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L É Č I V É  H R A N Í
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Proč to funguje Co to přineseJak začít
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Ahoj Honzo, 
nedávno jsme se potkali před zubní klinikou. Můj muž tam hrál s 
naším malým synem hru na „nesmíš”. Určoval různé lavičky a dra-
matickým komickým hlasem říkal „Pozor, teď se v žádném případě 
NESMÍ sedat sem!” a syn se smál, snažil se proniknout k lavičce a 
sednout na ni. Muž mu bránil, ale vždycky nakonec prohrál a teatrál-
ně to oplakal. Byla to tzv. mocenská hra, která funguje tak, že dítě se 
naplní pocitem moci a síly – a když pak musí strpět něco nepříjem-
ného (nechat si paní zubařkou sahat do pusy), má na to víc energie 
a jde to víc v klidu.

Říkal jsi, že něco tak bizarního jsi už dlouho neviděl. :-)

Ale že tě zajímá všechno, co může vést k větší pohodě s dětmi a že 
bys chtěl vědět víc. Chápu. Tyhlety hry, kdy se dítěti dopřávají zvlášt-
ní zážitky (třeba Ha, vyhrávám nad tátou!) můžou na první pohled 
působit až děsivě. „Co se tím dítě učí?”, „Jak pak pozná, kdy hraju 
hru, a kdy ne?” Je obava, abychom místo větší pohody neměli spíš 
větší psycho. Rozumím.

A tak jsem se rozhodla připravit e-book o různých způsobech tera-
peutického hraní, který odpovídá na tyto pochyby. Vysvětluje teorii, 
kdo tyhle hry vymyslel, jaké s tím mají psychologové dlouhodobé 
zkušenosti, proč to dává smysl. Ukazuje praxi (příklady her), reka-
pituluje, jak to je s těmi malými dětmi a spoluprací, a přidala jsem i 
moudré texty od autorek, které mně osobně hodně pomohly (Naomi 
Aldort a Aletha Solter). 

E-book je míněn také jako podpora pro rodiny, kde už takové hraní 
používají, ale třeba partner nebo babička to nechápe a má z toho 
strach. Čtení může vést k povídání si a sblížení pohledů.

Takže doporučuju: pokud tě to zaujalo, prozkoumej, můžeš pak hraní 
vyzkoušet v reálu, přijít na seminář, nebo jak budeš chtít. Cíl je méně 
bezmoci a více zábavy v životě s dětmi. 

Zdraví Mirka a Lukáš

Dopis Honzovi
POZVÁNKA K LÉČIVÉMU HRANÍ
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Nikdo nemáme tolik času, kolik by se nám líbilo. Proto i když jsem se 
snažila do ebooku dát spoustu informací, je mi jasné, že možná nebudeš 
chtít číst všechno. Nevynechej tedy alespoň části označené slovem 
SHRNUTÍ. Pro první orientaci to stačí.

Jak číst tento e-book

Naomi Aldort. Američanka, jejíž Vychováváme děti 
a rosteme s nimi bylo přeloženo do mnoha jazyků 
a vysvětluje, jak vlastně být pro děti lídrem, jak se 
vyznat v dětských pořebách, co je prospěšné a co 
ne. Harvey Karp. Američan, líbilo se mi jak Nej-
šťastnější miminko v okolí tak Nejšťastnější batole 
v okolí. Harvey moc nefilozofuje, má spíš praktické 
nápady, ale zaujal mě. Laura Markham a její AHA 
rodičovství. Tato stará paní si získala srdce lidí po 
celé planetě, protože dokáže vysvětlit věci oprav-
du pochopitelně a s ohledem na potřeby rodiče. 
Omrkni její videa na Youtube.

No a poslední a zásadní je Aletha Solter – Švýcar-
ka, terapeutka, vědkyně, která se hraním zabývá 
třicet let a padli jsme u ní na úplný poklad: knihu 
Attachment play, kde jednotlivé typy her podrobně 
rozebírá. Z ní čerpám nejvíc. Rozvinula směr Aware 
parenting a mám v ni důvěru.

Dále bych se chtěla omluvit nebo vysvětlit – proč ti 
tykám a proč tě oslovuji jako muže? Asi se snažím 
podprahově šířit myšlenku, že obzvlášť pro tatín-
ky může být terapeutické hraní úplně skvělá věc. 
Můžou si to pojmout po svém, můžou v tom uplat-
nit svou mužskou hravost, může je to hodně bavit. 
Zároveň muži často dobře cítí svoje hranice (nebu-
dou se do hraní nutit na sílu; když na to v daném 
momentě nemají, prostě si jdou raději zaběhat a 
následně hraní proběhne skvěle). Takže pokud jsi 
žena, zvaž poslat to svému chlapovi :-)

Za třetí, “kdo to vymyslel?”. Já mám hodně načte-
no o různých výchovných směrech a jako červená 
nit se většinou mých oblíbených autorů táhne 
respektující přístup – jak děti nechat vyvíjet svým 
tempem, jak věřit, že se chovají dobře když se cítí 
dobře, jak svým vlastním životem ukazovat co je 
krásy na světě a jak se tady žije. Konkrétně toto 
terapeutické hraní navrhují následující autoři: 
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JAK FUNGUJE LÉČIVÉ HRANÍ

1 

Dítě opakuje určité chování
Dítě opakuje určité chování (pořád něco háže na zem, věší 
se na tátu, předstírá, že je miminko, vymýšlí si nesmysly, 
…). Tím vás takzvaně zve ke hře.Pro nás to ale může být 

těžké (jsme unavení, připadá nám to nevhodné, obtížné), 
nevidíme smysl takové hry.

2 

Dáme tomu prostor 
Ale dáme tomu prostor (když máme čas a sílu a náladu). 
Hrajeme podle určitých pravidel (necháváme dítě být tím 

silnějším, dramaticky přeháníme, …)
Dítě si tím zpracovává nějaké své téma, zážitek, pocit 

(bezmoc, strach, …). Je to pro něj velice léčivé.

3 

Vychutnáme si smích a sblížení 
Výsledkem je spousta smíchu, sblížení, spokojené a 

pozorností nasycené dítě, se kterým se dá lépe domluvit 
a spolupracovat. A my si odnášíme skvělý pocit, jak zdatní 
jsme rodiče, jak naplňujeme potřeby dítěte, aniž bychom 

ustupovali z potřeb našich. Také si odnášíme domácí 
pohodu. Na některé přetížené (nová školka, nové miminko, 
stěhování, nemoc), agresivní, rozhozené děti to funguje až 

zázračně.

SHRNUTÍ:
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PŘÍKLADY HER
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„JÁ CHCI TÁTU!“ ozýval se řev zrovna v momentě, kdy si muž chtěl jít 
(též z posledních sil) zakouřit. Grrr!!  Určitě to znáte taky. Snažila jsem 
se dítě odtrhnout od jeho otce, když v tom mi bleskla hlavou Aletha 
Solter a její „praní se o dítě“!  
Uvádí  to jako tip na společnou hru pro rodiče, jejichž prvorozený se 
musí vyrovnat s úbytkem pozornosti a svobody po narození souro-
zence. Začala jsem synka tahat k sobě s výkřiky typu: „Ale to je MOJE 
mládě!“ „JÁ ho chci teď NEJVÍC!“ „Já si s ním chci teď hrát, s mým 
krásným synem!“ 
Muž se naštěstí okamžitě chytil a dělal totéž: „Ne, Thea teď mám já!“ 
„JÁ ho hrozně chci!“ :-) atd. 
Oba jsme se smáli a přeháněli toto tahání se o dítě, jak to jen šlo. 
Fungovalo to parádně. Bylo až fyzicky vidět, jak to celou rodinu, a 
hlavně syna „dobíjí“, jak se cítí, že všechno je v pořádku, že je doma, 
že se máme rádi, že je naše hodnotné mládě. Jsme v té chvíli ma-
ximálně spolu. Asi po dvou minutách jsem se zeptala syna, co volí, 
smál se a chtěl za mnou. Jeho nálada se dramaticky zlepšila. „Bom-
bardování“ pozorností a nadšením z jeho existence je zřejmě neodo-
latelné… Vyzkoušejte! 
K této hře potřebujete součinnost partnera. Přeju ať mají pochopení 
pro dramatický efekt.

HRANÍ U NÁS DOMA:

Dnes se nám nahromadilo několik záležitostí k řešení v Bauhausu. Byli 
jsme tam několik hodin, dohadovali se a zkoumali. Syn se musel totálně 
přizpůsobit, skoro nulová svoboda. Po návratu domů toho všeho měl 
fakt dost.

Pereme se o dítě

SHRNUTÍ: Princip této 
hry (tahat se o dítě a 
přehrávat jak moc ho 
chceme) je umožnit dítěti 
zážitek, že je CENNÉ, 
CHTĚNÉ, že rodičům na 
něm ZÁLEŽÍ, že je pro ně 
DŮLEŽITÉ.

Samozřejmě, že vaše dítě 
je pro vás to nejcennější 
na světě. Ale pro některé 
z nás může být těžší mu 
to nějak čitelně dávat 
najevo. Formou hry je 
to bezva. Vyzkoušejte 
pravidelně.
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Hra spočívá ve vydávání řady příkazů, které on nadšeně poru-
šuje. Čím větší mají efekt, tím je lépe. Postupně jsme dospě-
li k oblíbené variantě:  “Nééé další věc už z batohu vyhodit 
nééééé! To snad ne, zas je venku!” Následoval smích a nadšení. 
Lze hrát prakticky kdekoliv, při čekání, na výletě, atd. 

A k případnému dotazu: „Co se takovou blbostí dítě učí?” Děti 
velmi dobře chápou rozdíl mezi realitou a hrou. Když syn (3 
roky) vyhazoval obsah batohu na fotce, u lahve s pitím se za-
stavil a konstatoval: „Ale musíme dát pozor, aby se neodkutá-
lela pryč a nespadla někam! To by bylo špatný!“ Čili to, že hraje 
hru, neznamená, že upadá do nějakého stavu bez hranic, kdy je 
mu všechno jedno. 
A co se tím učí? Myslím si, že se učí, že prostřednictvím fanta-
zie, legrace, smíchu a přijetí si můžeme dobít baterky, i když je 
zrovna 30 °C ve stínu, i když nás čeká další letiště. A syn je pak 
zlatý, má sílu spolupracovat.

HRANÍ U NÁS DOMA:

Jak Vaše děti zvládají cestování? Pro mě je cestování ohromně náročné. 
Přesuny, cizí prostředí, neustále něco musíme, nevíme nebo nesmíme. 
Uf! Když jsem balila hračky na dovolenou, říkala jsem si tudíž, že hlavně 
musím myslet na nabízení Léčivých her. Ale nakonec to nebylo jak 
zapomenout, protože syn už ví, jak mu to pomáhá, a pravidelně si sám 
říkal: Potřebuju hrát NESMÍŠ. Jak to funguje? 

Hra na nesmíš

SHRNUTÍ: Pokud vám připadá, že dítě v 
poslední době nezvykle „rebeluje” a stále 
odporuje, může být přetížené z toho, jak se 
moc musí v tomto období přizpůsobovat 
okolnostem. Že si nemůže celé hodiny 
běhat po savaně, jak to mláďata homo 
sapiens dělala 100 000 let, ale že musí 
často jednat s ohledem na pravidla v naší 
civilizaci. 
Systémové řešení je snažit se upravit jeho 
životní podmínky (aby se mohlo hodně 
volně vyběhat, pokud se vám narodil 
divoký exemplář, nebo aby mělo pořád 
něco nového na zkoumání, pokud máte 
zvídavý typ, nebo aby mělo volnost sebe-
vyjádření, pokud máte malého umělce, 
atd.). Ne vždy to ale jde, známe to.
Pak můžete vyzkoušet hru NA NESMÍŠ, 
kdy dítě porušuje vaše příkazy, rebeluje 
a odporuje formou hry. Pokud je v 
tom hodně smíchu a požadavků na 
opakování a pokračování, bylo to ono. 
Potřebuje se vymezovat proti omezením. 
Může ho to vnitřně nabít, aby zvládl 
další „sebezapření”, kdy je třeba se 
přizpůsobovat, poslouchat.
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A chtěla jsem vám napsat, co si na tom uvědomuji já:  že mám 
reflexně chuť synkovi říkat, že to je „špatná hra“, že mám chuť 
příběh měnit, např. učit ptáka lépe létat. Že mám chuť vycho-
vávat (kázat o tom, že život nejde řešit tlačítkem RESET a kdesi 
cosi) anebo aspoň stáčet hru k té dimenzi, ze které tak nadějně 
vylétají noví ptáci a povídat si o ní. 
Ale ze čtení Alethy Solter právě vím, že můj úkol v takové hře je 
spíš přijímat to, jak to je. Nesnažit se to „vyřešit“ (aby to nedě-
lal), nebo nějak odmítnout. Nebo se nějak stresovat, že dítě je 
nějak podezřele posedlé umíráním ptáků. 
Ptáček umřel. Je to pro jeho mysl teď silné téma, které ta mysl 
teď bude řešit a musí řešit. Já můžu být přitom (když mě syn 
zve), nebo být mimo. Tak volím být přitom. A uvědomuju si, že 
„dvojmámy“ musí zvládnout i mnohem náročnější takové hry 
(Budeme mami hrát, že miminko se vystřelilo do vesmíru a už 
se nikdy nevrátí!), a že je to v pořádku a funkční jako způsob, 
jak se děti vyrovnávají s něčím, co jim tlačí na mysl. Ale tak ří-
kala jsem si, že vám to napíšu, pro připomenutí. Jen být u toho, 
poslouchat, případně se doptávat, ale netáhnout to nikam. 
Nutit, nezakazovat. Být vrba, která slyší, nesoudí.

HRANÍ U NÁS DOMA:

Jak už se tak kolo života otáčí, po nedávných hrách plných radosti je 
tu zase něco jiného, pro mě náročnějšího: „Mami, budeme zase hrát, 
že ptáček spadl z výšky a umřel.“ Takže hrajeme. Hra nespočívá ani v 
oplakávání, ani v zachraňování, ale pádu ptáčka, v momentu „už umřel!“ 
a v „tlačítku, který když zmáčkneš, tak tady vyleze novej ptáček“. Ach jo.

Na ptáčka, co zase umře

SHRNUTÍ: A ještě doplním další 
souvislosti: dneska v noci se Theo 
mnohokrát vzbudil a kontroloval, 
jestli jsem opravdu těsně vedle něj. 
Šla jsem na toaletu, šel se mnou. 

Separační úzkost v necelých pěti 
letech? Solter říká, že předškoláci 
mají spoustu strachů, které mladší 
děti nemají. A že její názor je, 
že to celé souvisí s postupným 
uvědoměním si smrti a hlavně 
vlastní smrtelnosti.

Už jsou to velcí lidi a zase o kus lépe 
chápou, jak to tu na světě chodí.
Jejich mysl tyto záležitosti řeší 
vědomě (dokola propracovává 
situaci, jak ptáček umřel) nebo 
třeba podvědomě (strachem ze 
všeho možného, neochotou být 
sám…).
Takže vám přeji moudré 
proplouvání tímto tématem a jsem 
zvědavá na dnešní noc…
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Včera večer se stalo něco zajímavého. Theo si hrál se tmou a 
vznikla z toho hra léčivá. Dá se na tom ukázat, jak hru postupně 
stavím: během hraní řekl, že ve tmě by mě hledal a našel. Ale 
v případě, že bych byla v práci, tak to by mě nenašel. Spojila 
jsem si to a ptám se: „Theo, ty mě chceš najít?” “Jo. “ “A chceš 
abych přišla z práce?“ “Jo.“ “Aha... Mám na tebe zazvonit a ty 
otevřeš a já tam budu?” “Jooooooo!” Takže jsem šla za dveře a 
hráli jsme hru na shledání. Zazvonila jsem a shledání proběhlo 
bouřlivě. Po uvítání si mě syn pokaždé odvedl do vedlejšího 
pokoje a pak mě vyzval: “Běž zase zvonit.”  A tak jsem šla. Za-
hráli jsme to asi desetkát, následně jsme se šli koukat z okna, 
jak sněží. Dnes hru zase vytáhl: „Mami, běž přijít z práce.“  Tak 
mne napadlo vám to do této podrobnosti popsat. Že se dá dětí 
přímo vyptávat, co by chtěly, jak by to chtěly, nechat si potvrdit 
scénář. Zrovna tomuto scénáři dobře rozumím: Máma nebyla. 
A UŽ JE! Máma není. A UŽ JE. Separace je překonána. Je super, že 
to v dětech takto funguje.

HRANÍ U NÁS DOMA:

Předevčírem mi muž říkal, že Theo (3) přes den plakal, že máma je v práci a on ji potřebu-
je doma. Chodím teď do zaměstnání a Theo postrádá hlavně společná rána — ten mo-
ment, kdy se probudí do nového dne, kdy je máma poblíž, je k dispozici. Snažím se mu to 
odpoledne samozřejmě vynahradit, ale stejně... 

Hra na příchod z práce

SHRNUTÍ: Shledávací hry jsou pro našeho 
syna jedněmi z nejoblíbenějších. Dětem 
tyto hry pomáhají překonat odloučení. 
Chodila jsem poslední dva roky na částečný 
úvazek do práce. Během těchto let Theo 
mockrát inicioval nějaké divadlo na 
principu „nejsme spolu a už jsme spolu!”, 
které jsme pak opakovaně hráli. 

Důležitá je pro něj taky celistvost rodiny 
(jsme společně všichni tři, všichni tři se 
držíme za ruce a podobně). V předškolním 
věku, kdy vypuklo období vyprávění 
složitých fantazijních příběhů, bývají často 
o tom, jak jeden člen rodiny šlápne na 
bludný kořen, pak je drama, ale nakonec 
VŠECHNO DOBŘE DOPADNE.

Hlavní část této hry je pořádně si emočně 
prožít ten MOMENT SHLEDÁNÍ. Pokud je 
pro vás těžké být v tom autenticky, když už 
se hra opakuje podesáté, můžete na svou 
mysl použít pobídku těžkého kalibru — jak 
bychom se asi cítili při shledání po děsivém 
odloučení (například pobyt v nemocnici 
bez návštěv, jak to bylo běžné za našeho 
mládí). A jak jsme šťastní, že doba se už 
ohledně těchto separací obrací, plus naše 
děcka jsou zdravá a chytrá a můžou s námi 
hrát hry. Nával vděčnosti.
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No dobře Mirko, hry které zrovna vy hrajete, jsem pochopil, a dokonce mi 
vytanuly nějaké podobné situace od nás, kdy mě tedy děti zřejmě zvou 
ke hře, jasný.
Ale, jak jsi upozorňovala, hned se mi dostavily taky obavy. Shrnul bych 
to jako „Co když nám to přeroste přes hlavu!” Víšjak, se mnou si jako s 
děckem otec takto nikdy nehrál a bojím se, že by hrál, byl bych šťastnej 
jako blecha a vyžadoval bych jeho pozornost do nekonečna. Já živím 
rodinu, jsem unavenej z práce, fakt nevím, zda mám sílu x krát opakovat 
nějakou takovou, i když milou, ptákovinu. A za druhé - od kolika let 
to takhle hrajete? Jde mi o to, že nevím, zda to pro malé dítě není fakt 
matoucí. Co když budu potřebovat, aby chápalo, že NE je NE, jenže ono to 
bude brát jako hru?

Pochybnosti o hraní: Honzova námitka

objevila neškodné způsoby, jak můžeme dětem 
pomáhat, jak kompenzovat tlaky, které na ně jsou. 
Čili je rozumné a výhodné je v období růstu takto 
emočně živit, podobně jako jim kupuješ zdravé jíd-
lo, i když je dražší, protože věříš, že z dobrého jídla 
si vystavějí kvalitní tělesné buňky, což jim pomůže 
na mnoha úrovních. Tak stejně funguje investice 
do emočního těla, tvoří jim to základ, ze kterého 
budou čerpat celý život. 
Zásadní ale podle mě je, pokud tě to nějak zauja-
lo, že to prostě musíš zkoušet a uvidíš, zda je to 
pro vás funkční nebo ne. Dej si omezenou časovou 
výzvu, třeba tři měsíce po které zrušíš nějakou svou 
povinnost nebo aktivitu a ušetřenou energii zkus 
dávat do hraní. Buď se ti potvrdí, že je to skvěle 
vynaložená energie (protože místo hnusného stavu 
BEZMOCI budete mít více POHODY), anebo ne, pak 
holt nic. Co můžeš ztratit? Nic. Je to jako prevence, 
když se staráš o auto nebo cokoliv jiného — nemu-
síš čekat až na havárku. 
Co se týče té obavy, že „co když nebude chtít nikdy 
přestat”? Pokud je tvoje dítě tento hravý typ a 
nikdy jste to nedělali, pak ano, ze začátku může být 
ze svého „nového zábavného otce” v sedmém nebi 
— asi jako když ty si koupíš novou grafickou kartu 
nebo novou motorku. Je to tím průlomem nových 
možností, co to dává. Ale postupně se potlačené 
potřeby vytěží a požadavků na tebe bude méně. 

Odpověd: Honzo, úplně rozumím. Nikdo není una-
venější než stará matka, takže plně chápu, jak to 
myslíš. Můžu ti říct, jak jsem si to přebrala já a jak 
to bylo u nás. 
Pokud dítě kvete a máte pohodu, znamená to, že 
se daří jeho potřeby naplňovat průběžně, prostě to 
dítě má velké štěstí, že se narodilo zrovna do pro-
středí a okolností, které vyhovuje zrovna jeho osob-
nosti. Pak se „hraním ptákovin” nemusíš zabývat. 
Ale hodně rodin reportuje, že úplně pohoda není. 
Děti takzvaně „vysírají“ — to znamená, že jejich 
chování je pro rodiče tak náročné, že v rodičích 
vzbuzuje zlost, křivdu, nebo naopak pocity viny, a 
hlavně BEZMOC (už nevím, co by ještě chtěli!).  
A tady je zásadní si říct: nevinné malé dítě „nevysí-
rá“, dítě SIGNALIZUJE. Jeho bytost celým jeho tělem, 
hlasem a myslí se snaží se domoci toho, co by mu 
pomohlo se vyrovnat, co by naplnilo nějakou jeho 
aktuální vývojovou potřebu. 
A my si můžeme říct, že „hrát ptákoviny” je pro nás 
náročné. Ano, může to být náročné. Jenže, jak moc 
náročné je pro to dítě vyrovnávat se s nenaplně-
ním potřeb? Taky je to pro něj ohromně náročné. 
Ano, ono neživí rodinu, ale zapojují se mu miliony 
synapsí za minutu a svět kolem něj je brutálně 
složitý a náročný. Ono to samozřejmě zvládne i bez 
léčivého hraní. Všichni jsme našli způsoby, jak 
máme v civilizaci fungovat. Ale je to škoda. Solter 
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POKUD TÍM NEOHROŽUJE LIDI. Nemáme teda pra-
vidlo „kameny se nikdy nehází”, ale princip, že je 
třeba se dívat, zda ve směru házení nejsou lidi, a 
dle toho se někdy může házet a někdy nemůže. Je 
to pro něj matoucí? Nemyslím. Svět nefunguje na 
pravidla. Toto ale může každá rodina cítit jinak, čili 
pokud to potřebuješ, buď kreativní a zaveď si tedy 
pravidlo: když má táta svou žlutou baseballovou 
čepici, znamená to, že se hraje. Když ji nemá, tak NE 
znamená NE a hra není vhodná. Uvidíš, třeba tě to 
uklidní. 
Každopádně v tom semináři, co máme, věnujeme 
námitkám proti hraní (proč nás dospělé to či ono 
neláká hrát) hodně času, takže můžeš zkusit. Pokud 
ti pomáhá opřít se o moudrost zkušených expertů, 
přečti taky následující kapitoly, ze kterých plyne, 
jak to berou Aldort a Solter, které mají zkušenost 
s opravdu velkým množstvím dětí.

Pokud je obecně v životě tvého dítěte dost volnosti, 
zábavy, lásky, fungují hry jen jako kompenzace ně-
jakého tlaku. Srovnej svou ženu — určitě by skočila 
po nabídce, že ji budeš denně masírovat (zejména 
pokud takovou péčičku nikdy nezažila), ale ... Jak 
dlouho by jí to vydrželo? Postupně se potřeba napl-
ní. A s tím i vytěží.

Každopádně nic ti nebrání hraní limitovat. Dítě to 
asi obrečí, ale ono se s tím vyrovná. Lepší trochu 
zábavy s tátou, než žádná. Uznej pocity, domluv se, 
kdy si budete zase hrát A DODRŽ SLIB.

Co se týče té otázky, jak staré dítě chápe podstatu 
hry, že je to jenom jako, že se to tak dělá jenom 
teď, ale ne vždycky. Na semináři probíráme nej-
jednodušší hry použitelné i pro miminka, myslím, 
že není věkový limit. Tvoje děti jsou inteligentní, 
však jsou po tobě :-). Pro mě je v tom hraní důležitý 
aspekt, kterému říkám „dodržujeme principy, ne 
pravidla”. Příklad: Naše dítě může házet kameny, 
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Každé dítě je originál, takže naše hry můžou 
být jiné, než jaké by rádo hrálo zrovna vaše 
dítě. Nicméně pokud bys Honzo uvítal další 
inspiraci, tak aktuálně mám na webu (http://
lecivehrani.cz/category/priklady-lecivych-her/) 
a na FB stránce Bereme hraní vážně více než 
20 příkladů z naší domácí praxe. 

Příklady léčivého hraní
Například: Jak otevřít pusu (hra na 
prolamování hranic), Nesnáším zimní oblékání 
(tělesno), Mámo, já se nemůžu zvednout! 
(shledávácí/tělesná hra), S ním se nedá hrát, 
protože podvádí (symbolická hra), Nechat se 
zmlátit pěnovým mečem? (tělesná/symbolická 
hra), Jsi pro nás radostné překvapení 
(shledávací hra), Tři obyčejné mocenské hry, 
Mami, podívej, co udělám (o síle empatie), 
Mami, já už hrozně potřebuju tátu (symbolická 
hra), Ten největší světelnej meč (symbolická 
hra), Mámo, teď jsi smutná a najdeš květinu 
(symbolická/shledávací), Mámo, teď se 
mě bojíš (symbolická), Mami, jsem dárek 
(shledávací), O bezproblémovém naočkování 
(symbolická), Stůl pro dva (kooperativní hraní), 
Když přijdu z práce (rande), Velitelská čepice 
(mocenská hra).

Potřebuješ další příklady léčivých 
her?

PŘÍKLADY
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MOUDŘÍ, OD KTERÝCH SE 
UČÍME
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Honzo, rozumím. Jsem v tomto stejná — zajímá mě důvě-
ryhodnost zdroje :-) Nejvíc čerpáme od Alethy Solter, Ph.D. 
švýcarská psycholožka, 30 let zkušeností, několik knih pře-
ložených do mnoha jazyků (i česky). Má institut tzv Aware 
parenting, což jsou v zásadě tři metody:

 » kontakt (porod a bonding, fyzický kontakt, kojení, pro-
mptní reakce na pláč, citlivé naladění),

 » disciplína bez trestání (žádný typ trestů, žadné uplácení, 
hledání potřeby, která je za chováním dítěte, zpracování 
hněvu pro rodiče, mírové řešení konfliktů),

 » léčení stresu a traumat (stres a traumata jako hlavní 
příčina problémového chování, důraz na prevenci, naslou-
chání a přijetí emocí, léčivé efekty smíchu, hry a bezpečné-
ho pláče).

Většina z toho je známá věc i od jiných autorů. Ale ne-
zvyklé je právě to vyrovnávání se stresem přestřednictvím 
hraní. Napsala o tom celou knihu Attachment play, kde 
hraní volně rozděluje do devíti typů (rande řízené dítětem, 
symbolická hra, pokračovací hra, nesmyslová hra, separač-
ní hra, mocenská hra, regresní hra, kontaktní a kooperativ-
ní hra). Podrobně to rozebíráme ve videosemináři. Pokud 
tě baví číst, knížku určitě doporučuju.  
Má její přístup oporu i u jiných terapeutů? Ano. V knize 
podrobně uvádí výzkumné souvislosti jednotlivých typů 
her a odkazy na literaturu. Problémové děti, autistické děti, 
traumatizované děti — hra se používá leckde.

Mirko, dobře, v zásadě chápu, kam míříš: dítě chováním dává indicie, co 
se v něm děje, co potřebuje „řešit” (opakovaně prožívat). Přičemž je ale 
komplikace, že v naší civilizaci dítě často potřebuje dělat něco, na co 
naše okolnosti nejsou dobře stavěné (vytváří to nepořádek, hluk, únavu, 
obtěžuje to dospělé atd.). Ty říkáš — najít čas a místo, kde tomu lze jít 
vstříc, dělat kolem toho „tyjátr”, umožnit to na max. Dobře. Jsem ochoten 
to zkusit. Rád bych ale věděl, kde jsi to sebrala, koho tím „následuju”. Jak 
jste na to vůbec přišli?

Kdo je Aletha Solter
MOUDŘÍ, OD KTERÝCH SE UČÍME:
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Skoro pro každého dospělého je těžké dítěti náruč 
pro pláč poskytovat. Neumíme to umožnit ani sami 
sobě. Hodně lidem ale pomohlo více si ujasnit 
PROČ je to těžké. K čemuž nám byl užitečný jiný text 
od Alethy Solter, který jsme překládaly guerillově 
s pár dalšími matkami — Proč děti pláčou kvůli 
nepodstatným věcem. Je to delší, tak jsem to neda-
la přímo sem do e-booku, ale pokud máš s pláčem 
problémy, určitě doporučuju to omrknout. Nám to 
hodně osvětlilo.

Častá námitka: „Ale já nejsem žádnej psycholog / 
psychologie je mi podezřelá / co myslíš tou terapií 
— to mě děsí.” 
Chápu. Myslím že je potřeba vědět jednu základ-
ní věc: pokud se dítě potřebuje vyhrát, vyblbnout, 
vyzuřit, vybrečet z něčeho, co ho trápí, tak náš úkol, 
je prostě být v tom s ním, umožnit mu to. Když s dí-
tětem začneš chodit na hrací rande, odhoď všechny 
svoje předpoklady, jak to bude („jak si spolu bude-
te pěkně stavět vláčky”). Může být, že v dítěti pro-
střednictvím tvé pozornosti roztají bloky a polezou 
z něj agresivní nebo jiné nepříjemné motivy. To je 
právě to léčení — třeba potřebuje zpracovat nějaké 
situace ze školky, o kterých ty ani nevíš. „Terapie” 
laicky znamená být mu k dispozici, přijímat ho, jak 
je. Pokud přijde pláč, podpořit pláč. Je to léčivé. 
Jinak nic speciálního „psychologizujícího” dělat 
nemusíš. 
A to je poslední a HODNĚ DŮLEŽITÁ věc k Alethě: 
tvůj vztah k dětskému pláči: léčivé je, pokud dítě 
s tebou může bezpečně plakat tak dlouho, jak po-
třebuje. Že ho ty nemusíš nutit přestat. Pláč je pro 
děti zásadní úlevný, stres odplavující, rovnováhu 
nastolující mechanismus.  

SHRNUTÍ:  
Aletha Solter: Čerpáme hodně 
z knížky Attachment play (Hraní pro 
budování pevné vazby), kde shrnula 
celoživotní zkušenosti. Přes hraní 
pomáhala dětem se vším možným 
(spolupráce, nastavování hranic, 
učení na nočník, sprostá mluva, 
agrese, sourozenci, lhaní, večerka, 
těžký porod, rozvod, nemocnice, 
atd.) a doporučuje rodičům, jak na to 
doma. 
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Kapitola 6: Vztek a agrese z knihy Alethy Solter Attachment play.
(Přeložila Tereza Lorencová a Lucka Grodecká, pasáže jsme zvýraznili my.)  

Hněv a agrese

Chlapec ve věku 4 let velmi často plival na své 
rodiče. Jeho matce byla diagnostikována rakovina 
prsu, když chlapci bylo 9 měsíců a po dobu 3 let 
podstupovala náročnou léčbu (zahrnující několik 
operací a chemoterapii). 
Jedenáctiletá dívka se v domácím prostředí stávala 
stále více agresivnější s blížícím se datem nástupu 
na novou školu. 
Některé agresivní děti nemají konkrétní traumatic-
ké prožitky, stačí však pouhá akumulace každoden-
ní frustrace, pocitů zklamání, přílišné stimulace, či 
neuspokojených potřeb. Tudíž i při zjevné absenci 
očividných traumat či psychického napětí se může 
agresivní chování objevit a to v případě, kdy dítě 
nemělo možnost překlenout/odbourat tuto denní 
nepohodu/stresy. 
Namísto trestání dítěte za agresivní chování či 
kázání o slušném a vlídném chování hledejme 
způsoby jak můžeme dítěti bezpečně pomoci zbavit 
se bolestivých emocí. Nabízí se několik typů her, 
které mohou napomoci redukovat dětskou agresi. 
Výzkumy ukázaly, že že agresivním dětem prospívá 
neřízená hra orientovaná na dítě. 
Pokud vaše dítě jedná agresivně, snažte se najít si 
čas, abyste si s ním mohli každý týden společně 
hrát, a to v místnosti s různými hračkami jako jsou 
kostky, panenky, figurky, zvířátka a autíčka. Každo-

Tato kapitola se zabývá hrami, které lze využít 
u agresivních dětí. Je důležité mít na paměti, že 
příčiny agresivního chování obvykle pramení ze 
stresu či nezhojených traumat. Tyto pro dítě boles-
tivé pocity obvykle leží na pozadí jejich agrese. 
Prožitky dítěte týkající se zneužívání/ nadávek/ 
urážek, zanedbávání, autoritativní výchovy, strachu, 
lékařských traumat, či agrese od ostatních dětí 
mohou stát za tím, že dítě bije, kouše, či šikanuje/
tyranizuje jiné děti. V třetí části této knihy najdete 
tipy týkající se specifických zdrojů stresu či traumat. 
Následující případy týkající se mých klientů ukazují 
agresivní chování dětí vyplývající ze stresu a trau-
mat (či přímo během období plného stresu): 
Dívka ve věku patnáct měsíců začala tahat svou 
matku za vlasy poté, co měla možnost sledovat TV 
pořad, jehož obsahem byly záběry týkající se terori-
stických útoků v 9/2011. Dvouletý chlapec se choval 
velmi agresivně vůči ostatním dětem. V životě zažil 
mnoho lékařských vyšetření, včetně traumatického 
porodu. Již jako kojenec byl hospitalizován, ve 
druhém roce života byl třikrát na pohotovosti kvůli 
otravě jídlem a jiným nemocem. 
Tříletý chlapec začal ve škole kousat ostatní děti 
poté, co jeho otec začal doma hovořit o rozvodu 
(i když rodiče tuto věc nikdy nekomunikovali napří-
mo dítěti). 

MOUDŘÍ, OD KTERÝCH SE UČÍME:



WWW.LECIVEHRANI.CZ   •    STRANA 19

„Ano!“ a ihned přinesl z ložnice plnou náruč polštá-
řů. Přesunuli jsme se do obývacího pokoje, kde si 
Mathew s Helen zahráli polštářovou bitvu. Povzbu-
zovala jsem Helen, aby spadla na podlahu po 
každém zásahu polštářem. Mathew si hru zamiloval 
a rozesmál se pokaždé, když se jeho matka „spadla“ 
na podlahu. V jednom okamžiku položil na koberec 
polštář a řekl jí: „Tady, mami. Tady je polštář, takže 
když spadneš, nerozbiješ si hlavu.“ Pak na ni znovu 
pořádně zaútočil polštáři a vesele se smál. Po 
dvaceti minutách se Matthew cítil mnohem lépe. 
Během příštích dvou dnů mé návštěvy už maminku 
neuhodil. Podle Heleniny následné zprávy ji 
Matthew znovu uhodil o týden později a ona 
navrhla, že si dají další polštářovou bitvu. Znovu se 
srdečně smál, když na matku házel polštáře. Asi asi 
za týden nebo dva řekl: „Mami, jsem naštvaný, 
pojďme si zahrát polštářovku.“ Poté už matku nikdy 
neuhodil, zato spolu hráli spoustu polštářových 
bitev! 
Později jsem Helen vysvětlila, že malé děti často 
obviňují své rodiče z čehokoli, co se jim nelíbí, 
přestože to nemusí být vina rodičů. Také jsem jí 
řekla, že pro dítě může být těžké bezpečně vyjádřit 
svůj vztek na něco, z čeho mají jeho rodiče očividně 
radost (jako je například přestěhování se do nové-
ho domu). 
Mocenské hry (hry na obrácení moci) se staršími 
dětmi (a dokonce i dospívajícími) mohou mít 
podobu zápasu, jak ilustruje příklad mojí dcery. 
Když bylo Sarah dvanáct let, byla někdy po škole 
vystresovaná a obracela svůj hněv proti mně. 
Přestože mě nikdy neuhodila, občas na mě křičela. 
V té době jsem ji vyzvala, aby se mnou zápasila. 
Postavily jsme se proti sobě, zaklesly jsme se do 
sebe rukama a s nataženými pažemi jsme se 
snažily navzájem se odtlačit na druhou stranu 
místnosti, zatímco jsme na sebe vrčely a dělaly 
rozzlobené obličeje. Nejdřív jsem odolávala, ale 
nakonec jsem ji nechala dotlačit mě na gauč. Jak 
rostla a stávala se silnější, už jsem nemusela dělat 
slabou, protože mě snadno odtlačila na pohovku! 
Během těchto zápasů se vždycky smála a často se 
pak chtěla mazlit. Tato hra jí umožnila vyjádřit svůj 
hněv, uvolnit napětí skrze smích a obnovit náš vřelý 
vztah. 

denní hraní bude mít ještě rychlejší efekt. Určitě 
nechte dítě převzít iniciativu, zatímco vy projevuje-
te pochopení (empatii) a přijetí. Pokud chce, abyste 
se k němu připojili aktivněji, udělejte, co vám 
řekne, ale nechte je nadále řídit hru. Díky pravidel-
ným herním setkáním orientovaným na dítě posílí-
te vazbu s dítětem a ono získá pocit důvěry a 
bezpečí. Až se bude cítit dostatečně v bezpečí, 
využije hru k vyjádření emocí vzniklých jako důsle-
dek stresu nebo traumatu. Díky vaší lásce a přijetí 
těchto emocí bude schopno si s těmito pocity a 
problémy poradit (propracovat se jimi). 
Mocenské hry (hry na obrácení moci) jsou pro 
agresivní děti také užitečné, protože poskytují 
bezpečný a zdravý ventil pro agresivitu a umožňují 
dítěti pomocí smíchu uvolnit napětí. Efektivní 
mocenská hra je taková, ve které předstíráte, že je 
slabí, bezmocní, neznalí, vyděšení nebo hloupí. Tato 
forma hry má mnoho variant. Děti často iniciují 
mocenské hry, když se cítí naštvaně. Jeden otec líčil 
následující příhodu: Můj šestiletý syn pomačkal kus 
papíru do tvaru míče, hodil ho po mně a řekl: 
„Pozor, bomba!“ Zatvářil jsem se, jako že se bojím, a 
dramaticky jsem předstíral, že umírám, což u syna 
vyvolalo bouřlivý smích. 
Pokud se vám vaše dítě opravdu pokusí ublížit, 
můžete jeho agresivní energii nasměrovat do 
mocenské hry. Zde je příklad použití takové hry s 
rozzlobeným dítětem.  
V rámci svých seminářů jsem pobývala u jedné 
rodiny. S matkou (Helen) jsme seděly u kuchyňské-
ho stolu a Helen mi vyprávěla, že od doby, kdy se 
narodil syn, se už čtyřikrát stěhovali. „Právě jsme se 
přestěhovali do tohoto domu a milujeme to tady,“ 
řekla. Její čtyřletý syn, Matthew, stál tiše poblíž a 
naslouchal našemu rozhovoru. Najednou se obrátil 
k Helen a uhodil ji do paže tak silně, jak jen mohl. 
Pohlédla na mě, zmatená chováním svého syna 
(protože ji nikdy předtím neuhodil) a zeptala se: „Co 
mám dělat?“ Obrátila jsem se k Matthewovi a 
zeptala se ho, jestli se na mamku zlobí. Důrazně 
odpověděl: „Ano,“  Pak jsem se ho zeptala, jestli se 
na ni zlobí, protože se odstěhovali ze svého starého 
domova. Odpověděl dalším velmi jasným: „Ano!“ 
Pak jsem se ho zeptala: „Chtěl by sis s maminkou 
zahrát polštářovou bitvu? „ Nadšeně odpověděl 
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obličej každého z dětí. 
Napodobovaly chlapce Maxe z knihy Tam kde žijí 
divočiny (od Maurice Sendaka). Jedno dítě hrozivě 
kulilo oči a další ukázalo své strašlivé drápy, stejně 
jako v knize. Pak jsme zas dělali veselé obličeje. 
Děti si tuto činnost užívaly a hodně se nasmály. Pak 
si všichni začali hezky hrát spolu. Měla jsem z toho-
to přístupu velmi dobrý pocit, protože to opravdu 
fungovalo. 
Některé děti se stávají agresivní ve skupinovém 
prostředí poté, co je jiné dítě šťouchne nebo uhodí. 
Na základě této zkušenosti získají pocit, že nejsou 
v bezpečí. Mohou pak reagovat nepřiměřeně, když 
mají pocit, že jiné dítě vstoupilo do jejich osobního 
prostoru. Pokud znáte příčinu agrese svého dítěte, 
můžete je zapojit do symbolické hry s rekvizita-
mi a tématy týkajícími se původního stresu nebo 
traumatu. Zde je příklad tříletého dítěte, jež ke mně 
rodiče přivedli ke koučování her rodičů a dětí. 
Tříletý Xavier začal postrkovat další děti ze školky 
poté, co byl sám terčem postrkování. Jeho učitel 
používal koncept oddělených pracovních prostůr-
ků: malých koberečků, kde děti mohly sedět a hrát 
si s různými materiály. Děti neměly vyrušovat jiné 
děti, které seděly ve svých pracovních prostorech. 
Abych napodobila atmosféru ve škole, posadila 
jsem malého medvídka na čtvercový kus látky a 
řekla Xavierovi, že je to pracovní místo tohoto med-
vídka. Nadšeně se zapojil do hry. Za chvíli si jezdil 
s vláčkem a málem se rozplakal, když vlak naboural 
do malého medvídka. 
Reflektovala jsem jeho pocity tak, že jsem se ho 
zeptala. „Medvídek dostal strach, když se k němu 
vlak tolik přiblížil?“ On odpověděl: „Ano.“ Následně 
už byl velmi opatrný, když jezdil s vláčkem kolem 
medvídka. Na konci sezení si chtěl vzít vláček s 
sebou domů. Když jsem řekla, že si ho nemůže vzít, 
začal plakat a pořádně se vyplakal v náručí rodi-
čů, kteří ho vedli ze dveří. Za měsíc ho jeho rodiče 
přivedli znovu. Okamžitě vytvořil stejnou scénu jako 
předtím: posadil malé medvídky na jejich pracovní 
místa. Pak si znovu začal hrát s vláčkem. Tentokrát 
však našel řešení: medvídky přemístil na nedale-
ký stůl, takže vláček mohl projet, aniž by do nich 
narazil. 
Tento příklad ukazuje, že se děti nadšeně zapojí 

Některým rodičům není tento přístup ke zvládnutí 
agresivního chování jejich dětí příjemný. Obávají se, 
že pokud povzbudí děti k tomu, aby bily nebo 
přetlačovaly rodiče, budou to děti nejspíš nadále 
dělat i v budoucnu. K tomu však obvykle nedochází. 
Když se děti bijí nebo přetlačují s rodiči při hře a se 
smíchem, tlumí to jejich agresivní tendence. 
Mějte na paměti, že malé děti mohou potřebovat 
informace o tom, co bolí a co ne. Podobně děti, 
které se blíží dospívání, mohou potřebovat zpětnou 
vazbu o své vlastní rostoucí síle, kterou si možná ne 
zcela uvědomují. Možná bude nutné nastavit 
základní pravidla hry, aby nikdo nebyl zraněn. 
Například můžete zavést pravidlo, že nesmíte 
druhého zasáhnout do tváře, nebo že okamžitě 
zastavíte hru, když druhý řekne „stop“. 
Tím, že přijmete zlostné pocity svých dětí, je učíte, 
že vaše vzájemné pouto je silnější než jejich vztek a 
že nic nemůže zničit váš milující vztah. Pokud 
budete agresivní chování svého dítěte trestat, může 
se naučit své zlostné pocity potlačovat, ale bude to 
na úkor jeho emočního zdraví a vašeho vzájemné-
ho vztahu. Potlačený hněv může být příčinou 
pozdějšího zneužívání návykových látek, násilí, 
deprese nebo anorexie.

Hra na nesmysly (nesmyslová hra) nabízí další 
přístup k řešení hněvu vašich dětí. Jedna matka 
mi popsala, jak používala konkrétní verzi hry na 
nesmysly (směšné přehánění pocitů) se skupinou 
rozzlobených dětí, když dělala dobrovolnici ve škole 
své dcery.

V mateřské škole své dcery pracuji jako dobrovolník 
(se třemi až pětiletými dětmi). Jednoho dne jsem si 
všimla častého postrkování a jiných forem agrese, 
na které jsem tam nebyla zvyklá. 
Ten den děti u mého stolečku rozlévaly pití a obvi-
ňovaly se navzájem, což bylo opravdu nepříjemné. 
Tak jsme si sedli do velkého kruhu a všichni jsme 
zkoušeli dělat rozzlobené obličeje. Nazvala jsem 
panující atmosféru jako „silné pocity“, raději než 
bych je označila za špatné nebo zlé. Řekla jsem: „Vi-
dím spoustu silných pocitů. Můžete udělat nějaké 
silné, rozzlobené tváře?“ Děti se do toho opravdu 
vžily. Ještě jsem upřesnila: „Žádné zvuky, jen obliče-
je.“ V kruhu jsme se postupně dívali na rozzlobený 
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posílila její spojení se synem a pomohla omezit 
jeho agresivní chování. Plánovala, že budou v po-
dobném hraní pokračovat doma. 
Tento příklad ukázal jednu důležitou věc. Dítě po-
třebovalo fyzický kontakt s matkou a dávalo to na-
jevo tím, že na ni padalo. Když děti hledají blízkost, 
ale zároveň v sobě mají hodně hněvu, jejich pokusy 
o přiblížení mohou nést prvky agresivity, jako bití, 
postrkování nebo padání na rodiče. Tyto děti ob-
vykle potřebují nejprve nějakou aktivní mocenskou 
hru, aby uvolnily nahromaděný hněv, a pak bývají 
připraveny na jemnější fyzický kontakt.

Mnoho rodičů se mě ptá na válečné hry – zda mají 
nechat své děti hrát si s pistolemi a dalšími zbra-
němi. Děti obvykle začínají hrát tyto hry poté, co 
slyší o násilí a válce – buď z knížek, televize, filmů 
nebo internetu. Děti, které mají rodiče nebo jiného 
příbuzného zaměstnaného v ozbrojených silách se 
pravděpodobně budou o podobné hry velmi zají-
mat. Malí chlapci si takto hrají častěji než děvčata, 
protože většina mediálních obrazů o této tématice 
to vykresluje spíše jako mužskou než ženskou zále-
žitost. I kluci, kteří se nikdy nesetkali s výše uve-
denými médii, se jednou o válce a násilí dozvědí.
Když se to stane, často cítí zvědavost, strach nebo 
zmatek. Jedním ze způsobů, jakým zkouší zpracovat 
tyto různé emoce a informace je skrze hru, která 
napodobuje, co viděli a slyšeli. Není potřeba dávat 
dětem na hraní pistole nebo jiné zbraně. I když váš 
syn doma žádné nemá, nejspíš si je vytvoří z klacků 
nebo z jiných hraček. Děti tak moc potřebují tyto 
válečné hry, že nemá smysl (není příliš efektivní) 
jim v tom bránit, pokud se nezraňují. 
Namísto zakazování této hry můžete pomoci své-
mu dítěti zpracovat související emoce tím, že jeho 
hru převedete na mocenskou hru. Když na vás váš 
synek namíří prst a řekne „beng beng, jsi mrtvý!“, 
nejvhodnější odpověď je předstírat, že umíráte. Tak 
dramaticky, jak to jen jde. Cílem je vyvolat u syna 
smích a co nejdéle ho udržet. Smích mu pomůže 
zmírnit úzkost a napětí. Kromě toho mu dá váš hra-
vý postoj najevo, že se jeho agrese nebojíte, a tím 
ho ujistíte, že ve vašem vztahu je místo pro všechny 
pocity – i ty nejděsivější. Takováto hravá odpověď 
nepodpoří vašeho syna v agresivitě vůči ostatním. 
Naopak, pravděpodobně jeho agresivitu zmírní.

do hry, která symbolizuje to, co je právě trápí (co si 
právě řeší). Prostřednictvím hry si mohou sami najít 
kreativní řešení. V tomto příkladu mohl vlak sym-
bolizovat necitlivé děti ve školce. Xavierův nápad 
přesunout medvědy na stůl mu možná pomohl 
uvědomit si, že si má hrát dál od hrubých dětí, když 
se chce cítit v bezpečí. 
Tento příklad také ukazuje, že tento druh hry může 
oživit hluboko skryté pocity a vést k pláči. To, že 
jsem Xaviera nenechala vzít si vláček s sebou 
domů, mu poskytlo záminku, ale pravděpodobně to 
nebyla skutečná příčina jeho pláče. Slzy mu zřejmě 
pomohly uvolnit stres související s tímto školním 
zážitkem. Když děti pláčou během hraní nebo po 
něm, považuji pláč za zdravou úlevu, stejně jako 
smích.

Následující příklad dále ilustruje použití mocenské 
hry a symbolické hry u dítěte, které v sobě mělo 
spoustu nahromaděného hněvu. Matka přivedla 
svého čtyřletého syna Freda na koučované hraní 
rodičů a dětí kvůli jeho agresivnímu chování. Fred 
měl šestiletou sestru, která potřebovala velkou po-
zornost kvůli svým zdravotním problémům. 
Matka měla pocit, že Fredovo nevhodné chování, 
spolu s potřebami dcerky, oslabilo její emocionální 
napojení na syna. To dále přispělo k jeho pocitům 
nejistoty a hněvu. Zvláště ji znepokojovalo, když jí 
říkal věci jako: „Rozsekám vás. Budu žít s jinou rodi-
nou. Jsi špatná máma.“ 
Začala jsem hraní tím, že jsem Freda zapojila do 
mocenské hry, při které se srdečným smíchem svou 
matku děsil plastovými pavouky, hady a loutko-
vými příšerami. Kdykoli matka spadla na pohovku, 
spadl Fred na ni, což byl zřejmě jakýsi neohraba-
ný pokus o přiblížení se. Navrhla jsem matce, aby 
Freda láskyplně objala pokaždé, když na ní upadne. 
Pak jsem použila medvědí rodinu jako rekvizity a 
vyprávěla jsem příběh o medvědím bráškovi, který 
chtěl něco, co patřilo jeho sestře. Fred se nadšeně 
zapojil do příběhu a oznámil, že medvědí bráška je 
starší než jeho sestřička. 
Pak si vzal medvědího brášku a předstíral, že je 
to moucha, která létá okolo. S velkou radostí tou 
mouchou zaútočil na medvědí rodinku a každému 
z jejích členů dal žihadlo. Při navazujícím setkání o 
čtyři dny později matka tvrdila, že naše hrací lekce 
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 »neřízená hra orientovaná na dítě 
(„rande”)
 »aktivní mocenská hra (hra 

na převrácení moci, například 
polštářová bitva)
 »nesmyslová hra (např. bláznivé 

přehánění hněvu)
 » symbolická hra s tématy 

vztahujícími se ke stresujícím 
událostem, ze kterých pramení 
agrese dítěte

Hravé aktivity při agresivním 
chování

SHRNUTÍ:
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S Naomi Aldort jsme se poprvé setkali, když jsem byla těhotná a „sjížděla 
jsem”, co se tak v českém internetu píše o respektující výchově. Koukala 
jsem na video z divadla Kampa s Duškem , když Aldort přijela do Prahy. 
„Dobrý den, já bych vám chtěla povědět několik radikálních tezí ohledně 
dětí, abych ve vás vyprovokovala přemýšlení. Například: Dítě má vždy 
pravdu (The child is always right.)...” Hleděla jsem na to fascinovaně a 
čím dál více v šoku. Převracela celý ten do té doby známý pohled (děti 
jsou hloupé, dospělý ví, co je pro ně dobré, a proto je musí vychovat, aby 
začaly správně fungovat).

Mocenské hry

pak se o tom „pohádáme” – komu se co na daném 
řešení líbí, kde je Aldort dle nás mimo, jak bychom 
to s dítětem jednou rádi řešili my. Protože jsme ne-
měli žádné zkušenosti s dětmi, toto nám do začát-
ku hodně pomohlo si sladit pojmy, probrat námitky 
a podobně. Později už s dítětem nebyl absolutně 
na nic čas, ale vše podstatné „jak teda s tou svo-
bodou” už jsme měli víceméně sjednocené a mohli 
jsme postupovat v souladu, což je super. Doporu-
čujeme tento postup každému těhotnému páru :-) 
Nejde o to Aldort slepě přejmout, ale přečíst si ji 
a domluvit se, co je pro koho důležité, přijatelné, 
přes čáru. 

V této knize Vychováváme děti a rosteme s nimi 

Postupně jsem pochopila, jak to myslí: děti jsou 
blízko samy sobě a cítí, co potřebují pro svůj vývoj. 
Je jednodušší odstraňovat překážky v jejich origi-
nální cestě spíš než se snažit je postrkovat něja-
kým předpřipraveným tunelem. Což zní dobře. Její 
metody (vyjít dětem vstříc uspořádáním prostředí, 
životním rytmem, minimalizací aktivit náročných 
pro děti) jsou ale dost radikální – odlišné od toho, 
jak funguje běžná česká rodina.

Opatřili jsme si její bestseller a zjistili jsme, že je 
napsaný vesměs formou krátkých příběhů, příkla-
dů – dítě zažívá a dělá to a to, je s tím problém, jak 
by to řešila Naomi? Domluvili jsme se s mužem, 
že každý den si každý přečteme jednu kapitolku a 

MOUDŘÍ, OD KTERÝCH SE UČÍME:
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jsme taky poprvé narazili na pojem „mocenské hry” 
(power games). Opět – bylo to něco fascinujícího, 
lákavé, ale i děsivé (honit se s dítětem po bytě s 
pyžamem? Cože??? To snad nemyslí vážně?) Měla 
jsem z toho vážně strach. Lukáš je ale dobrodružná 
povaha, neřeší pořád tolik, co by se mohlo stát, ale 
prostě jde do akce. Takže kolem roku a půl věku 
dítěte začal s dítětem mocenské hry hrát a…  Bezva. 
Fungovalo to, jak uváděla. Rozhodla jsem se tedy 
kapitolu Uvolnění dětské agrese zařadit i do tohoto 
e-booku, ať si to můžete přečíst sami a udělat si 
názor.
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Mocenské hry, z Vychováváme děti a rosteme s nimi, Naomi Aldort. 
Zvýraznění je naše.

Uvolnění dětské agrese

stále naříkal a křičel kvůli každé maličkosti. Jed-
nou 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 prosí-
kem: „Prosím, prosím, už to nevyhazuj.“ Hra skon-
čila 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.

Děti se často uchylují k agresi v situaci, když jsou 
zavalené pocitem bezmocnosti. Ať se snažíme 
jakkoli, jsme jen lidé a všichni občas pociťujeme 
bezmocnost. Pocit bezmoci je přirozenou, a dokon-
ce 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 popírání a napadání druhých. Dítě však 
dokáže nalézt i hravé a tvůrčí způsoby, jak v sobě 
pocit moci obnovit,  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 

MOUDŘÍ, OD KTERÝCH SE UČÍME:
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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 proje-
vovat násilím. Jestliže máte potřebu dítě ovládat, 
pravděpodobně jste zažívali pocit bezmoci ve vlast-
ním životě. Hraním této hry pak můžete i vy prochá-
zet procesem uzdravení. Potřeba ovládat je mimo 
vaši kontrolu, ale rozhodnutí, zda podle toho bude-
te jednat, je na vás. Jakmile pochopíte, že potřeba 
ovládat je ve skutečnosti slabost, budete se cítit 
silní právě proto, že jí nebudete podléhat. Přizpů-
sobit se dítěti a nepropadnout vlastním impulzům 
vyžaduje emocionální sílu. Ve vztahu k dětem vaše 
moc znamená, že je necháte být a nebudete podlé-
hat 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 přesta-
lo s tím, co dělá, je snadné; většinou ale právě když 
chceme říci „dost“, začíná dítě tvůrčí hru. Může 
rozmazávat tvaroh, říkat sprostá slova nebo rozha-
zovat kostičky lega po celém pokoji, zrovna když 
jste všechny sesbírali. Výzvy k mocenské hře vyža-
dují 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 „podmra-
čený dospělák“ (tím se u Aldortů myslí zkostnatělý 
dospělý bez špetky hravosti). 

Dítě vnímá rezervovaného dospělého jako překážku 
svých tvůrčích a terapeutických her. Když se na-
učíme 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 

Mnoho rodičů instinktivně podporuje děti podob-
ným způsobem, prostě proto, že je respektují a 
chtějí se zúčastnit jejich her. Například dítě zmizí 
v okamžiku, kdy se mu tatínek snaží obléknout py-
žamo. 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 mo-
censké 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 spoko-
jenost 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 for-
mou 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 če-
kala, až Kirk zjistí, že zmizelo. Tak to šlo pár měsíců, 
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se to zdá únavné a náročné na čas, ve skutečnosti 
ale nakonec zabere hra méně času než boj pro-
ti 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 pře-
bíráte 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 zvolilo, 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 nasa-
zením; 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 po-
kyny, 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 zahan-
bené. Učí se druhé kontrolovat a vnímá je buď jako 
nadřazené, nebo jako podřízené. Přizpůsobení se 
tak není výsledkem respektu, ale strachu a bezmoc-
nosti. 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 cen-
ným projevem bezmocnosti: 
Vzpomínám si na konzultaci u osmileté Jiřiny. 
Stále kreslila svou sousedku, kterou neměla ráda 
a bála se jí. Nazvala svou sérii obrázků „Valentý-
na má špatný den“. Celý příběh zabral sedm nebo 
osm stránek, byla tam jedna katastrofa za druhou 
a vyvrcholením všeho byla sousedka v hořících 

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. To snad ne!“ vykři-
kli 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 ote-
vřel. Po pár minutách Alex otevřel dveře s vítězným 
úsměvem na tváři. Rodiče a sestra nakráčeli do-
vnitř, 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 záro-
veň hravě, znamená, že se hry  zúčastňujete. Když 
se z tvarohu stane plastelína, můžete vzdychnout: 
„To snad ne! Takový binec!“ Když dítě bubnuje pří-
borem, 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. Vždyc-
ky, 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 
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Kde se případně dozvědět více o Aldort?

Knížku Vychováváme děti a rosteme s nimi mají 
všechna dobrá knihkupectví.

Dále v Česku působí Petra Kutáčková, která na www.
naomialdort.cz pořádá semináře, webináře a pře-
kládá články.  
 
Naomi má taky svůj web www.authenticparent.com 
a youtube kanál.

plamenech. Nejenže to kreslila, ale ještě mi to se 
smíchem vysvětlovala a uvolňovala tak zadržené 
emoce. Navrhla jsem, aby vyprávěla příběh „Valen-
týna má špatný den“ bratrovi a rodičům tak často, 
jak se jí 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. Ně-
kdy 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 sou-
sedem, 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. 
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SPOLUPRÁCE V PRAXI – JAK 
POSTUPOVAT
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Maminka v kontaktní skupince napsala:

„Jde mi o praxi. Konkrétně třeba malý (19 měsíců) leze na nábytek a 
já se bojím, že z něj spadne, a tak mu vysvětluju, že je to nebezpečné 
a prosím ho, ať to nedělá. On na mě kouká, culí se a leze dál... Jak to 
řešit? Nechci mu stále něco zakazovat. Nebo lítá po pokoji a nesne-
sitelně vříská, když malá spí. Nejsou to vždy „útoky” přímo na ni, ale 
já vím, že to souvisí. Nebo jí hází do postýlky věci, šťouchá ji brčkem, 
sedá si na ni, když ji kojím a podobně. 
Pozornosti má teď hodně, manžel je s námi doma a je tu i tchyně. 
Pořád se mu někdo nějak věnuje. Až tu budeme sami, to bude teprve 
změna. Navíc je hodně malý, 19 měsíců. 

Potřebuju prostě konkrétní rady ve stylu zkuste říct to a to („vidím, 
že si chceš sednout ke mně na klín”), ale co dál? Díky moc za reakce, 
potřebovala bych něco nového, už fakt nevím.”

A já jsem jí na to odepsala povídání o 
spolupráci podle Alethy Solter. Je to v zásadě 
totéž, co máme ve čtvrté části semináře o 
Léčivém hraní (kooperace je dítě schopno, 
pokud rozumí, je napojené a je nasycené), tam 
je to více rozvedené a v kontextu. Ale z reakce 
její a dalších čtenářek té skupiny je vidět, že i 
takto stručné vysvětlení je pro lidi inspirace, tak 
vám ho dám i sem do ebooku:

Jak zlepšit spolupráci?
DOPIS MAMINKY:
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Bod číslo jedna (což Aletha neřeší, ale mně to připadá zásadní) je když 
není pohoda s dítětem podívat se DO SEBE. Je tam pocit viny, pocit 
selhání, sebenenávist, nebo něco takového? Nebo je tam odmítání 
dítěte, pocit že není normální, že ti schválně ubližuje?

Není to Tvoje vina

SHRNUTÍ: Co s tím teda můžeš konkrétně dělat?

 » Pozor na vysvětlování (strana 32)

 » Tři okolnosti, které dítě potřebuje, aby mohlo 
spolupracovat (strana 33)

 » Napojení na toho, kdo žádá o spolupráci (strana 
34)

 » Prevence - naplnění potřeb (strana 35)

 » Jak má vypadat nastavení hranice (strana 36)

 » Trápení ohledně klidu u kojení (strana 37)

 » Jak na spolupráci (strana 38)

Tyto pocity nejsou pro řešení krizí užitečné. Je to 
toxické, otravuje to ovzduší mezi vámi. Když potla-
čuješ svůj pocit viny nebo svůj pocit křivdy, nemáš 
dost energie být tady a teď se svým úžasným mlá-
dětem a reagovat na situaci tak, jak je. 

NENÍ TO TVOJE VINA a NENÍ ANI VINA 19 měsíčního 
PRCKA, ŽE KDYŽ MÁ STRES TAK VŘÍSKÁ.

Plyne to z toho celkového způsobu, jak v 21. století 
žijeme. Mláďata homo sapiens by potřebovala celé 
dny lítat někde po savaně, nevědět, co jsou hodinky 
a autosedačky, a sosat životní pocit od matky, která 
žije v pomalém rytmu, vesměs nic neřeší a není na 
děti sama. Ve videosemináři k tomu máme super 
fotky a další vysvětlení. 
 
Čili, na obviňování sebe či dítěte se vyflákni. Máte 
to oba těžké takhle v civilizaci, tak to je.  
 
 

SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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Vysvětlováním to nevyřešíš.

S malinkým dítětem (19 měsíců) je utopie 
doufat, že se s ním „domluvíš”, jako že kdybys 
přišla na ta správná geniální slova, vysvětlila 
mu, že sedat na sestru je blbý, tak on toho 
racionálně nechá.

Zároveň statistiky říkají, že my všichni nejvíc 
spoléháme na to, že více vysvětlování povede 
k tomu, že dítě bude více spolupracovat (už 
děti nebijeme, ale pro změnu se jim to snažíme 
vtlouct do hlavy mluvením). Zkušenost ale říká, 
že většina dětí takhle nefunguje. 

Pozor na vysvětlování
SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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 » chápat situaci
 » být napojené na osobu, která je žádá o spolupráci
 » mít naplněné potřeby, které cítí jako přednostní

Tři okolnosti, které dítě potřebuje, aby 
mohlo spolupracovat

Nicméně „zasednou sestru ji bolí” on už předpo-
kládám chápe. „víc to chápat” už mu nepomůže. 
Solter říká, že pokaždé dítěti ten důvod připomene 
(...”bolí”...), ale nespoléhá se na to, že kdyby to zopa-
kovala desetkrát a s podrobnostmi, malému dítěti 
to nějak „samo dojde”.

V situaci, kdy dělá hluk, když mimino spí, pokaž-
dé by zdůvodňovala (hluk budí, hluk vadí, když se 
mimčo vzbudí, nebudeme mít tolik času si spolu 
pohrát, teď buď potichu!). Nespoléhala by na to, že 
mu to dříve už říkala stokrát, „takže on to přece už 
ví”. Připomněla by, oč teď v této situaci jde (bude-
me potichu a můžeme si spolu v kuchyni hrát).

Co myslím tím chápat situaci:

„Zasednout sestru miminko je blbý.” Toto on už 
v principu chápe. Nemusí ale chápat, co je to spálit 
se o plotnu nebo spadnout z nábytku. Potřebuje 
mít nějaký vnitřní koncept, o čem mluvíš. Úpl-
ně malé dítě si možná až tak nepředstaví, o čem 
mluvíš (záleží na osobnosti, některé děti si před-
stavivost rozvíjí hned na začátku života, některé 
až později). Chtělo by to spíš nějak demonstrovat, 
ukázat, předvést, jaký může být následek toho, co 
dělá (někoho bude něco bolet, někde něco spadne 
a rozbije se...), ukázat to vizuálně a emočně (nemu-
síš rozbíjet věci, ale prostě víc to předvést v reálu, 
snad jsem srozumitelná).

SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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Ty bys potřebovala aby neřval, neházel, nesedal, nelezl. On ještě 
nechápe, že to „dělá pro sebe”. On tu situaci zažívá, jako že někdo po 
něm něco chce. A má podstatně větší motivaci spolupracovat ve chvíli, 
kdy je na tebe napojený (connection).

Napojení na toho, kdo žádá o spolupráci

Ale batole žádnou morálku nemá! Ono chce být 
v kontaktu s tím, co je příjemné! Proudí si světem 
a spojuje se s tím, co je pro něj výživné. Více ho to 
vnitřně táhne s tebou spolupracovat, pokud je to 
DOBRÝ, ty spolupráce s tebou. Pokud se spolu máte 
dobře.

Statistika v manželstvích: přežijou ta manželství, 
kde je poměr milých a nemilých interakcí aspoň 
5:1. Pět ku jedné! A to se jedná o dospělé lidi, kteří 
už si leccos přeberou svým předním (racionálním) 
mozkem, který děti nemají ještě rozvinutý. 

Batole potřebuje tunu kontaktu, který má milý cha-
rakter, a jen občas nějakou prudu. Pokud tedy teď 
stále slyší něco nepříjemného, stále jsou nějaké 
konflikty, střety, pláče, dusno, potíže a není to vývá-
žené srandou a pohodou, tak je teď asi VYPRAHLÝ 
a tím se dostáváme k jádru léčivého hraní: naplně-
ní potřeb.

Jak na tebe dítě může být napojené?

Většinou přes tělesný kontakt (mazlení), srandu 
(společný smích, radost, zábava), ocenění (zážitky, 
jak autenticky dáváš najevo, že jsi nadšená, jakého 
máš úžasného syna), lásku.

Příklad. Představ si, že se na tebe obrátí dva lidi, že 
od tebe něco potřebují. S jedním jsi blízce napo-
jená, s druhým málo. Tvoje psychika je mnohem 
motivovanější spolupracovat s tím, se kterým máš 
tunu společných milých zážitků – samo to v tobě 
jede a kloní se k tomu pomoci mu.

Pokud je to ale například kolega v práci, který 
v zásadě pořád jen prudí…,  tak tam vůbec není ten 
vnitřní proud „spojit se s ním skrz spolupráci”. Spíš 
jsi odtažitá. Musíš se svou morálkou donutit mu 
vyhovět (pokud je to tvoje morální  hodnota).

SPOLUPRÁCE V PRAXI:



WWW.LECIVEHRANI.CZ   •    STRANA 35

Děti jsou moudré bytosti a přednostně se snaží naplnit SVOJE potřeby. 
Ne, není to sobectví, dětinskost a nevyzrálost. Je to zdravá životodárná 
strategie. Zeptejte se jakéhokoliv odborníka na psychosomatiku nebo na 
vztahy, jak by vypadal svět, kdyby lidi důsledně vnímali a plnili si svoje 
potřeby – asi se zasní při představě toho ráje :-)

Prevence – naplnění potřeb

baví:

 » Něžně se s vámi prát. Super. To baví hodně dětí. 
Válejte se po posteli, padejte dramaticky. Nechávej 
se od něj přemoci. Křič a výskej. Zapojte tátu. Táto-
vé jsou na praní skvělí.

 » Dělat hluk, ječet. Super. Najdi prostor, kde může-
te spolu dělat brajgl. Užijte si to spolu. Teď je čas 
hluku. A teď mimčo spí, tak teď ne.

 » Strkat lidem brčko nebo prst do nosu. Super vý-
zva k nesmyslové hře. Dovol mu to na sobě s něčím 
měkkým (bezpečnost především). Batolatům jde 
hlavně o tu reakci – buč jako kráva, dělej robota, 
dělej srandu. Nech ho vyvolat dramatickou reakci.

Tomuhle Aletha Solter říká „attachment play”. Jít 
dítěti vstříc a umožnit mu udělat, co potřebuje, ta-
kovým způsobem, že vás to sbližuje a nerozděluje.

Častý dotaz: No ale ty jo, mně není do smíchu, jsem 
permanentně vyřízená přetížená! Kde bych vzala 
sílu dělat dítěti takovouto terapeutku? Rozumím. 
Těžký dotaz. Dali jsme ve videosemináři hodinu 
přemýšlení o tom, jak by  „vícematka” mohla pod-
pořit sebe a jak to uspořádat, aby vůbec na něja-
ká rande byl prostor. Třeba tě to může taky nějak 
inspirovat..

Jenže my jsme vesměs vychovaní, že je to nebez-
pečné a podezřelé. „Co se tím naučí, když já budu 
plnit jeho výmysly, když on to bude šéfovat, když 
bude po jeho?” Máme obavu, že takto dítě dlou-
hodobě nepřežije, že mu to uškodí. Je to u nás 
nezvyklé, takže ano, tato obava z neznámého tu 
je. Musíš si sama přebrat, zda si odložíš stranou a 
budeš to nějak zkoušet, nebo ne. Aletha Solter má 
třicet let zkušeností s tísíci rodinami, že super. 

Takže děti jsou moudré (to znamená v dobrém 
spojení samy se sebou), a pokud nemají naplněnou 
nějakou svou silnou potřebu, nejsou schopné ani 
ochotné dávat svou energii na potřeby dalších lidí 
(například být zticha, když se jim chce silně ječet). 
Jejich tělo jim neustále dává indicie, nápovědy, co 
je teď jejich vnitřní potřeba – pohybovat se, zkou-
mat, vylívat emoce,... Jejich chování je pro nás jako 
teploměr, měřák, zpráva z hlubin jejich bytosti, co 
právě teď jejich duše poptává. Co radí Aletha Solter, 
Laura Markham, Naomi Aldort:

Rozpoznat ty potřeby a formou hry, formou rande 
zaměřeného jen na dítě je umožnit, co nejvíc napl-
nit. Zajistit si společně čas na rande někdy někde, 
kde miminko není, kde se můžeš věnovat výhradně 
prvorozenému. Kde má výhradní pozornost.

V tom co píšeš je spousta nápověď, co tvého syna 

SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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Hranice v situacích, kde dítě něco nemůže dělat, má být naopak naprosto 
jasná. Nějaké jemné tiché  „pozor opatrně na miminko” není funkční. 
Když vidíš, že hrozí zasednutí mimina, reaguj tak razantně, jako by si 
tvůj milovaný syn chtěl sednou na jedovatou kobru. NE! NESEDEJ! NE! A 
fyzicky mu v tom zabraň.

Jak má vypadat nastavení hranice

tím do silnice – jak rychle a razantně bys mu v tom 
zabránila? Prostě, NE! Když je něco přes čáru, potře-
buje to malé dítě slyšet jasně.

Trik je v tom nebýt naštvaná. Chápat, že oni ne-
mají tu zkušenost. Kobra je ještě nekousla. Dřív se 
to řešilo tím bitím – naprosto jasná silná fyzická 
zkušenost, že něco je přes čáru. Bití dítěte ale ničí 
vztah mezi vámi. Může vybudovat reflex „nesmím 
zasedávat sestru jinak to bude bolet”, ale odcizuje 
vás to. Nedělej to. Je děsně smutné, když se dítě 
bojí rodičů.

Zabraň mu v nepřijatelném chování jasně a defini-
tivně, ale nepřerušuj vaše spojení, nebuď zlá. Snad 
je to nějak pochopitelný.

Pokud se rozbrečí, uznej pocity, že mu rozumíš že je 
otravné, že některé věci nelze dělat. Tedy, rozumíš, 
že je otravné, že nelze..” – tak by to řekl dospělý. Ale 
batole pokud pláče, zuří, potřebuje mnohem jedno-
dušší vyjádření, něco jako sednout, sednout, chtěl 
jsi sednout, nejde, nejde, sednout nejde, je to ti 
líto, já vím, sednout. (Podrobně tento jazyk, „bato-
letštinu”, vysvětluje Harvey Karp v Nejšťastnějším 
batoleti v okolí – doporučuju.) 
Léčivý je ten zážitek porozumění. Že někdo chápe 
jeho situaci a že on sám taky chápe svou situaci, 
své trápení. Pochopení = menší bezmoc.

Co myslím tím nastavit limit jasně a razantně?

Aldort pořád dokola opakuje ten příklad s vběhnu-

SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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Podle toho, co píšeš v dotazu, toto tě asi teď nejvíc trápí. Já to chápu, 
potřebuješ na kojení klid. Není to jeho vina, je opravdu ještě hodně malej. 
V africké savaně by asi v takto nízkém věku mladšího sourozence ještě 
neměl a pokud jo, pobíhal by někde po vesnici, kde je v kontaktu s další 
stovkou lidí. Co s tím.

Celkový cíl je, aby doba kojení nebyla „brácha mi uzurpuje matku a ta nemá 
čas mě sundávat ze skříně, a tak je v psychu”, ale „kojení – to je, jak jsme 
všichni tři spolu a máma vždycky vyndá něco zajímavého, s čím si pohraje-
me, je na mě milá a pohladí mě”. 
Držím palce. Když jsou děti malé, jsi ten základní zdroj, který jim zprostřed-
kovává životní pocit. Pečuj o sebe, jak to jenom jde. 

Naomi Aldort v tomto sází na prevenci = hračky. Půjčením 
od kamarádek, návštěvou v bazaru, využitím různých 
materiálů a běžných věcí vybuduj „kojící bednu” a pokaždé 
vytáhni něco nového, co ještě neviděl a co můžete při 
kojení nějak zkoumat. Googluj montessori nápady podle 
věku, smyslové krabice. Ale klidně i autíčko za 10 Kč, může 
to být cokoliv. Nech vytisknout pár fotek z vaší rodiny, může 
ho to hodně zaujmout (ukazovat si „Ano, babička!”). Buď 
v tom zabavování kreativní – sleduj, co má rád.

Trápení ohledně klidu u kojení
SPOLUPRÁCE V PRAXI:
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Shrnout, jak zlepšit spolupráci - do 
jednoduchého rámečku - se mi asi nepodaří. 
Společný jmenovatel je asi ta prevence: děti 
jsou schopné s tebou spolupracovat („vyhovět”), 
když jsou dlouhodobě nasycené, když jejich 
potřeby nejsou přiškrcované.

Děti jsou společenské bytosti. Dá se s nimi 
domluvit. Často stačí jen počkat, až k něčemu 
vývojově dorostou.

Jak na spolupráci
SHRNUTÍ:



WWW.LECIVEHRANI.CZ   •    STRANA 39

CO MÁME K DISPOZICI DÁL
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Co přesně řešíme na semináři Úvod do léčivého hraní (a je i na vi-
deu): 
 
Hry v kostce 
1. Příklad divného chování dítěte – moje AHA! – a už jsem věděla, co 
dělat 
2. Co se v semináři snažíme udělat – lépe pochopit děti 
3. Ovládací hry – dítě chce velký dramatický efekt 
4. Proč komu nejde hrát 
5. Regresní hry – proč se dítě chová jako mimino 
6. Shledávací hry – super způsob jak vyrovnávat oddělení 
7. Pocit viny u shledávacích her 
8. Obecný princip her: reaguj, využij smích 
9. Kdy NEHRÁT 
10. Proč věřím autorce Alethě Solter, že to funguje 
11. Mocenské hry – podobně jako doporučuje Laura Markham (AHA 
rodičovství) nebo Naomi Aldort (Vychováváme děti a rosteme s nimi) 
12. Musí mocenskou hru zakončit dítě? 
13. Tělesné hry. Jak si je dopřáváš ty? 
14. Cizí děti a tělesné hry. 
15. Kooperativní hry – napojení skrz společné dílo 
16. Potíže: spolupráce omezuje (viz montessori vaření) 
17. Nesmyslové hry – já to tady chápu a zvládám 
18. Symbolická hra – „jako by” je mocné kouzlo 
19. Naše chyby u symbolické hry (podobné jako chyby u uznávání 
pocitů)

Zaujalo? Máš zhruba tyto možnosti:
 » číst náš blog (www.lecivehrani.cz) a/nebo Facebook stránku Bereme 

hraní vážně,
 » přečíst knihu Attachment play od A. Solter,
 » koupit záznam našeho videosemináře,
 » ANEBO TO PROSTĚ VYZKOUŠET TO V PRAXI :-)

Co máme k dispozici dál?

Co řekla účastnice Jitka:

„Vím, že ten přehled 
různých her můžu najít v 
knížce Attachment Play 
od Solter, ale to, jak jsi 
to rozebrala, mi hodně 
pomohlo. Důležitý bylo, 
že jsi nás nechávala 
přemýšlet, proč by nám 
některá hra mohla vadit, 
co nám brání s dítětem 
„blbnout”.”

a Maruška:

„Miru, pořád to o těch 
hrách opakuj a opakuj. 
Konečně mi to už asi došlo 
jak to funguje! Teď pořád 
hrajeme hru na NESMÍŠ, 
a celková nálada je o STO 
procent lepší! Díky.”
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Evoluční rodičovství

Proč vůbec hrát takto zvláštní hry? 
1. Vývoj člověka za 200 000 let 
2. Co se stalo za posledních 200 let 
3. Odcizení – svět je složitý i pro mne, ne jen pro dítě 
4. Bezmoc 
5. Děti mají absorbující mysl – výhoda i nevýhoda 
6. Co s tím: možnosti v montessori 
7. Pospolitost a osamění – láska 
8. Primáti žijí v tlupách. Jak to funguje 
9. Nukleární rodina dneska. Přetížené mámy 
10. Co s tím. Příroda. Vytvářet dětem kmen? 
11. NEJSI STRAŠNÁ MATKA. Vynalézt rodičovství.

Co přesně ještě řešíme na semináři Úvod do léčivého hraní (a je i na 
videu):

Co máme k dispozici dál?

Co řekly účastnice: 

„Hele ta číst PROČ byla 
úplně super. Mockrát už 
jsem přemýšlela o tom, že 
dnešní doba je pro děti 
a rodiny fakt těžká, ale 
neuměla jsem si to takhle 
vyjádřit. Je to základ k 
tomu odpuštení sama 
sobě – fakt není naše vina, 
že děcka ječí a tak. Je to 
těžká doba. Doporučuju. 
Zaujalo to i mého chlapa.”

Spolupráce a komunikace: musí a nesmí

1. Co vlastně chybí, když je zrovna psycho 
2. Když dítě musí – při konfliktu 
3. Musí – mimo konflikt 
4. Nesmí 
5. Proč ty jsi vzteklá: aktuální přetížení 
6. Proč ty jsi vzteklá: věci z dětství 
7. Závěr – vynalézat hry za běhu 
8. Posilující imaginace na závěr. 
9. Díky že jseš a že jsi v mé tlupě :)

Nejsilnější hra: skutečně společný čas

1. Příklad: Duplo 
2. Chceš rande s dítětem? 
3. Proč rande fungují 
4. Pomáhá to i TOBĚ 
5. Když jde hraní ztuha 
6. Chodit na rande sama se sebou. TY jsi ten Zdroj….… buď na sebe 
hodná. 
7. Způsoby jak se dobíjet – každá máma je jiná 
8. Akční plán na měsíc

„Dává to smysl. Když 
nemám z čeho, nemůžu 
dávat. Hraju si s dítětem 
a usínám u toho. Nebo 
řvu na děti i když nechci - 
nemůžu si pomoct. Je ale 
strašně těžký být „sobecká” 
a prosadit si čas, kdy se 
věnuju sobě. Ohromně mi 
pomohlo slyšet, jak s tím 
bojuje většina matek a jak 
na to jdou. Pomohlo mi 
to k rozhodnutí se na to 
zaměřit. Díky!!!”

„Mirko, jak jsi říkala 
– hesla co dělat při 
konfliktech si vyvěsit 
na ledničku a pořád 
dokola to trénovat. Díky 
moc. Celkově: je super, 
že seminář kombinuje 
spoustu prevence (hraní, 
rande, péče o matku) i 
rady, co dělat, když už je 
nepříjemná situace. Moc 
se mi to líbilo. Těším se 
na další, jestli zase něco 
uděláš.”
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Nejvíce do hloubky je možné hraní „nasát” na celodenním semináři. 
Bývají zřídka, ale bývají (sleduj stránku Bereme hraní vážně na FB). 
Z jednoho semináře jsme udělali i videozáznam, který se dá koupit a 
koukat po troškách.

Seminář nebo video?

PRO KOHO JE LEPŠÍ KOUPIT SI VIDEOZÁZNAM MINU-
LÉHO SEMINÁŘE

 » nemáš hlídání (lezoucí a chodící děti na seminář 
nelze vzít),

 » do Brna cesta dlouhá,

 » na videa máš čas třeba při žehlení, po kouskách,

 » chceš to hned, ne až za měsíc,

 » 350 Kč je pro tebe docela výdaj, a nevíš, jestli to 
pro tebe stojí za to: u videa máme možnost: když 
zaplatíš a zkoukneš video, a nebude ti to připadat 
hodnotné, napiš. Bez vyptávání vrátím peníze.

PRO KOHO JE LEPŠÍ JÍT NA SEMINÁŘ: 

 » jde ti o diskusi, máš dotazy, 

 » semináře o „podpoře mateřských kompetencí” tě 
vždy výborně povzbudí, atmosféra, společné souz-
nění, sranda, pohoda,

 » číst texty a koukat na videa nemáš čas / nedo-
nutíš se,

 » líbí se ti ta nabídka „dva v jednom”: každý účast-
ník totiž dostává k materiálům i video :)

CO MÁME K DISPOZICI DÁL:
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P.S. Pokud tě to celé zaujalo natolik, že bys ráda uspořádala seminář 
ve vaší obci, napiš - můžeme se domluvit.

Podívej se, jakým stylem to vykládám, jestli to 
to sedí:

https://youtu.be/AygwYlYHjMc

Objednat video lze na 
 www.lecivehrani.cz/videoseminar

Ukázka z videa
CO MÁME K DISPOZICI DÁL:
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Když se mi podařilo přenést principy Attachment play od Alethy Solter 
k nám domů, a skvěle to zafungovalo – omezilo momenty mé mateřské 
bezmoci a dalo mi nástroj, jak budovat propojení s dítětem – začala jsem 
si toho „principu hravosti” více všímat celkově v životě a vidím to teď 
leckde. Na co všechno se dá pohlížet ne jako na „problém”, ale více jako 
na hru.

Co je Bereme hraní vážně?

Vztek – Nekonečné opakování – Stůl pro dva – Fan-
tazie: útěcha – Žloutek – Meč – Ptáček – Očkování 
– Jednoduché mocenské hry – S ním se nedá hrát, 
on podvádí...

Co mne zaujalo, postupně propaguji (najdete na 
webu www.lecivehrani.cz) a doporučuji vaší pozor-
nosti: AHA rodičovství – knížka Mám tě ráda –Justý-
na Danišová a její Svobodná hra – Šárka Miková a 
její Nejsou stejné. A hlavně Irča Kubantová – Mon-
tessori praxe. Irena má dar akčnosti. Zatímco já 
teoretizuju o bezpodmínečné lásce, Irena jde a sku-
tečně pracuje s konkrétními matkami, mluví s vámi, 
ukazuje, pomáhá :)  
Pokud máte chuť, sledujte https://www.facebook.
com/beremehranivazne/

Inspirují mě nejrůznější další zdroje. Jak přes hru a 
smích magicky dochází k uvolnění, k přijetí,... a teče 
Láska. Je mojí touhou dokončit ucelený web, kde 
byste našli tunu tipů – www.lecivehrani.cz. Jde to 
pomalu. Takže zatím je hlavní místo pro Bereme 
hraní vážně stránka na Facebooku. Tam oznamuje-
me i nové semináře.  
Co najdete, když zalistujete v historii FB stránky, 
a co postupně bude i na webu:  
Když přijdu z práce – macecha – Moc: děsící hra – 
Ellen a laser – Nesmíš – Zubařka – Regrese: jsem 
miminko a právě jsem se narodilo – Blízkost: Běž 
přijít z práce – Pereme se o dítě – Peklo s obléká-
ním – Jsem dárek – Květina – Králík – Tento dům je 
opuštěný – Matka: čas pro sebe – Sladíš? – Nerada 
bych toho časem litovala – Hraní na veřejnosti – 

DALŠÍ INSPIRACE:
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Jak být rodičem v roce 2017: Zajistěte svým dětem jejich akademické, emoční, 
psychologické, mentální, spirituální, fyzické, výživové a sociální potřeby, přičemž 
buďte pečující, ale ne přespříliš stimulující (nebo nedostatečně stimulující), 
nesprávně medikující, helikoptérově dohlížející nebo naopak přehlížející. To vše 
prosím v prostředí bez obrazovek, průmyslově zpracovaných nebo geneticky 
modifikovaných potravin, negativních energií, plastů, v prostředí, které podporuje 
pozitivní tělesný sebeobraz, sociální uvědomění, s rovnostářskou, ale ovšem 
i přiměřeně autoritativní atmosférou pozitivní péče (nicméně podporující i 
nezávislost), jemnou, ale zase ne přehnaně permisivní – v dvoupatrovém domě 
bez pesticidů, kde se mluví několika jazyky, je k dispozici zahrada a jeden a půl 
sourozence, kteří jsou od sebe věkově minimálně dva roky kvůli správnému vývoji. 
A také nezapomeňte na kokosový olej.

Jak být rodičem v kterékoliv předcházející generaci: občas jim dejte něco k jídlu.

Rodič na prvním místě

MĚLO DĚLAT”, kašli na to, nebude to fungovat. Když 
musíš, tak nechceš. Nejdřív je potřeba nějak dobít 
baterky sobě. Vymysli, jak můžeš zvolnit, co oběto-
vat, co delegovat, jak se ty jako rodič můžeš spojit 
se svým vnitřním zdrojem radosti a hravosti ...

Na co se nicméně můžeme těšit, pokud se pravidel-
né hraní podaří rozehrát? 

Benefity jsou značné. Protože cokoliv, co pomáhá 
dětem být spokojenější a vyrovnanější, nakonec 
významně ulehčuje život i rodičům:

:-) Pardon, omlouvám se za sebeironii. Totiž, my 
všichni, co čteme nebo dokonce píšeme e-booky 
o dětech, jsme náchylní nebýt v rovnováze. Milý 
čtenáři Honzo, vůbec tě neznám, ale pravděpodob-
ně jsi skvělý milující rodič, který už teď dělá pro 
děti opravdu hodně.

Naše tipy na společné hraní tedy ber opravdu jen 
jako tipy. Spoustě lidí to funguje a baví je to, ale 
MUSÍ NA TO MÍT SÍLU. Pokud opakovaně zjišťuješ, 
že se „léčivé hraní” pro tebe dostává do vinu-vytvá-
řející nekonečné škatulky „toho, co by se s dětmi 

ZÁVĚREM:
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Cokoliv co pomáhá dětem být spokojenější vyrovnanější, nakonec 
významně ulehčuje život i rodičům:

Benefity

Skvělý pocit z toho, jak výborný jsi rodič

Malé děti neregulují emoce. Když je něco štve, jdou 
do toho na max, ale když je něco sytí, jsou inten-
zivně nadšené. A toto je úžasný aspekt hraní, který 
vyživuje i vás. Je to jako když strávník nadšeně 
mlaská nad jídlem, které vy jste poskytli. Je to boží, 
vychutnat si být oporou pro dítě.

Spirála

A nečekaný a zásadní benefit: nebude trvat dlouho 
a zjistíš, že hraješ i sám se sebou! Nelze dlouhodo-
bě někomu vědomě poskytovat přijetí, lásku, pozor-
nost k potřebám a... A nevšimnout si, že jsi tu taky 
ty a že je super se věnovat i sobě. Když vidíš, jak 
děti kvetou, je-li jim umožněno dělat, co potřebu-
jí, postupně i ty sám (a ty sama!) zjistíš, že se více 
odvažuješ zabrečet si, požádat o pomoc, hodinu 
telefonovat s kámoškou, koupit si dortík, jít běhat, 
„poflakovat se”, jít na masáž a křičet ve sprše a vše-
obecně dělat ten „tyjátr”, který si tvoje duše zrovna 
žádá. Vaše tělo vám signalizuje stejně jako těla 
vašich dětí jim. Nějak vyřešíte neřešitelný problém 
nukleární rodiny – kde vzít čas, když rodiče jsou na 
děti sami – a po troškách si dopřejete, co potře-
bujete. Tím jste spokojenější, máte víc energie na 
děti, ty jsou spokojenější a spirála se roztáčí :-) 
Moc ti přejeme, aby to šlo co nejvíc hladce a aby 
ti tyhle intenzivní roky života přinášely co nejvíc 
radosti. 
Mávají Lukáš a Mirka z Bereme hraní vážně

Princip Proč – AHA – super

Toto ohromně pomáhá mně. Když za chováním 
rozluštím potřebu (oč dítěti jde), většinou magicky 
vyvstane i přijetí situace a často i nějaké řešení. 
Nesnáším ten bod, kdy ještě nemám „aha”, kdy „Ne-
chápu, proč dítě zrovna toto dělá!” Skrz dešifrování 
jeho potřeby – o co mu teď jde – se toto vyřeší.

Bezmoc je hnusná emoce

Nejen pro naše dítě topící se v emocích, ale i pro 
nás. Dítě se chová nepřijatelně a my nevíme co 
s tím, trestat nechceme. BEZMOC. Ale ten princip 
prevence – chodit s dítětem pravidelně na herní 
rande, věnovat mu pozornost – je něco, co se dá 
konkrétně dělat (oproti všeobecným radám typu 
„respektujte dítě”). Je to metoda, ve které nejsme 
bezmocní. Je to možné pravidelně dělat a vidět 
výsledky. Krása.

Opravdu společný čas s dítětem

Každé dítě je originál. Každá kniha o výchově je 
hlavně o dětech toho autora. Ale pokud s dítětem 
trávíte čas a opravdu ho vnímáte, postupně ho vidí-
te jaké je – úžasné. Po vás. Nebo naopak jiné. Lépe 
mu porozumíte. („Představ si, že jsem se na těch 
rande znovu zamilovala do mého divokého syna, 
vrátilo se mi to pouto, co jsme měli, když byl mimi-
no.” mi řekla kamarádka.)

ZÁVĚREM: RODIČ NA PRVNÍM MÍSTĚ
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