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Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto akčního plánu:  
Prosím berte na vědomí, že není dovoleno žádnou část z tohoto dokumentu 

zveřejnit, reprodukovat, rozmnožit, prodat, upravit, či jinak využít, a to žádnou 

formou (ani elektronicky, ani ve formě fotek, audia, videa, či tisku), bez písemného 

souhlasu majitele autorských práv. Děkujeme vám, že jste čestní k sobě i druhým. 
 
Přátelské upozornění:  
Pokud chcete a budete aplikovat některé ze zde uvedených postupů, návodů, strategií, 

tipů, technik apod., činíte tak na vlastní zodpovědnost a na vlastní riziko a jste plně 

zodpovědní za důsledky svého rozhodnutí. Pokud se cokoliv rozhodnete z tohoto 

dokumentu využít, vyzkoušet či zavést, doporučujeme se nejprve poradit se specialistou 

na danou oblast dle zákona, například s vaším lékařem, psychologem, psychoterapeutem, 

ekonomem nebo jiným specialistou pověřeným podávat kvalifikované doporučení. Proto 

ani nakladatel ani majitel autorských práv a ani autor tohoto dokumentu nemohou nést 

žádnou zodpovědnost za jakýkoliv negativní dopad na váš život, zdraví, majetek či 

psychiku. 
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„Není nic půvabnějšího než 
 maminka s dítětem v náručí, 

 a nic ctihodnějšího než matka 
 v kruhu dětí.“ 

 
-Johann Wolfgang von Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemáte knihu Šťastné a sebevědomé superdítě? 
Pak ji získejte na www.SuperDite.cz ještě dnes. 

 

„Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, 

dovedou nás méně poučit o tom, co je láska,  

než dítě, které ztratilo pejska…“ 

 

- Billy Wilder 
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Vážení a milí přátelé, 

 

jsme moc rádi, že jste si otevřeli tento akční plán, který jsme pro vás 

připravili, abychom vám pomohli lépe pracovat se strachy, které většina 

rodičů při výchově svých dětí pociťuje. Chceme vám tímto dát možnost 

pochopit, jak na strachy svých dětí, (a jak pomoci i právě jim) jak je správně 

vést jako průvodci s láskou na cestě jejich raným životem. 

 

„Strach je to, co nás drží v pasti.“ 

 

Akční plán je koncipovaný jako celek, proto prosíme, nepřeskakujte mezi 

jednotlivými částmi – navazují na sebe. Jen tak vás přivede k uvědomění, které 

vám i vašemu dítěti pomůže nyní i v dalších letech vašeho společného života. 

Proto se opravdu zamýšlejte nad otázkami a napište si je. Náš mozek totiž 

funguje jinak, když o věcech přemýšlíme, nebo když si to opravdu píšeme. A 

tak předpokládáme, že pokud jste si akční plán ke knize přiobjednali, chcete si 

z něho také co nejvíce odnést, (a to nejsou jen informace, nýbrž i uvědomění, 

techniky a nástroje, se kterými můžete pracovat).  

 

Praktický návod od nás, aby se vám s ním co nejlépe pracovalo je: 

doporučujeme si ho buď vytisknout, nebo u těch zručnějších z vás psát přímo 

do něj, pokud vám to váš tablet umožňuje.  

 

Budeme také moc rádi za vaše ohlasy a zpětnou vazbu, co jste si uvědomili a 

jak vám zmíněné techniky pomohly. Tyto vaše informace jsou pro nás nesmírně 

cenné pro další práci a rozvoji tohoto projektu SuperDítě. 

 

Hodně štěstí v práci na sobě i při výchově a vedení svých dětí, 

 

S úctou a láskou vaši mentoři, 
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ČÁST 1. - UVĚDOMĚNÍ 

 
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že to nejzásadnější, co můžeme pro 

svůj posun udělat, je položit si ty správné otázky.  Pojďme věnovat 

proto prvních pár minut přemýšlení, jak to máte v životě právě vy.  

 

Otázka: Jakého rodiče bych si sám přál, kdybych to mohl nějak 

ve svém vlastním dětství ovlivnit? Jaký by byl? Jak by mě vedl? 
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Jak já osobně vidím své dítě? A náš rodičovský vztah? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Co mi strach o mé dítě dává a co mi naopak bere? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Otázka: Co pro mě znamená „dobrý strach“? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Otázka: Co pro mě znamená „zlý strach“? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Patří strach do výchovy? Měl bych pomoci svému dítěti 

s ním umět od mala lépe pracovat? Postavit se „zlému“ a 
pomoci mu uvědomit si význam „dobrého“? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Otázka: Z čeho může mít mé dítě strach? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Otázka: Co by přineslo mně i mému dítěti, kdybychom „zlé 

strachy“ neměli a mohli prožívat více radosti a svobody? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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ČÁST 2. – Jak vyzrát na strach 

 
Každý z nás jsme se mnohokrát setkali se situací, že na první pohled 

vypadala daleko hůř, než jak se ukázalo pak následně. Přesto, i když 

to logicky chápeme, děláme mnohdy „z mravence velblouda“, ale 

stejně si nedokážeme pomoci a tento pocit nás svírá. 

 

Co však dělat, když náš strach o své děti je přehnaný?  

 

Své děti milujeme. Investujeme do nich a velmi nám na nich záleží. 

Chceme pro ně to nejlepší. Jsou pro nás jedním slovem „všechno“. 

 

Je tak přirozené, že se o ně jako rodiče bojíme a nechceme, aby se 

jim něco stalo. Chceme je za každou cenu ochránit, a pokud bychom 

selhali, naše výčitky by nás pronásledovaly nejen roky, ale po celý 

zbytek života.  

 

Přesto vám chceme říct, že přílišná opatrnost a strach ničí potenciál 

dítěte a dostává do nesvobody, než aby ho podporoval rodič 

„parťák“ v rozvoji jeho neohroženosti a aktivaci vlastní vnitřní síly. 

Proč? Protože pokud dítě neúměrně před vším „preventivně“ 

chráníme, nedokáže se pak s různými situacemi vypořádat samo. 

Chybí mu vnitřní odolnost a zkušenost. A jak každý víme „zkušenost 

je nepřenosná“. Potřebuje tak vlastní životní prožitek. 

 

Asi si teď říkáte, kde je ta „hranice“. 

 

Pojďme si ukázat pár příkladů, kdy už je strach rodiče o bezpečí svého 

dítěte přehnaný a vede naopak k předávání vzorců strachu dítěti. 
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I. Matka tři měsíce starého novorozence, ani na chvilku nechce 

dovolit, aby ho pohlídal její manžel. Když přišli jejich rodiče na 

návštěvu, nedovolila jim dítě vzít do náruče. Tato maminka 

žije doslova s panickým strachem o své dítě, tím i ona velmi 

psychicky trpí. Ztrácí tak svůj osobní prostor a čas, nemá 

možnost odpočinku a žije v neustálém stresu a napětí. 

Emočně to malé dítě vycítí, a prožívá stresovou situaci také.    

II. Matka dva roky staré holčičky se bojí s ní chodit ven na 

procházky. Argumentuje tím, že je venku špinavé prostředí, 

špatný vzduch, má obavy, aby dítě nenapadl cizí pes, nebylo 

zraněno a nechytlo nějakou infekci. Proto je s ní zavřená 

doma, než aby šly ven na čerstvý vzduch a trochu sluníčka. 

Dítěti tímto jednáním snižuje imunitní systém a omezuje 

v socializaci, kterou potřebuje pro svůj zdravý vývoj.  

III. Jiná maminka, která má pětiletého syna, s nímž žije v domě 

se zahradou, a kde si většinu času její syn hraje. Nikdy ho tam 

však nechce nechat samotného. Otec to nedokáže pochopit, 

říká: „Co by se mu tady tak asi mohlo stát?“. Přesto jeho 

maminka nechce dovolit, aby si na oploceném pozemku hrál 

bez dozoru. Její tíha představ, že by ho mohl někdo unést 

nebo zneužít je pro ni nepřekonatelná.  

IV. Otec osmiletého kluka je bývalý narkoman. Na základě své 

negativní životní zkušenosti, která ho velmi poznamenala ví, 

jak je těžké se dostat ze závislosti drog zpět do normálního 

života. Z neúměrného strachu svému synovi pravidelně 

prohledává celý dětský pokoj, jestli nemá někde drogy. Přesto 

není v klidu a už několikrát mu koupil i domácí rychlotest.  
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V. Matka třináctileté dcery jí zakazuje, aby se kamarádila 

s jakýmikoliv kluky, a to včetně jejich spolužáků. Bojí se, že 

prožije předčasně sexuální kontakt, a bude mít veliké 

problémy. Má veliký strach, aby si dcera nezkazila svůj život, 

popřípadě, aby si nevypěstovala špatný pohled na muže a 

partnerský vztah. 

 

VI. Otec patnáctileté dcery neúměrně sledoval její pohyb. 

Kdykoliv přišel nějaký kamarád, viděl v něm potencionální 

nebezpečí pro jeho dceru, a proto nevybraným způsobem 

jednal vůči jeho osobě. Prostě ho vyhodil. Dcera z toho byla 

nešťastná, on však argumentoval, že dokud bydlí u svých 

rodičů, ať se věnuje škole a na kluky zapomene, že na to má 

ještě dost času. Dcera se trápí a zvažuje útěk z domova. 

 
… a takových příkladů bychom mohli zmínit tucty.  

 

Nebývají výjimkou a bohužel se ukazuje, že ve výsledku mnohé snahy 

o bezpečí dětí mají spíše opačný účinek, než o jaký se rodiče snaží. Je 

například znáno, že děti, které vyrostly ve „špinavějším“ prostředí a 

přišly více do styku s přírodou, mají méně alergií a silnější imunitu. 

Stejně tak je známo, že přehnaná kontrola ze strany rodiče vede ke 

ztrátě důvěry, zabíjí vzájemný vztah, vede k přehnaným emocionálně 

vypjatým situacím, a ve výsledku dítě častokrát udělá ještě větší 

průšvih právě u rodičů, kteří jsou s nátlakem extrémní. Stejně tak je 

známo, že pokud je dítě drženo od jiných dětí nebo od jednoho 

pohlaví, nedokáže s ním pak později zdravě interagovat a ve výsledku 

se mu tak vztahy značně komplikují.  

Proto „chránit ano“, ale v rozumné míře. 
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„Milovat své dítě znamená umožnit mu růst  

a dát mu prostor získat i vlastní zkušenosti,  

které jsou pro život ty nejcennější.“  

– Radek Karban -  

 

Strach „informátor“ = dobrý strach 

 

Tento typ strachu nás má za úkol upozornit na blížící se nebezpečí. 

Tento typ strachu je však bezprostřední. Není to o našich 

představách „až jednou“, „co by kdyby“, nebo vybarvené zvětšené 

představě, která je až paralyzující (Což naše mysl dokáže… Jako 

bychom v ní měli toho nejtalentovanějšího režiséra akčních a 

hororových filmů a on nám předložil představu jako z filmu Kill Bill). 

 

Strach informátor nás donutí jednat, když vidíme, že se naše tříleté 

dítě dostalo během mžiku do otevřeného okna ve třetím patře. V tu 

chvíli zasáhne rodič „superman“ a dítě je zachráněno.  

 

Strach informátor neboli „pud sebezáchovy“ si můžete představit 

jako svůj pudový instinktivních strach, který má za úkol umožnit nám 

„přežít“ a odehrává se v bezprostředních momentech, které jsou 

„život ohrožující“.  
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Strach „psychologický“ = zlý strach 

 

Tento typ strachu je pro nás v životě limitující. Charakteristikou je, že 

jsme se s ním nenarodili (není dán evolučně), ale tomuto typu 

strachu jsme se naučili. Doslova jsme ho nasákli do sebe jako houba, 

když nám byl našimi rodiči předáván. Proto jaké strachy mají v sobě 

rodiče znamená, že je velká pravděpodobnost, že takové strachy 

předají svému dítěti. Bohužel mu tento strach bude komplikovat celý 

život, pokud se mu v dospělosti samo nepostaví a nezačne ho 

zpracovávat. Tento typ strachu je paralyzující a destruktivní. 

 

Psychologický strach pracuje jako skřítek v naší mysli. Zejména na 

bázi naší představivosti a imaginace. Tento strach nás vede 

k přehnaným reakcím, které jsou vygradované emočně, ale už nestojí 

na uvědomělém a klidném pohledu moudrého rodiče.  

 

Hodně často se tento strach vyskytuje u rodičů, a to především ve 

formě předpokladů a představ. Dopředu rodič říká „co kdyby 

náhodou…“. Jenže tím bere svému dítěti svobodu, možnosti a setkání 

s realitou. Dítě ztrácí samostatnost a je mnohem zranitelnější. 

 

Když jsme spoutáni psychologickými strachy a obavami, je svět „tam 

venku“ nebezpečný, děsivý a vše nové je riziko. A tak žijeme svázaný 

život ve své skořápce, schoulení a třesoucí se, že se nám určitě něco 

špatného stane… (Protože na to usilovně myslíme, tak se nám to 

nakonec také stane – faktor „kam dáváme pozornost, to si 

přitahujeme, a to se stane“.) 
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ČÁST 3. – Jak si v tom stojíte? 

Abyste věděli, na co se přesně zaměřit, je dobré se teď zorientovat 

ve všech 12 typech „zlých“ neboli limitujících strachách. Pojďte si tak 

udělat rychlý „test“. Použijeme na to nástroj zvaný škály. 

 

• TYP: STRACH ZE SELHÁNÍ 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte, že jako rodič selžete a 

nepodaří se vám vychovat vaše dítě tak, aby bylo úspěšně a 

šťastné? 

 

• TYP: STRACH Z ÚSPĚCHU 

Upřímně si odpovězte: Stává se vám někdy, že se bojíte toho, co 

si o vás budou lidí říkat, kdybyste např. kariérně nebo finančně 

uspěli? Že byste ztratili přátele a vzdálili se jim? 
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• TYP: STRACH Z POSUZOVÁNÍ 

Upřímně si odpovězte: Obáváte se učinit občas nějaké 

rozhodnutí nebo říci svůj názor z obav, že budete hodnoceni, 

zesměšněni nebo kritizováni? 

 

• TYP: STRACH ZE ZÁVAZKŮ 

Upřímně si odpovězte: Neradi jdete do pevných a dlouhodobých 

rozhodnutí? Vyhýbáte se upsat/uvázat se k něčemu? 

 

• TYP: STRACH ZE SAMOTY 

Upřímně si odpovězte: Bojíte se tak moc, že zůstanete sami 

(partner/dítě), že raději děláte vše, i když je to na úkor vašeho 

štěstí a dobrých pocitů? 
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• TYP: STRACH Z ODMÍTNUTÍ 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte, že budete odmítnuti 

svými přáteli nebo jednou svým dítětem ve stylu „nemám tě 

rád/a, nechci se s tebou vídat…“? 

 

• TYP: STRACH BÝT VIDĚT 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte prosadit své názory a 

myšlenky (i když jste o nich pevně přesvědčení)? Nebo udělat 

něco neobvyklého a jako první?  

 

• TYP: STRACH Z UBLÍŽENÍ NA SRDCI 

Upřímně si odpovězte: Míváte občas obavu, že vás druhý člověk 

zraní, a tak se mu pro jistotu tolik neotevíráte nebo nedovolíte 

si naplno otevřít své srdce? Nevyjadřujete tolik emoce? 
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• TYP: STRACH Z NEZNÁMA 

Upřímně si odpovězte: Obáváte se někdy z toho, na co se 

nedokážete připravit? Budíte se ze spaní s nočními můrami? 

Máte strach z budoucnosti? 

 
• TYP: STRACH ZE ZTRÁTY 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte, že se něco stane 

vašemu dítěti? Vidíte a vnímáte neustálé hrozby a rizika? 

 
• TYP: STRACH Z KONFLIKTU 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte jít se svým dítěte do 

konfliktu, a tak raději nic neříkáte a stáhnete se? Anebo se svým 

partnerem? Raději se otočíte a odejdete?  
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• TYP: STRACH ZE SMRTI 

Upřímně si odpovězte: Jak moc se bojíte, že stárnete? A 

uvědomujete si, že vám rychle utíká váš čas na tomto světě? 

Anebo také to, že se vám osobně něco může kdykoliv stát a zítra 

už tu nemusíte být? Máte velkou obavu o svůj život? 

 

Pokud jste došli až sem, bravo! 

 

Nyní tak máte jasnější představu o tom, jaké strachy vás nejvíce 

ovlivňují, a na kterých by chtělo zapracovat, abyste je zbytečně 

nepředávali svému dítěti jako tzv. strachové vzorce, které mohou 

jeho radost utlumit, jeho život zabrzdit a v neposlední řadě i teorií 

„co vyzařujeme, to přitahujeme“ naopak napomoci nechtěnému. 

 

Jaké jsou tedy vaše největší strachy? A kde se ve vás vzaly? 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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ČÁST 4. – Rodičovské obavy 

Všimli jsme si, že rodiče při výchově zažívají nejčastěji těchto 11 

konkrétních forem strachu. Pojďte o nich zkusit přemýšlet. 

 

a) Obava o zdraví a život dítěte 

b) Obava o vlastní obživu (zabezpečení dítěte) 

c) Obava, zdali vedou výchovu správně 

d) Obava, zdali nedávají (i emočně) dítěti málo 

e) Obava, zdali nedávají (i emočně) dítěti naopak moc 

f) Obava, zdali je dítě skutečně šťastné 

g) Obava, aby se nechytilo špatné party 

h) Obava, aby zvládlo vzdělání 

i) Obava, zdali mu rodič nedává špatný příklad (např. kouření) 

j) Obava, jestli ho moc nerozmazluje 

k) Obava, aby se dokázalo dítě později samo uplatnit 

 

Která z těchto obav je i „ve vaší hlavě“?  
 
Zakroužkujte si je a uvědomte si, ODKUD asi vznikly. Kde se ve vás 
tyto obavy vzaly (vzor z vaší rodiny? Vlastní zkušenost? Převzatá 
zkušenost a pokud ano, koho? Nabyté přesvědčení z časopisů, 
článků nebo internetu?  
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Máte? Pak pojďte v tomto uvědomění ještě o kus dál. K prvotní 
příčině. K momentu, od kdy ve vás tato obava začala existovat, 
(nebylo to narozením). Tedy kdy přesně to bylo a co se tam dělo? 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
Uvědomte si POZITIVNÍ ÚMYSL dané situace.  
Co vám v tu chvíli měla dát. 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
Napište si, PROČ už je na čase nechat tuto obavu odejít.  
Poděkovat ji a s láskou ji uvolnit ze sebe. 
 
„K čemu se upínáme, to se v nás posiluje.“ 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

„Úzkostní rodiče vychovávají úzkostné děti.“ 
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Poznamenejte si, CO CHCETE JINÉHO, namísto této limitující 
„staré“ obavy. Co chcete na místo toho (pozitivního) pro 
sebe/nebo své dítě. 
 
„Chceme-li něco jinak, musíme se tomu otevřít.“ 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Prémiová otázka: 
 
Co můžete vy osobně udělat proto, aby se toto 
 „nové pozitivní“ stalo skutečností a viděli jste to ve svém životě? 
Jaké kroky můžete k tomu udělat?  
 
1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………… 
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ČÁST 5. – Mozek a strach 

 
Lidský mozek byl, co se funkcí týká, ještě nedávno velkou neznámou, 

stejně jako hlubiny dalekého vesmíru. Celé skupiny vědců a 

neurovědců však usilovně ve svých výzkumech přicházejí s jedním 

překvapivým odhalením za druhým. 

 

Dnes už je všeobecně přijat fakt, že strach je náš přirozený obranný 

mechanismus a jako jiné emoce nám patří a v mnohém nám slouží. 

Proto je zbytečné se snažit popírat, že strach nemáme – máme ho 

všichni bez výjimky, jen jde o to, jak s ním dokážeme pracovat a jak 

dokážeme mít vědomou kontrolu v kritických momentech.  

 

Centrum strachu je spojené s amygdalou v našem mozku a 

bleskurychlé reakce typu útěk – útok zase s mozkovým kmenem. To 

jsou velmi staré části mozku… (proto se jim někdy říká plazí mozek, 

protože jsou evolučně až z tohoto období).  

 

Příroda však pro nás chtěla víc. A tak nás obdařila limbickým 

systémem (= emoční centrum) a následně pak neokortexem (kde 

jsme schopni vědomě a složitě věci analyzovat a vědomě přemýšlet 

a „řídit“ své myšlenky i naše reakce. Proto je klíčové jakýkoliv strach 

nejprve POCHOPIT, abychom s ním mohli vědomě pracovat. 

 

To důležité, co vědci z Uppsala University ve Finsku také zjistili je, 

velmi záleží na naši poslední vzpomínce v dané situaci, neboť je to 

právě poslední vzpomínka, která nám zůstává v paměti a jak na tuto 

situaci reagovat.  
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Odnést si z toho můžete to, že když se dítě bojí, je dobré mu dát pocit 

bezpečí, (čímž se uklidní) a následně mu vysvětlit, (pochopení), co se 

odehrává, a poskytnout pozitivní emoci na závěr, kterou si dítě 

s danou událostí bude pamatovat (a jak si událost uloží do paměti). 

 

Příklad: Kočka škrábne malé dítě. Ono se jí může začít bát (a mít 

z toho fobii na celý život), ale také nemusí. To, co by neměl rodič 

udělat je zvíře vyhodit, (tím se to už nezachrání ale jen zhorší), ale 

spíše dítě obejmout a vysvětli mu, že to se někdy stává, že se 

některým zvířatům něco nelíbí, třeba když se rozruší nebo překvapí, a 

tak reagují nehezky, protože jim nedojde, že jsi jejím přítelem. A 

následně (když vidíme že je kočka už klidná) řekneme dítěti, aby ji 

pohladilo, jako výraz odpuštění, že chápe, že nemá své dny jako každý 

z nás. (pozitivní vzpomínka). Ve výsledku při tomto postupu tak 

nevznikne v dítěti strach z koček, ale naučí se více zvířata chápat a 

nebude se jich bát, ale respektovat je (což je prospěšné – respektuji 

tebe, ty respektuj mě).  

 

Co se odehrává v nás, když máme strach?  

 

Amygdala a mozkový kmen spustí sekreci hormonů, které nám 

zrychlí srdeční frekvenci, prokrví svaly, třes, pocitové změny teplot, 

zrychlí dýchání (fyziologické reakce na strach). Smyslem toho je 

připravit nás na hrozící nebezpečí.  

 

Dnes však většina nebezpečí je spíše umělých než skutečně život 

ohrožujících (psychické strachy). V tomto stavu se však snižují 

rozumové schopnosti (IQ až o 15 bodů nižší), zvyšuje se ostražitost 

(až přehnaná) a zbystřují se smysly. 
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ČÁST 6. – 2 techniky pro rodiče 

 
V tuto chvíli jste jistě zvědaví na to, co by vám pomohlo, jak se svými 

strachy zapracovat a poté je definitivně zpracovat a odstranit.  Máme 

pro vás tak dvě skvělé techniky, které vám různým způsobem 

pomohou.  

 
 
Technika uklidnění: 
 

• Lehněte si na místo, kde se cítíte dobře. Zavřete oči.  

• Začněte pomalu a zhluboka dýchat do oblasti břicha. Dejte 

tomu čas. 

• Představte si konkrétní situaci, ke které došlo, která ve vás 

vyvolává strach. 

• Lokalizujte místo, kde tento strach cítíte. Je to krk? Plíce? 

Žaludek…? 

• Dýchejte pomalu a klidně do tohoto místa. Vnímejte vědomě 

tento dech. Pomůže vám vizualizace bílého světla, které jako 

léčivé světlo prochází daným místem v těle.  

• Představte si daný strach jako nějakou bytost nebo věc, a 

vědomě to vyndejte ze svého těla.   

• Vyndejte tento strach ze sebe.  Dodejte si odvahy „podívat se 

strachu do očí“. Jakmile toto zvládnete, získáte do sebe sílu, 

o které jste dosud ani netušili. Snažte se pochopit, co, proč a 

jak tento strach k vám přišel. Uvědomění si, že už ho vlastně 

nepotřebuji, je velmi podstatné. Pokud něco nepotřebuji, 

může to tedy opět odejít. Poděkujte mu za vše, co vám 

přinesl, co vás naučil a čím posílil vaši osobnost. Požádejte ho, 

aby již odešel a s klidem v duši ho můžete propustit.   



 

 

Dana Burandová a Radek Karban © SuperDítě.cz | 24  stránka 

• Uvolněte se ještě víc a znovu dýchejte, tentokrát do celého 

těla. A celé vaše tělo se naplňuje klidem, pocitem bezpečí, 

jistoty a nové posilující energie.  

• Přijměte tento stav a až budete chtít, otevřete oči.  
 
 
Technika uvědomění: 
 
 

• Dejte svému strachu nálepku. Označte ho nějak. Nejlépe 

napsat si toto označení na papírek, na který se budete dívat. 

• Uvědomte si, co vám tento strach bere. 

• Uvědomte si, co vám tento strach pozitivního přinášel. 

• Uvědomte si, proč už je na čase ho nechat jít. Proč teď? 

• Vžijte se do okamžiku, kdy jste ho pocítili poprvé. 

Představujte si to jako tenkrát. Prociťujte to jako tenkrát. 

(můžete mít i doslova fyzické pocity) 

• Požádejte tento strach, aby vám řekl v duchu, proč pro vás byl 

v danou situaci důležitý. Počkejte na odpověď.  

• Přijměte tuto odpověď a nediskutujte s ním. Poděkujte mu. 

• Poděkujte mu za vše, co vám dával, před čím vás chránil. 

• Jako byste si z něho chtěli najednou udělat svého kamaráda. 

• Nyní ho požádejte, aby odešel. Protože vy už víte, že strach je 

váš, ale nejste to vy. Už se s ním nyní neztotožňujete.  

• Myslete na to, co chcete na místo strachu. Je to láska? Je to 

víra? Je to odvaha? Je to sebejistota? Něco najděte.  

• To, co chcete namísto něj, nechte vstoupit nyní do sebe. A 

rozprostírejte tento pocit, tuto emoci, skrze celé vaše tělo a 

nechte se prostoupit tímto pocitem. Je to krásný pocit, že? 

• Můžete s ním jen tak chvíli být… A pak otevřete oči, až budete 

chtít. 
 

„Strach je můj, ale nejsem to já.“ 
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ČÁST 7. – 3 velké AHA 

 
Ty největší zlomy přichází v momentě, kdy si něco zásadního 

uvědomíme. Proto se pojďte nyní zamyslet nad třemi otázkami. 

 
 
Jak najít v sobě novou sílu? 
 

Tuto sílu už v sobě máte. Ve svém životě jste zažili tolik těžkých chvil, 

tolik vyhrocených situací, a přesto všechno jste nějakým způsobem 

překonali. A když jste to zvládli už tolikrát, zvládnete to i tentokrát. 

Jen si vzpomeňte na všechny ty lidi, kterým jste nějak pomohli nebo 

pro ně udělali, byť i jen 1 věc, která se však počítá. Ne nadarmo se 

říká, že i když jsme změnili život jednomu člověku, měl náš život 

smysl. Vy jste toho dokázali však ještě mnohem víc.  

 

Dali jste život svému dítěti. Přivedli ho na tento svět. A to je něco, za 

co už samotné by mohl být každý člověk vděčný. Je to dar, který vám 

byl dán. Ve skutečnosti jste neuvěřitelně silní. Víte, co udělat musíte, 

a také to uděláte. Uvědomujete si, že každý jeden den se počítá a 

není čas ztrácet čas. Cítíte, že všechno „špatné“ vás v životě vytvořilo 

„silnější“ a „odolnější“. Proto je zbytečné trápit se pochybnostmi, 

když jste toho už tolik zvládli a tolik dokázali.  

 

Proto moudří říkají, že buď vyhrávají, nebo se učí. Ale nikdy nejsou 

poražení. A to, že se nám něco nepodařilo při prvním pokusu nutně 

neznamená tak, jako ve sportu, že se nám to nepodaří, když budeme 

trénovat. Proto milujte to, co bylo za vámi, a otevřete se ještě více 

tomu, co stojí před vámi. Vždyť je to vzrušující! A to je život samotný. 

A když se nedaří, řekněte si: „To je fascinující!“ 
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Jak vidět věci v pozitivním světle? 
 
Kde je i jen záblesk světla, nemůže být tma. Proto je dobré si 

uvědomovat, co se vám podařilo, psát si denně svůj deníček 

vděčností a radosti. Protože když si to pak po týdnu projdete, 

uvědomíte si, že se vám děje spousta hezký věcí.  

 

Vidět věci pozitivně není o tom, abychom měli růžové brýle, dělali a 

ignorovali, že tu nic negativního není. Je to o tom, abychom 

vytrénovali svůj mozek na zaměřování pozornosti tím správným 

směrem.  

 

„Když přijímáme negativní informace (lidi/zprávy), začínáme 

negativně myslet. A když negativně myslíme, přitahujeme si 

negativní věci do života.“, dodává Radek. 

 

První důležitý krok je tak změnit typ informací, které se k nám 

dostanou. Sledujete denně zpravodajství? Eliminujte ho. Zvedáte 

telefon kamarádkám, které si potřebují jen postěžovat? Nezvedejte 

ho.  

 

Časem se to projeví ve změně vnímání. A to je to, o co nám jde. 

 

Dáme vám 2 triky, nad kterými se zapřemýšlejte: 

 

1) „Co když se věci nedějí vám, ale pro vás?“ 

 

2) „Co když vše špatné se vám děje právě proto, abyste mohli v sobě 

najít to krásné? A o to více jste to mohli ukázat světu?“ 
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Jak se dívat na nečekané situace? 
 
Život je jeden velký učitel. Trénuje nás. Připravuje nás. Abychom byli 

lepšími, než jsme byli včera. Abychom byli většími, než před malou chvílí. 

A to nejpozoruhodnější na našem životě je to, že nikdy nemáme úplnou 

jistotu, co se může odehrát zítra, za týden nebo za měsíc.  

 

Jistota je jen iluze. Iluze, kterou vytváří náš mozek proto, abychom se 

mohli soustředit i na jiné věci, než schopnost přežít. Jistota skutečně 

neexistuje.  

 

Nikoho z nás život nepřipravil, abychom byli automaticky skvělými rodiči. 

Ale umožňuje nám, abychom se jimi mohli stát. Chápete ten rozdíl? 

 

Proto milujte nové zkušenosti, které vám do života přichází. Ať jsou ve 

formě problémů, překážek nebo testování vašich hranic „co vydržíte“.  

 

Jsou to ve skutečnosti výzvy. Je pro vás výzvou být fantastickým rodičem? 

Bravo! 

 

Je pro vás výzvou zbavit se všech strachů, které vám neslouží? Vzhůru do 

toho! 

 

Je pro vás výzvou chování vašeho dítěte? Výborně! Nejspíše jeho reakce 

vyvolaly ve vás něco, co vám při jejich zvládnutí pomůže být ještě lepším 

člověkem.  

 

… A tak bychom mohli pokračovat. 

 

„Vše, co se nám v životě děje, nám něco dává“, pamatujte si to. 

 

Nelze se na vše připravit předem. Ale jde se naučit zůstat v nadhledu, 

zůstat ve vyrovnaném a klidném stavu a reagovat vědomě. Zvládnete to? 
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      ČÁST 8. – Běžné strachy u dětí 

Při práci s dětmi jsme se setkali nejvíce s pěticí nejčastějších dětských 

strachů. Pojďme se na ně proto nyní podívat a co s nimi dělat. 

 

a) Strach ze tmy a přírodních jevů (bouřka) 

b) Strach ze samoty (neustále potřebuje mámu/tátu) 

c) Strach z cizích lidí (sociální fobie)  

d) Strach ze zvířat (přirozený obranný mechanismu přírody) 

e) Strach z nadpřirozených bytostí 

 

Nejprve si řekněme, co nefunguje: 
 
1. Hodnocení dítěte:  
„Ty poseroutko…“ 
 
2. Srovnávání s jinými dětmi:  
„Ten kluk támhle nepláče, tak taky neplakej.“ 
 
3. Vyhrožování:  
„Neodmlouvej, nebreč, nekřič a buď statečný, jinak už ode mě nikdy 
nic nedostaneš a nechám tě tady.“ 
 
4. Vyčítání:  
„Víš, co mě to stálo času a peněz, a tobě se nechce, když už jsme 
tady. Ani náhodou, hezky si to zažiješ. A zapni úsměv, budeš ho 
potřebovat!“  
 
Přistihli jste se v některém z bodů? Pak si napište, jak se příště 
zachováte jinak, co byste sami navrhli? 
 
……………………………………………………………………… 
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Pár tipů na dětské strachy: 

 

A) Strach ze tmy a přírodních jevů  

Respektujte jeho strach – vnímáte ho.  

Dopřejte mu svou pozornost – obejměte ho. 

Popovídejte si s ním o něm a proč není nebezpečný – uvědomění. 

Aby mu to šlo lépe, dejte svému dítěti talisman neboli „ochránce“. 

Ten mu dá pocit jistoty a klidu, tím se stabilizuje strachová situace a 

po čase ho nebude potřebovat. 

 

B) Strach ze samoty 

Malé dítě vnímá strach ze samoty o mnoho intenzivněji než 

jakýkoliv dospělý. Samota je pro něj nebezpečí, nejistota a pocit 

ohrožení. Je to celkem logické, protože dítě není ještě schopno 

samostatně fungovat. Proto tento pocit se může u dítěte projevit i 

tím, že nechce samo zůstat doma bez rodičů. U starších dětí se 

tento pocit může projevit i v kolektivu. Je zde obava z vyčlenění se. 

Proto je na místě vždy klidná, mírná a faktická komunikace 

s dítětem. Slovem můžete dětem velmi pomoci. 

 

C) Strach z cizích lidí 

Povzbuzujte a motivujte dítě v interakcích s kamarády, ve škole, 

v kolektivech, při soutěžích. Vezměte dítě mezi více lidí, kde se 

zároveň bude cítit bezpečně a může si zvykat na různé povahy, 

různý věk lidí, různé chování a návyky druhých. Zde je dobré rozlišit 

zbytečný strach z každého neznámého člověka, oproti naivnosti a 

slepé důvěře, která u dětí určitě z bezpečnostních důvodů není na 

místě. Naučme toto své děti rozlišovat. 
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D) Strach ze zvířat 

Tento strach je přirozený, když je něco nového a může vyvolávat 

možnou hrozbu. Pomáhá seznámení se se zvířaty v bezpečném 

prostředí. Je fajn začínat encyklopediemi a pak jít s dítětem do zoo. 

Hodně pomáhají dotykové zážitky se zvířaty, pod dohledem jejich 

cvičitele/majitele, který chování svých zvířat dobře zná. Tento 

strach je něčím získaný, poněvadž malé dítě má od přírody kladný 

vztah ke zvířatům. Dítě leckdy ví lépe než dospělí, že je součástí 

přírody a tudíž má k přírodě velmi blízko. Pokud u vašeho dítěte je 

tento strach, určitě doporučuji nepřehlížet, ale věnovat se mu, 

protože by v dospělosti mohl přerůst ve fobii.   

 

 

E) Strach z nadpřirozených bytostí 

 

Děti jsou, jak píšeme v knize Šťastné a sebevědomé superdítě, 

většinu svého času ve svých fantaziích. Mohou tak skutečně vnímat 

např. stín, že s nimi komunikuje, nebo si představit bubáka ve skříni, 

který je pro ně však skutečný. Děti tak spoustě věcí dávají díky 

extrémně tvořivé představivosti vlastnosti až nadpozemské. A také 

se díky tomu mohou bát. Přetvořte tyto bytosti na jejich kamarády.  

Snažte se děti pochopit i ve věcech, kterým možná sami ani 

nerozumíte. Prostě to přijměte a nechte dítě v jeho realitě. Jen je 

třeba, aby všechny věci přijímalo v pozitivním ladění. Tedy ničím ho 

nezastrašovat, neposmívat se mu, neztrapňovat aj. Ne každý máme 

stejné schopnosti, a to je potřeba respektovat.   

Respektujte jejich strach, ale seznamujte je pomalu s reálným 

světem, aby se bát nemusely.  
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Např. „Nikdo ti neublíží, jsi hodný a máš kolem sebe ochránce“. 

 

Důležité – hlavně děti nestrašit čerty, že si je odnesou, nebo že u 

vody na ně číhá vodník atd. Tak se jen buduje strach v dětech 

k těmto přírodním bytostem a dítě se více a více bojí! 

 

A úkolem milujícího rodiče je nevytvářet mu další strachy ani je 

v nich nepodporovat, ale připravit ho na fungování v tomto světě. 

 

„Když se člověk bojí, jeho logická centra mozku jsou potlačena.“ 
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ČÁST 9. – 3 techniky pro děti 

 
Jak pomoci svému dítěti změnit své reakce na strach? K tomu slouží 

tyto tři jednoduché, ale účinné techniky, které můžete ve své 

rodičovské praxi opakovaně využít. 

 
 
Technika poodstoupení: 
 
 

• Smyslem je pomoci dítěti poodstoupit od emocionálního stavu, ve 

kterém se bezprostředně nachází. Uklidit ho. Změnit jeho 

pozornost k jinému podnětu. A pak se na daný strach podívat 

znovu jako pozorovatel.  

• Dítě pak popisuje, co tam vidí… co tam cítí… co tam slyší… co se 

v něm odehrává. Rodič mu za to poděkuje (uznává to). 

• Rodič mu poté vysvětlí, že teď on bude ten pozorovatel, který 

bude popisovat ze svého světa svýma očima, co tam vidí a cítí on.  

• Možná bude chvíli dítě zmatené, to je v pořádku (něco nového se 

učí). Není třeba to dále rozebírat, ale dát tomu čas. 
 
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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Technika talisman: 
 
 

• Nedokáže dítě samo spát večer? Utíká k vám do postele?  

• Je třeba, najít pro něj ochranné ukotvení. Ideální je mu 

koupit nějakého hezkého talismana /plyšovou hračku/, o 

kterém řeknete, že je hodně speciální. Že to není hračka, ale 

jeho ochránce a když bude večer v postýlce, bude vždy s ním 

a bude ho chránit.  

• Nechte pootevřené dveře, ať má dítě pocit propojení s vámi, 

a pokud se cítí ještě i tak nejistě, ubezpečte ho, že se 

několikrát na něj přijdete podívat, zda jsou oba v pořádku. 

J 

• A podobně to můžete aplikovat na strach z cestování autem, 

letadlem, lodí nebo když jdete někam na návštěvu a dítě se 

chce cítit bezpečně. 
 
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Technika strom: 
 
 

• Tato technika je postavená na bázi zvídavého testu, který 

může prozradit o vašem dítěti jeho aktuální emoc. stav.  

 

• Strom častokrát představuje pro děti totiž rodinu. 

• Jak vidíte, každý z človíčků na stromě má jinou náladu a 

zaujímá jinou pozici. Nechte proto dítě vybrat, kterým 

človíčkem se teď vidí a ať si ho vybarví.  

• Když má hotovo, pozvěte ho, aby si vybral človíčka na 

stromě, kterým by naopak chtěl být. A také ať ho vybarví. 

• Co z toho jako moudrý rodič cítíte? Z postavičky na stromě i 

z barev a způsobu, jakým postavičku vaše dítě vybarvilo? 

• Je tam spíše chlad, strach nebo radost a láska? Jsou tam 

obavy, nebo spíše soulad? Pokud nemáte jasné signály, 

určitě se zeptejte přímo dítěte, že vás moc zajímá, jestli by 

vám mohlo popsat nebo říct, co pro něj daný človíček 

znamená a jak se vlastně cítí a co potřebuje. 

• Můžete díky tomu přijít na podstatné věci, které jste ve 

svém přístupu přehlíželi a pomohou učinit vaše dítě a celou 

rodinu šťastnější. 

• Aby se vám strom dobře tiskl a mohli jste ho dát i dětem, 

které už umí číst, necháváme vám jej na samostatné další 

stránce. Teprve za ní pak máte malou nápovědu. 

 

• Důležité: Ať už dítě vybere nebo napíše cokoliv, poděkujte 

mu za to s láskou. Není třeba to porovnávat s „výsledky“. Ty 

jsou jen berličkou ale ne směrodatným řešením.  
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Pomůcka pro vysvětlení testu: 
 
Pokud jste si vybrali číslo 1, 3, 6 nebo 7, charakterizuje to 
cílevědomého člověka, který se nebojí žádných překážek a zábran. 
Jestliže volba padla na některé z čísel 2, 11, 12, 18 nebo 19, ukazuje 
to na společenského člověka, který přátelům vždy poskytne pomoc. 
Volba 4 ukazuje člověka s ustáleným životním názorem, který by rád 
dosáhl všemožných životních úspěchů a nepřekonával přitom žádné 
těžkosti. 
U volby 5 je znát vysílení a slabost, málo životních sil. 
Volba čísla 9 znamená veselého člověka, který se rád baví. 
Číslo 13 nebo 21 značí člověka uzavřeného, často ho trápí vnitřní 
neklid a vyhýbá se častému styku s lidmi. 
Číslo 8 - rádi se uchylujete sami k sobě, hloubáte nad vším možným 
a ponořujete se do vlastního světa. 
Pokud jste volili 10 nebo 15, jste na život normálně adaptováni a 
cítíte se bezvadně. 
Číslo 14 – řítíte se do emocionální propasti, nejspíš se ve vás 
odehrává nějaká vnitřní krize. 
Číslo 20 si obvykle volí lidé se zvýšeným sebevědomím. Jste rozený 
vůdce a přejete si, aby lidé naslouchali jenom vám. 
Číslo 16 - Cítíte se unaveni nutností poskytovat ustavičně někomu 
podporu, třeba jste to však vnímali tak, že na tomhle obrázku vás 
číslo 17 objímá – možná tedy spíš hodnotíte sami sebe jako člověka 
obklopeného pozorností. 
 
Barvy – pokud jsou barvy temné až černé, značí strachy a neklid. 
Pokud jsou barvy světlejší a pestré, značí to optimismus a pohodu. 
 
 
 
 



 

 

Akční plán ke knize Šťastné a sebevědomé superdítě | 37  stránka 

ČÁST 10. – Výlet do budoucnosti 

 
Dovolte si se nyní zasnít. Přenést se na místo ve svém vnitřním světě, 

kde můžete pustit uzdu své fantazii. Kde si dovolíte si připustit, že se 

váš dospělý život nějak zrychlil a vaše děti už vyrostly. I ony mají své 

děti. Vám je 90 let a sedíte na zahradě v houpacím křesle. Díváte se 

na zelený trávník a přemýšlíte nad celým životem. Co a jak jste 

dělali… Jakým způsobem jste žili… Jak jste se k ostatním chovali… Co 

jste ze svých dětí vychovali… Zeptejte se v tu chvíli sami sebe: 

Kdybych mohl něco změnit, co by to bylo? Co byste si přáli udělat 

„jinak“? Čeho nejvíce z hloubi svého srdce litujete a co byste si moc 

přáli, aby dopadlo jinak? Jak moc byste si přáli, aby na vás vaše děti 

nahlížely a také vaše vnoučata? Jaký vztah byste s nimi chtěli mít a co 

jste jim přinesli? Dovolte si dát si tento čas k tomu, abyste vedli 

rozhovor se svým budoucím starším já. A požádejte ho, aby jeho 

moudřejší část vám dala pár moudrých rad, které vám pomohou.  

 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

 

Akční plán ke knize Šťastné a sebevědomé superdítě | 39  stránka 

 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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ČÁST 11. – Podpořte svůj vztah 

 
Úsilí, které sobě i svým dětem věnujete, je vlastně celé o tom, že si 

přejete mít se svými dětmi co nejlepší vztah a upřímně jim přejete, 

aby z nich vyrostly krásné, šťastné a vyrovnané osobnosti. A tak jsme 

vám připravili 15 otázek, které podpoří celé vaše úsilí, abyste rozvíjeli 

vzájemnou lásku k sobě, víru v sebe a oboustrannou důvěru. J  

 

Otázka: Důvěřuji svým rodičovským schopnostem?  

Kterým ano, a na kterých vím, že musím příp. ještě zapracovat?  
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Dávám do svého vztahu se svým dítětem to nejlepší,  

co je ve mně? Případně, jak bych mohl dávat ještě více „sebe“? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Jsem v souladu ve výchově se svým partnerem?  

(Pokud ne, co mohu udělat proto, abychom byli v souladu?)  
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Učím děti správné charakterové vlastnosti?  

Předávám jim svým chováním opravdu ty správné vlastnosti? 
Je něco, co mohu změnit/zlepšit u sebe jako „vzoru“? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Jste sami se sebou spokojeni jako rodič? 

Pokud ne, co chcete změnit a víte, že byste to měli změnit?  
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Co jsem do teď nedělal, ale určitě začnu dělat?  
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Co jsem dělal, ale už opravdu dělat nechci? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Jakých deset hodnot je pro mě v životě 

nejdůležitějších? Seřaďte podle priorit.  
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Co bych si přál dostat od rodičů, ale nedostával jsem?  
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Co bylo pro mě nejvíc, co pro mě rodiče kdy udělali? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Za co si svých rodičů vážím? A chci předat i dítěti?  
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Otázka: Dokážu obejmout své dítě? Dokážu mu dát pochvalu? 

Dát mu pusu? Pohladit ho? A skutečně to dělám vše často?  
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Dokážu se jako rodič svému dítěti omluvit, když se 

zachován nehezky nebo si uvědomím, že má pravdu? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Otázka: Říkám svému dítěti 3 nejdůležitější slova „mám tě 

rád/a“ (MTR) často? A mám to i jako návyk při každém loučení? 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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O DANĚ 
 
 
Dana Burandová dlouhá léta provozovala psychosomatickou 

poradnu, kde pracovala jak s dospělými, tak i s malými dětmi. 

 

Děti bere jako „dary  

z vesmíru“, a proto se 

rozhodla svůj obor 

psychosomatiky prohloubit 

o další znalosti pro práci 

s dětmi. Získala osvědčení 

na systematickou práci  

s dětmi a dospívajícími. 

 

Vystudovala ekonomickou 

školu, po které následně 

pracovala v obchodně – 

ekonomických firmách a v 

realitách se svým 

manželem, se kterým dlouhá léta podnikala. 

 
 
Považuje se za nadšenou studentku alternativních věd, kde ji 

psychologie osobnosti zaujala natolik, že si své znalosti 

prohloubila i v oblasti grafologie. 
 
 

Dana miluje osobní rozvoj a pořádá čas od času semináře a kurzy, 

píše články a vydává knihy.  
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Její prvotinou je kniha „7 klíčů ke šťastnému dítěti“, kde mimo jiné 

popisuje i příběhy ze své praxe. 

 
 
Svůj soukromý život prožívá v roli manželky již 37 let. Vychovala 

dvě děti a jako babička si naplno užívá tří krásných vnoučat. 

 
 
Cesta osobního rozvoje ji posouvá a motivuje jak v pracovním, tak 

i v soukromém životě. Protože jí dává smysl předávat tyto 

informace a znalosti jak rodičům, tak i dětem, rozhodla se se svým 

kolegou Radkem Karbanem na-psat tuto knihu „Šťastné a 

sebevědomé superdítě“, aby bylo více dětí šťastných a rodičů 

spokojených. 
 
 
Motto Dany: „Chceme-li dětem pomáhat, musíme je mít rádi“.  
 
Spojte se s Danou: 
Facebook: https://facebook.com/SuperDiteOfficial  
Web: https://SuperDite.cz 
 

 

Víte, že Dana napsala i tuto knihu?  
 
Je určená všem rodičům, kteří chtějí 
rozvíjet štěstí svých vlastních dětí. 
 
Zakoupit si ji můžete  
ve svém knihkupectví.  
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O RADKOVI 

 

Radek Karban už jedenáctým rokem pomáhá lidem rozvíjet jejich 

lidský potenciál. Je držitel certifikace „master“ v neuro –

lingvistickém programování (metoda moderní změnové 

psychologie) a zakladatel Coaching University Czech Republic.  

Na sociálních sítích ho 

pravidelně sleduje přes 

90 000 fanoušků. Děti jsou 

pro něj ztělesněním 

budoucnosti a nejcennějším 

bohatstvím, které naše 

společnost má. „Měli 

bychom jim proto pomáhat, 

a ne házet klacky pod nohy,“ 

jednohlasně dodává. 

Přesvědčil se totiž už 

mnohokrát na svých 

kurzech a trénincích pro 

dospělé, že mnozí i v 

padesátce stále řeší traumata ze svého dětství, která si táhnou s 

sebou a která jim znemožňují být šťastnými. Radek doufá, že tato 

kniha pomůže rodičům vychovat děti tak, aby se pak nemusely 

samy opravovat a dokázaly být zároveň úspěšné a šťastné. Sám 

z vlastní zkušenosti ví, že je možné tohoto stavu dosáhnout, že si 

člověk nemusí vybírat jedno, nebo druhé. Může mít obojí. 

Považuje se za nadšeného cestovatele, který navštívil přes 

padesátku zemí na pěti kontinentech.  
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Měl to štěstí, že se dostal do společnosti ikon světového osobního 

rozvoje, jako jsou Brian Tracy, Tony Robbins nebo Robert Kiyosaki, 

od kterých se toho hodně naučil, za což jim je vděčný. 

 

Knihu „Šťastné a sebevědomé superdítě“ napsal s Danou proto, že 

už dlouho měl sen. Sen o tom, že děti nebudou zákazy mučeny, 

ale moudrým postojem učeny. Sen o tom, že v naší společnosti 

bude méně vyhaslých duší, ale více radujících se jiskřivých očí.  A 

hlavně proto, že když budou šťastné děti, budeme šťastnými i my 

sami. Děti žijí v každém jednom z nás. 
 
 
 

Motto Radka:  
„Neučte děti, co si mají myslet, ale jak mají myslet.“  
„Nejde o to, kolik peněz dítěti dáš, ale o to, kolik času s ním jsi.“ 

     „Dospělý je jen přerostlé dítě. Dítě žije v každém z nás.“ 
 
 
Spojte se s Radkem: 
 
Facebook: https://facebook.com/RadekKarbanOfficial   
Web: https://radek-karban.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víte, že Radek napsal i tuto knihu?  
 
Je určená všem dospělákům,  
kteří se chtějí v životě osobnostně 
posunout a cítí, že potřebují 
pozitivní nakopnutí a nový dech. 
 
Zjistěte o ni více na této stránce: 
www.AktivujSvujPotencial.cz 
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UDĚLÁTE NÁM LASKAVOST, PROSÍM? 

 
Jedna kapka v moři se může zdát jako nic. Co však tvoří oceán? Tisíce a tisíce 

kapek. Proto budeme moc rádi, když o naší knize řeknete dál, aby si ji mohlo 

přečíst a načerpat z ní spoustu cenné inspirace co nejvíce rodičů. 
 

Chceme-li totiž vidět změnu v naší společnosti, v naší milované zemi, a vidět 

více vzájemného respektu a pochopení, musíme společně vést naše děti 

správným směrem, neboť to budou ony, kdo budou tuto společnost tvořit. 

Na vás jako rodičích tak v tuto chvíli velmi záleží. Pomozte nám v tomto úsilí. 
 
 
 

Sdílet knihu na Facebooku 
 
 

 

A protože nám to skutečně dává velký smysl a bereme to i jako součást 

našeho poslání, rozhodli jsme se, že na projektu Superdítě budeme i nadále 

pracovat (psst, něco velkého je v plánu!). 
 
 
 

Proto ať vám neuteče, co se chystá, sledujte tuto Facebook stránku: 
 

www.facebook.com/SuperDiteOfficial  
 

 

Nebo jednoduše napište na Facebooku do vyhledávače Superdítě a přidejte 

se k našim věrným fanouškům. Budeme s vámi moc rádi i nadále. J  
 
 
 

 

„Jeden člověk je jako kapka v moři.  
Když nás je však víc, tvoříme celý oceán!“  
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MÁTE MINUTKU? 
 
Pak budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu a pár řádků.  

Někdy i pár slov může znamenat hodně. A nám velmi záleží na tom, 

abychom věděli, jak tento akční plán vnímáte, co jste si z toho všeho 

uvědomili. Máte nějaké AHA? Vyzkoušeli jste některé z navrhovaných 

technik? Moc rádi si to od vás přečteme! ☺ 
 
 
 

Emailový kontakt na nás a pro zasílání recenzí je: 
 

vase@superdite.cz  
 
 
 

 

Děkujeme! 
 

S láskou a důvěrou, 
 

Dana a Radek 
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DĚKUJEME VÁM! 

 
 

Za to, že jste pro sebe a své dítě chtěli udělat ještě víc,  
než jen zakoupit si knihu plnou zajímavých informací. 

 
Za to, že jste už teď moudrým rodičem, který ví,  

že jak je na tom rodič, tak je na tom přirozeně i jeho dítě,  
a máte tak touhu na sobě pracovat. 

 
Za to, že jste důsledně postupovali v tomto akčním plánu,  

a ač se každému z nás někdy nechcete,  
vy jste to nakonec zvládli! Hurá! 

 
A zvítězili jste tak sami nad sebou. 
Vážíme se vás proto za to, jací jste. 

 
Vaše dítě má skvělého rodiče! 

 
S láskou, 

 
DANA BURANDOVÁ,  

autorka knihy 7 klíčů ke šťastnému dítěti 
 

a 
 

RADEK KARBAN,  
autor bestselleru Aktivuj svůj potenciál  
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  Tento projekt vám přináší… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.Radek-Karban.cz 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Akční plán ke knize Šťastné a sebevědomé superdítě | 53  stránka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP: Získejte další výtisk této knihy a darujte ho svým 
přátelům k výročí, narozeninám, svátkům, na Vánoce 

nebo prostě „jen tak z lásky“, což je nejkrásnější. 
 

Kde? Přímo na našem webu www.SuperDite.cz 


