami sebe, zda je pravdivé samo k sobě. Pokud se rádo předvádí a je 
rozeným vůdcem, je hlasité a zábavné, potom je takové chování skutečným projevem jeho 
já. Když ale jedná jen tak, aby plnilo vaše očekávání, nemusí ho pohánět sebedůvěra, ale 
nejistota. Potřebuje spíše podporu, aby jednalo podle svých vlastních představ a nápadů. 
Tak například osmiletá Irenka byla nejisté dítě, a přitom se hlasitě projevovala a chtěla být 
všude první. 

 

 
 



Na začátku dramatického kroužku Irenka vždycky křičela: „Nejdřív já!“ Vyskočila a drala 
se do první řady. Vypadala moc šťastně, když si jí všímali a byla vepředu, ale snadno se 
rozzlobila, když to tak nebylo. 

Jednou přišla z dramatického kroužku domů, chovala se agresivně ke své sestře 
Andrejce a byla celá podrážděná. Maminka se divila: „Bětka mi říkala, že ses výborně 
bavila na kroužku, ale teď doma vypadáš naštvaně.“  

„Vůbec jsem se nebavila. Vůbec mě nevyvolala. Nesnáším ji. odpověděla Irenka. 
Maminka na to nic neřekla. Později seděla u klavíru s Andreou a Irenka, která šla okolo, 

poznamenala: „No jo, malý génius Andrea, nikdy nezlobí.“  

 
 
To, co mohlo vypadat jako sebevědomí a extrovertnost, bylo v tomto případě ve 

skutečnosti zoufalství a nejistota. Doma takové dítě žárlí a ve svém hněvu se snaží popřít 
pochybnosti o sobě tak, že se prosazuje, kamkoli přijde. 

Další příklad sebejistého chování u poměrně klidného dítěte: 
 
 
Když bylo mému nejstaršímu synovi Jonathanovi šest let, zúčastnil letního kurzu 

kreslení. Na konci kurzu jsem pro něj přijela, abych ho vyzvedla, ale Jonathan ve třídě 
nebyl. K mému úžasu mi učitelka sdělila, že ho poslala do kanceláře nahoru k sekretářce, 
protože rušil celou skupinu. 

Cestou po schodech nahoru jsem uslyšela veselý synův hlas, jak šel dolů a povídal si se 
sekretářkou. Jak mě Jonathan uviděl, řekl: „Měl jsem se mami bezva. Hrál jsem si v 
kanceláři s Tinou.“ 

„A proč jsi byl v kanceláři?“ zeptala jsem se. 
„Kreslil jsem obraz a učitelka mě vyrušovala. Chtěla, abych přestal kreslit, poslouchal 

čtení a pak nakreslil jiný obraz. Chtěl jsem kreslit ten první obraz, a tak mě poslala do 
kanceláře. Už sem znova nepůjdu. Můžu si kreslit doma a nikdo mě nebude rušit.“ 

 

 

Sebedůvěra vyplývá z pocitu, že jsem důležitý a zasloužím si to nejlepší. Dospělí někdy 
sebejisté chování u dětí považují za nezdvořilé, namísto aby ocenili jeho asertivitu. Když 
vidíme, že má dítě odvahu prosazovat svou vůli, měli bychom stát za ním a pěstovat mu 
rostoucí sebevědomí. Uvádím další příhodu s Jonathanem, která ilustruje sebedůvěru 
založenou na jeho vědomí, že má svou cenu: 

 
 
Osmiletý Jonatán si na zahradě hrál s hadicí. Otec se bál, že vyplýtvá moc vody, a z 

domu na něj zavolal: „Prosím tě, zavři už kohoutek. Mohla by dojít voda ve studni.“ 
Jonatán ale otce neslyšel a pokračoval ve hraní. Otec se rozčílil, sel k oknu a zakřičel: 

„Hned vypni tu vodu!“ 
Jonatán byl tak šokován, že hned zavřel kohoutek a běžel do domů. Když přiběhl k otci, 

v očích se mu leskly slzy a v obličeji byl zlostí celý rudý. 
„Jak by ti bylo, kdybych na tebe řval: ,Hned zavři dveře od auta!1“ zeptal se otce. 
Jo by se mi nelíbilo,“ odpověděl otec a omluvil se mu; vyjasnili si nedorozumění a 

probrali, jak už podobné chyby neopakovat. 

 

 

Někdo by se mohl pohoršovat nad tím, jak chlapec mluvil s otcem. Jeho projev však 
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ukázal, že má sebevědomí a cítí se v bezpečí. Taková otevřenost vyplývá z pocitu jistoty. 
Jonathan si řekl: „Jak se může takhle ke mně chovat? Zasloužím si, aby se ke mně choval 
hezky, stejně jako si to zaslouží on." Děti, které se cítí bezpečně a mají svobodu 
vyjadřovat své pocity dospívají k vědomí vlastní hodnoty. 

Jonathan měl svobodu se projevit a k tomu otcův respekt, a to spontánně zahojilo jeho 
vztek. Kdyby mu otec dal kázání nebo zastavil jeho projev, byl by chlapec ještě vzteklejší a 
rozhovor by eskaloval do nepříjemné hádky. Pak by se v něm mohla prohlubovat 
zahořklost a příště by v podobné situaci začal lhát, nebo by své pocity potlačil. Otec však 
projevil respekt a pochopení, a tak dal sobě i synovi příležitost, aby se věc urovnala a 
odpustila. 

Takové rodinné výjevy jsou možné, když dítě nemá v každodenních vztazích žádné 
obavy. Ví, že se berou vážně všechny jeho pocity a myšlenky, které ho napadnou. Cítí, že 
si zasluhuje čas, pozornost a respekt, kterého se mu dostává. Z Jonatána vyrostl mladý 
muž, který dokáže vyslechnout i nepříjemnosti, uznat mínění druhých a přitom zůstat plně 
soustředěný a klidný. 

Je paradoxní, jak často si myslíme, že dítě, které má sebedůvěru, není v pořádku. 
Chceme, aby bylo asertivní a sebejisté, ale když se tak projeví, začneme být nervózní a 
začneme ho usměrňovat. Jestliže vaše dítě dokáže stát za svým tváří v tvář povýšenému 
dospělému, máte důvod k oslavě, dokonce i když tím dospělým jste vy. 

Sebevědomí, sourozenci a vrstevníci 

Příchod nového sourozence může být pro malé dítě extrémně srdceryvnou zkušeností, 
která otřese jeho důvěrou ve vlastní cenu. Dítě není jen nadšené a zamilované, ale také 
šokované a zoufalé. Jedna matka se mi upřímně svěřila, že vzpomíná na narození své 
sestřičky jako na mimořádně traumatickou událost svého života. Byly jí tehdy čtyři roky a 
cítila se, jako by její život tragicky skončil. Myslela si, že vše prohrála a že ji nahrazuje 
někdo lepší. Můj nejstarší syn Jonatán to výborně vyjádřil, když jsem čekala druhé dítě: 
„Proč chceš dalšího Jonatána?" zeptal se mě. 

Veškeré přípravy rodičů se většinou ukazují nedostatečné v okamžiku, kdy se nový 
sourozenec narodí. Vaše dítě si začne přát, aby se vše vrátilo do doby, kdy bylo 
jedináčkem nebo nejmladším dítětem v rodině. Zkuste si představit sami sebe na místě 
dítěte, abyste plně pochopili, co s příchodem sourozence může pociťovat. Přestavte si 
svého partnera, jak si přivede domů novou manželku (manžela), navíc s obrovským a 
zjevným nadšením. Vysvětlení je na první pohled logické; jste spolu přece tak šťastní a vy 
jste tak úžasná, tak proč si nepřivést dalšího partnera a být ještě šťastnější? 

Představte si ještě, že překonáte prvotní šok, a rozvádějte naznačený scénář co možná 
nejpodrobněji do každodenního života. Kdykoli se otočíte, uvidíte svého drahého, jak 
miluje novou partnerku a očekává od vás, že se s ní s radostí o vše podělíte. Navíc máte 
být blízkou a milující přítelkyní této bytosti. Promítejte si před očima skutečný Příběh, který 
zapadá do vaší rodiny, do vašich aktivit a míst, kde pobýváte. Uveďte novou partnerku ke 
stolu, do postele a na dovolenou; představte si ji na výletě, jak vaří, jak se objímá, 
vyjadřuje city a sdílí s vámi intimní osobní okamžiky Jsem si jistá (se vzácnými výjimkami), 
že se vás zmocní velmi nepříjemné emoce. A když se do toho ponoříte opravdu hluboko, 
budete se cítit doslova mizerně a zmoženě. Zachvátí vás pocit bezmoci a strachu, že 
neexistuje jiné východisko z této situace, než se zbavit toho „vetřelce", což také děti často 
vůči sourozencům cítí a fantazírují. 

Mnoho dětí chová lásku k sourozenci, dokud je ještě miminko; jak ale začne lézt kolem a 
pohybovat se jako oni, dostaví se odložený šok a dítě začne projevovat známky stresu. 
Teprve tehdy pochopí, že to není jen miminko a „hračka", kterou mají, ale další lidská 



bytost. A že se musí dělit o hračky, o pozornost rodičů a o zmrzlinu se svým „soupeřem". 
Jak dítě zareaguje na nového sourozence, se velice liší u jednotlivých dětí a závisí na 

věku. Většina starších dětí, tak od sedmi let, nového sourozence přijme dobře, ale malé 
dítě, které ještě potřebuje podobnou pozornost, jakou vyžaduje miminko, prožívá velmi 
pravděpodobně obtížné období. Malé dítě se obává, že ztrácí cenu a že ho miminko 
vytlačí, zatímco starší dítě se už těší, jak se bude o malého sourozence starat. 

V současné rodině bývají jen dva rodiče. Když přichází další dítě, nastává napětí, 
protože chybí dospělý, který by se o všechny staral. Soupeření a pochybnosti o sobě se 
rychle zabydlují, jako by je nové dítě přinášelo s sebou. Měřítkem vlastní hodnoty dítěte se 
stává otázka, kdo je lepší a kdo dostává více pozornosti a lásky. Nároky, které 
sourozenecká rivalita přináší, nejsou samy o sobě špatné a není nutné se jim vyhýbat, je 
jen třeba si je uvědomovat, aby byly příležitostí k růstu a ne k uvadání. Abyste podpořili 
své dítě vedle nového sourozence, musíte chápat, jak to asi prožívá, a zůstat s ním v 
kontaktu a těšit se z něj. 

Někteří rodiče věří, že se tenzi mezi sourozenci dá zabránit. S pomocí prarodičů a 
dalších se jim to do určité míry může podařit. Ve většině rodin se tomu ale zabránit nedá. 
Rodiče s tím většinou začnou něco dělat až tehdy, kdy starší dítě již projevuje známky 
stresu a otřeseného sebevědomí, protože se zdá, že to vzniklo náhle. Rodiče mi často 
říkají: „Nikdy jsme podobné problémy neměli. Naše děti se mají vzájemně rády." A přece 
jednoho dne jedno dítě začne napadat druhé a překvapení rodiče mi telefonují o radu.  

Jakmile dítě začne být agresivní vůči sourozenci nebo vůči vám, jakmile fňuká, lepí se na 
vás, je vzteklé a regresivní, nebo projevuje jiné známky stresu, který se zřejmě vztahuje k 
sourozenci, ocitlo se již v zoufalství. Obává se, že ho už nemáte rádi a že nemá žádnou 
cenu. Pokud se snažíte jeho projevy úzkosti zastavit, vyvodí si z toho, že je opravdu 
špatné a bezcenné. „Maminka mi brání, abych ubližoval miminku. Chrání mimino. Mimino 
je hodné. Špatný musím být já." Zahořklost vůči sourozenci pak roste mílovými kroky. Čím 
více se snažíte citlivě ho naučit, aby byl laskavý a milující, tím osamělejší je ve svém 
neštěstí, na hony vzdáleném laskavosti a lásce. Může si přát obrátit osud a ve fantazii se 
sourozence zbavuje. Pak má pocit viny a méněcennosti a bludný kruh je plný bolesti a 
chování dítěte se zhoršuje, jak se hroutí jeho obraz sebe sama a narůstá v něm úzkost. 

Abyste pomohli dítěti projít tímto náročným obdobím, nenadávejte mu a místo toho 
uznejte jeho pocity. Můj prostřední syn Lennon měl těžké období, aby přijal mladšího 
bratra. Uvádím jeho příběh: 

 
 

Pětiletý Lennon se k ročnímu bratrovi choval s láskou a citlivě. Jednoho dne zčistajasna 
začal z rukou malého bratříčka vytrhávat hračky a vypadalo, že ho uspokojuje, když Oliver 
pláče. Nejprve jsme ho nabádali, aby byl laskavý, a snažili jsme se mu vysvětlit, že 
Oliverovi se to nelíbí. Ale Lennon byl ještě agresivnější. Pochopila jsem, že potřebuje víc 
než laskavé upozornění. 

Příště, když se to stalo, jsem Lennona objala, místo abych ho žádala, aby přestal, a řekla 
jsem: „Chtěl bys, abychom tu byli jen ty a já, bez Olivera, jako dřív?“ 

Lennon vypadal nejistě a nic neřekl. Očekával kázání, které by mu lépe zapadalo do jeho 
představy, že je ten „špatný“. 

„Chybí mi, že nejsem s tebou,“ řekla jsem. 
„Ne, nechybí,“ Lennon zašeptal. 
„Takže když mě vidíš, jak stále chovám miminko, cítíš se opuštěný?" 
Lennon přikývl. 
„A říkáš si, že se o tebe máma nestará?“ 
Vzala jsem ho do náručí a řekla: „Tolik my schází, že nejsem jen s tebou. Pořád tě mám 

ráda. Když chovám Olivera, mám ráda tebe.“ Lennon se díval na zem a zdálo se mi, že se 
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cítí provinile, a myslí si, že si nezaslouží mou lásku, protože má možná násilné fantazie o 
bratrovi. 

„Chtěl bys hodit mimino do popelnice?“ zeptala jsem se. 
Lennon se podíval vzhůru. „Jo,“ řekl, a tak jsme dali imaginární mimino do popelnice. 
„Ukaž mi, co ještě bys rád udělal s Oliverem? Tady máš panenku.“ (Otec byl s Oliverem 

a Jonathanem v jiném pokoji, takže bratrovu hru neviděli.) 
Když Lennon přehrál nějaké své fantazie, řekla jsem: „Chápu, jak se cítíš. Je to v 

pořádku, že máš tyhle myšlenky. Příště, až se tak budeš cítit, přijď za mnou a ukážeš mi, 
co chceš udělat Oliverovi. Jsem ráda, když vím, jak se cítíš a co si představuješ, a vždycky 
mi to můžeš na panence předvést.“ 

Příště, když Lennon zlobil bratra, dala jsem mu zase panenku, aby mi předvedl (v jiném 
pokoji), co udělá Oliverovi. Udělal to, a tak jsme to dělali, dokud potřeboval. Uplynuly tři 
dny a Lennon sám za mnou přišel, když chtěl zlobit bratra. Místo, aby ho zlobil, řekl: 
„Mami, ukážu ti, co chci provést Oliverovi.“ 

Šel se mnou vedle a ukázal mi, jak sám zabránil tomu, aby skutečně Oliverovi ubližoval. 
Dělal to tak dál. Za dva týdny mě poprosil, abych se zas zúčastnila jeho fantazií s 
panenkou, ale místo aby předváděl, jak ubližuje Oliverovi, chtěl dělat s panenkou to, co 
měl Oliver rád a čemu se smál. A tím skončila jeho agresivita vůči bratrovi. 

 
 
Nedramatizovala jsem Lennonův příběh, ani jsem ho nepovažovala za skutečnost, jen 

jsem ho uznala a hrála hru s panenkou. Dala jsem mu najevo, že ho miluji, ať je v mém 
náručí kdokoli, že mi chybí doba jen s ním a že má láska k němu jen roste. Svým postojem 
a důvěro jsem mu dala najevo, že věřím jeho vnitřní síle a že tuto bolestnou fází překoná. 
Otevřeně jsme o tom mluvili. Byl v depresi a ptal se mě, jestli neexistuje nějaký lék na 
ubližování bratrovi. Ve skutečnosti nechtěl Oliverovi ubližovat; jen strašně moc chtěl získat 
zpět svůj klid a pocit vlastní ceny - a to se mu podařilo. 

Vedle uznání a přijetí je důležité, aby každé dítě mělo samostatně nějaký čas s 
maminkou a tatínkem. V nukleární době jsou matka a otec vzácné zboží, o které se 
soupeří. Ale soupeření a napětí ubude, když se potřeba pozornosti u každého dítěte 
uspokojí. 

Ať už uspějete jakkoli v této akrobatické snaze vyhovět potřebám dětí, chvíli si 
odpočinete, když vše dobře běží, a pak zase znovu a znovu hasíte požáry. Sourozenecké 
napětí je jako příliv a odliv a odráží sebevědomí dětí a dynamiku vaší rodiny. A tak si 
užívejte období klidu, ale buďte ostražití k opakovaným projevům stresového chování, 
abyste se o dítě postarali dříve, než stres způsobí trvalé škody na jeho sebevědomí. 

Jak spolu sourozenci vyrůstají, přílivy a odlivy v jejich vztazích se stanou součástí života. 
Stejně jako dospělí procházejí děti obdobím klidu, následovaným boji a nejistotou. Dítě, 
jehož sebevědomí opakovaně narušuje sourozenec, kamarád nebo příbuzný, potřebuje 
čas spolu s milujícím rodičem, aby si znovu vybudovalo víru v sebe. To může znamenat, 
že staršího sourozence (je-li dost velký) pošleme na den k babičce, oddělíme dětem 
pokoje nebo jim připravíme nové činnosti spolu s námi nebo s kamarády, aby se dítě zase 
cítilo jako hodnotná bytost. Zajistěte každému dítěti, aby mohlo jít svou cestou, kde 
nesoupeří se sourozencem, ani se s ním nemusí dělit, a jednejte s každým dítětem 
individuálně. Nikdo se necítí milován v páru nebo ve skupině. 

Jedinou překážkou sebevědomí je myšlenka, která dítěti říká, že nemá hodnotu. Vytváří 
příběh, který dokazuje méněcennost a selhání. Zbavte ho důkazů a celý příběh se 
rozpadne. Když mu říkáte, aby neubližovalo miminku, má důkaz, že je zlé a že ho nemáte 
rádi (chráníte miminko před zlým dítětem). Můžete celé drama zažehnat tak, že dítě 
obejmete ve chvíli, kdy chce ublížit bratříčkovi, uznáte jeho potřeby a poskytnete mu 



nějakou možnost, jak vyjádřit své fantazie Když s ním bojujete, posilujete jeho bolest; když 
se k němu přidáte v jeho bloudění, projde s vámi do příběhu lásky. 

Ponižování mezi sourozenci 

Jak děti rostou, mohou začít s ponižujícími poznámkami na adresu sourozence, aby si 
dodaly ceny. Tyto drobné nepřátelské útoky mohou být neškodné a nevýznamné, ale 
mohou ublížit dítěti, které je bere vážně. Pocit nejistoty a méněcennosti vede dítě k 
ponižování jiného dítěte, čímž si plní své potřeby. Stejně jako při fyzickém napadání, jedno 
dítě mohou tyto poznámky zraňovat, zatímco sebejisté dítě si z nich nemusí nic dělat. 
Sledujte, co se děje, a ptejte se, ať víte, jak se dítě cítí. 

Ponižující poznámky nemusí se sebejistým dítětem ani hnout, zatímco méně jisté dítě 
může reagovat agresivně, slovně vyjadřovat své ublížení nebo projevovat jiné problémové 
chování. Jeden otec mi říkal, že když se zeptal devítiletého syna, co si pomyslel, když mu 
sestra řekla, že je „fakan", odpověděl, že „nic", a jeho chování potvrzovalo, že je mu to 
jedno. Většina toho, co rodičům připadá jako bolestná hádka mezi dětmi, je neškodné a 
nepotřebuje žádné zásahy. Přesto nastávají okamžiky, kdy dítěti ublíží opakovaný 
posměch, protože uvěří tomu, co se mu řeklo. 

Pokud soudíte, že se dítě cítí zraněné, podpořte ho, aby se přiblížilo ke svému 
skutečnému já a tak nemilá slova jeho sourozence ztratila váhu. Naslouchejte mu a 
vyhněte se představě, že by slova sourozence mohla ovládat jeho pocity. Když řeknete 
„způsobil, že se cítíš špatně", naznačujete, že jeho pocity jsou takovými slovy ovládané. 
Jakmile dítě vyslechnete, podpořte jeho vnímání sebe sama: „Chtěl by ses cítit dobře, ať si 
bratr říká cokoli?" To vede k poznání, že vlastní hodnota nezávisí na cizích slovech. 
Jakmile dítě uvidí svou cenu uvnitř sebe, nikdo mu ji už nemůže vzít. Naučí se, že to, kým 
je, nemůže být ovlivněno žádnými slovy. 

Když vycházíte vstříc potřebám ublíženého dítěte, nezapomeňte ještě uznat potřebu jeho 
sourozence ponižovat. Proč potřebuje ponižovat svou sestru? Snaží se vypadat sám lépe, 
protože má pochybnosti o sobě? Pochybuje o vaší lásce? Dokáže odlišit své bolestné 
myšlenky od skutečnosti? 

Pochybnosti o sobě nikdy nepředstavují realitu, protože každé dítě je cenná lidská bytost 
hodná lásky. Hledejte jeho specifické potřeby, které jste asi přehlíželi. Když budou jeho 
potřeby (po soukromí, pozornosti a lásce) a další specifické zájmy naplněné, bude dítě 
spokojené a nebude svoji frustraci vybíjet na sourozenci. Zjistíte-li, že jednomu dítěti 
straníte na úkor druhého, přestaňte a naslouchejte svému vnitřnímu hlasu (S ze 
S.A.L.V.E.), pak obraťte pozornost (A) k oběma dětem, naslouchejte (L) a uznejte (V) 
pocity obou, bez upřednostňování nebo kritizování jednoho či druhého. Každé dítě plně 
vyslechněte. Uznání jednoho dítěte není v rozporu s uznáním druhého. Neřešíme jejich 
hádku, jen uznáváme jejich pocity a objasňujeme jejich volby a hlediska. Nepleteme se do 
obsahu jejich sporu, a to podporuje děti, aby si věřily a zvládly to samy. 

Když zjišťujete, zda některému dítěti nebylo ublíženo, pravděpodobně dojdete k závěru, 
že „útočník" má větší emocionální nedostatky. Jako to bylo v případě Arona: 

 
 

Sedmiletý Josef odešel z pokoje a plakal: „Mami, Aron říká, že jsem osel, a zbořil mi 
věž.“ 

Rebeka Josefa objala a řekla: „Jsi osel?“ 
„Ne. Mami, zbořil mi věž.“ 
„Chceš ji znovu postavit?“ 
V té chvíli dvanáctiletý Aron vyšel z pokoje: „Ale, zase žaluje mamince jako mimino?“ 



144 

■ 

 

 

řekl posměšně. 
Rebeka postřehla bolest v Aronově výrazu. Šla k němu, vzala ho za ruce, podívala se 

mu do očí a zeptala se: „Chceš být chvíli se mnou? Zrovna teď?“ 
Aron si sedl vedle maminky na gauč. V té chvíli Josef, původně „oběť“ scénky, odešel z 

pokoje si hrát. Nejspíš cítil, že se o něj maminka postarala. Bolest jeho bratra byla hlubší. 
„Co je nejhoršího na tom, že má člověk bratra?“ zeptala se Rebeka Arona. Vyskočil a 

začal o tom mluvit. Pečlivě poslouchala a vnímala Aronův pocit neúspěchu. Její uznání 
uvolnilo pár slz a plno drobných zážitků, které ukazovaly, proč se cítil zdrcený tím, jak do 
jeho života vstupuje jeho malý bratr. Aronovy pochybnosti o vlastní ceně ho poháněly, aby 
bratra zlobil. 

V telefonické konzultaci příští den mi Aron řekl: „Nenávidím svého bratra.“ 
„Chtěl bys, aby zmizel?“ zeptala jsem se. 
„Ano,“ řekl. 
„Tak mi řekni, jaké by to doma bylo bez něj,“ řekla jsem. 
Aron byl zticha. Po chvíli řekl: „Ne, nechci, aby odešel. To nemohu vydržet.“ 
„Takže přeci jen chceš, aby s tebou bratr žil?“ 
„Asi jo. Neumím si představit, že bych ho neměl. Mám ho přece rád; jen kdyby nebyl 

takový otrava.“ 
„Jaký otrava? Řekni mi o tom něco.“ 
„Já ani nevím. Vlastně je prima.“ 
„A ty jsi prima, Arone?“ 
„Myslím, že jo. Ano. Chtěl bych, aby na mě maminka měla víc času. A táta taky. Stráví 

tolik času s Josefem.“ 
„Netráví čas s tebou?“ 
„Ale ne, tráví, já jen... no já ani nechci vlastně víc času s nimi. On je mladší. Já už to 

nepotřebuji. Potřebuji čas na kamarády.“ 
„Takže tvůj bratr je prima, rodiče tě milují a tráví s tebou akorát času. Je tu nějaký 

problém?“  
Aron se začal smát: „Určitě si dovedu nějaký vymyslet. To je neuvěřitelně, co jsem si 

vymyslel.“ 

 
 
Naším cílem není plnit nemožný úkol - vychovávat děti, které by o svém vlastním obraze 

nikdy nepochybovaly. Takový život neexistuje, a pokud se snažíme dítě chránit před 
skutečnými zážitky, jen ho oslabujeme. Děti si naopak potřebují vypěstovat schopnost 
vidět skutečnost s emocionální silou a moudrostí. Chceme si vytvořit s dětmi milující vztah, 
aby neměly obavy, aby mohly vyjadřovat jakékoli emoce a cítily jistotu, že mají vlastní 
cenu. To teprve posiluje sebejistotu, kterou potřebují k tomu, aby si vybudovaly smysluplný 
život a působily pozitivně na své okolí. 

Podporujte u dítěte smysl pro vlastní hodnotu denně tím, že uznáváte, kým je, tím, že 
říkáte „ano" jeho rozhodnutím a že opravdově vyjadřujete svou lásku a obdiv. To 
znamená, že nic, žádná očekávání, nestojí v cestě radosti z toho, jaké dítě je. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaše děti nejsou vašimi dětmi. 

Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.  

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. 

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. 

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky,  

neboť ony mají své vlastní myšlenky. 

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším,  

neboť jejich duše přebývají v domově zítřka,  

který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.  

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. 

Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. 

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy.  

Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná  

vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. 

Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. 

Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.“ 

 


