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ÚVOD
Děsivé, legrační a bezpečné
„Každý den zažij něco děsivého, něco legračního
a něco bezpečného.“
devítileté dítĚ

V osmé třídě jsme měli za domácí úkol vymyslet nějaký vědecký pokus.
Maminka pracovala jako ředitelka ve školce a děti tam každé jaro pozorovaly, jak se líhnou kuřata. Já jsem měl vajíčka a vylíhnutá kuřata
na starost v noci a o víkendech. Má sestra Jeanie v té době studovala
psychologii (máme to tak trochu v rodině). Vyprávěla mi o výzkumu
svého profesora věnovaném tonické imobilitě, jevu známému také jako
„dělat mrtvého brouka“. Mnohá zvířata – kuřata nevyjímaje – předstírají, že jsou mrtvá v situacích, kdy jsou příliš vyděšená na to, aby utekla
nebo se bránila. Možná jim instinkt napovídá, že jestřáb nesežere nic,
co není živé. Rázem jsem měl téma pro svůj pokus!
Jakmile bylo kuřatům několik dní, jemně jsem je uchopil a zíral
jim do oka tak, jak by to asi podle mých představ udělal jestřáb. Když
jsem kuře pustil, zůstalo přibližně minutu nehybné. Pak vyskočilo
a začalo se znovu procházet, jako názorná ukázka cyklu „propadnutí
strachu – zotavení se ze strachu“. V dalším experimentu jsem znehybnil
dvě kuřata současně. V tomto případě zůstala obě nehybná mnohem déle
než každé zvlášť – asi pět minut. Pak jsem nechal v krabici jedno kuře
volně pobíhat a druhé jsem znehybnil – vyskočilo po uplynutí několika
vteřin. Můj závěr: vyděšené kuře sleduje to druhé, aby se ujistilo, že je
v bezpečí. Pokud druhé kuře vesele poskakuje kolem, dostává signál,
že je všechno v pořádku. Druhé kuře se nebojí – a ani ho nikdo nesežral – tedy i pro mě je to tu dostatečně bezpečné, můžu vyskočit a běhat.
Pokud se ani druhé kuře nehýbe, první si myslí něco ve smyslu: Já tedy
žádného jestřába nevidím, ale druhé kuře asi ano, když se ještě nezvedlo.
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Raději zůstanu, kde jsem. V mém pokusu si kuřata mezi sebou „nebezpečí“ zprostředkovala. Sestřin profesor Gordon Gallup pak v dalším
experimentu zjistil, že kuřata zůstávají bez pohybu nejdéle v případě,
když se dívají do zrcadla – svůj odraz považují za další vyděšené kuře.
O mnoho let později, když jsem začal pracovat s rodinami, jsem
přemýšlel, proč má tolik rodičů problém uklidnit své úzkostné děti.
Záhadu mi pomohl vyřešit právě experiment s druhým kuřetem. Dětem, které jsou úzkostné jen mírně, stačí pár uklidňujících slov od
maminky nebo tatínka – rodiče v roli nebojácného druhého kuřete.
Děti s vysokým stupněm úzkostnosti si pokusů o uklidnění nevšímají
nebo se míra jejich rozčilení ještě zvyšuje. Někdy je to proto, že jejich
rodiče jsou také úzkostní. Když se tyto děti rozhlédnou kolem sebe,
vidí úzkostného rodiče – vyděšené druhé kuře, které potvrzuje jejich
názor, že svět je nebezpečné místo.
Ani v případě, že rodiče nejsou úzkostní, nemusí silně úzkostné dítě
zaznamenat, že člověk stojící před ním je klidný a uvolněný. Úzkost
totiž může způsobit, že lidé nahlížejí na svět kolem sebe přes objektiv
nebezpečí. Jako by neustále viděli vyděšené druhé kuře, tak jako znehybněná kuřata před zrcadlem. Silně úzkostné dítě zůstává v tomto
pocitu často zamrzlé, ať už jsou jeho rodiče úzkostní, nebo ne.
Rodičům úzkostných dětí doporučuji přestat s nekonečnými pokusy
o jejich uklidnění. Koneckonců nebojácné druhé kuře také nezkouší
zmírnit obavy imobilizovaného kuřete argumentací, povídáním nebo
změnou chování! Vytvořil jsem techniku, které říkám Otázka druhého
kuřete: „Podívej se mi, prosím tě, do očí a řekni: bojím se, nebo ne?“
Hrůzou strnulým dětem to pomůže uvolnit se a cítit se v bezpečí. Funguje to mnohem lépe než prohlášení: „Nemáš se čeho bát.“
Vedle různých nápadů, jak zacházet s dětskou úzkostností, inspirovaných druhým kuřetem, obsahuje tato kniha také podněty k přenastavení „bezpečnostního systému“. To je můj termín pro rozumovou
reakci na možné nebezpečí. Bezpečnostní systém nám může zachránit
život. Pokud by strach nefungoval jako naše poplašné zařízení, ani
bychom se neobtěžovali před vstupem do vozovky rozhlédnout na
obě strany. V situaci ohrožení bychom neutíkali, neschovávali se ani
se nebránili. Bezpečnostní systém ale může být narušený přílišnou
úzkostí. Děti, které mají sklon reagovat úzkostně, jako by měly příliš
citlivé poplašné zařízení. Myšlenky spouštějí poplach, i když žádné
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nebezpečí bezprostředně nehrozí: Co když do našeho domu uhodí blesk?
Kdybych se tak víc učil. Někdo by se mi mohl smát. Co když se se mnou
nebude nikdo bavit?
Účinný bezpečnostní systém musí mít schopnost vyhlásit „konec
poplachu“. Když spustí hlásič požáru – jak zjistíte, že je bezpečné
vrátit se zpátky? Nejenže mají úzkostné děti velmi citlivé poplašné
zařízení, ale také jim špatně funguje hlášení konec poplachu. Jako by
si nevšímaly žádného signálu naznačujícího, že situace je bezpečná,
a to ani poté, co druhé kuře vyskočilo a pustilo se do zobání zrníček.
Neustálé přemítání, omílání nepříjemných myšlenek, nutkavé jednání
a nekonečné starosti – tak nějak vypadá poplašné zvonění, které signál
konec poplachu nikdy neukončí.
Jelikož nemají k dispozici druhé kuře, které by je uklidnilo, ani
fungující bezpečnostní systém, začnou se úzkostné děti „vyhýbat“.
Nevyhýbají se však pouze nebezpečným situacím, brzy se vyhýbají
všemu, co jim nebezpečí i jen připomíná. Paradox úzkosti je v tom, že
úzkostné děti se snaží ze všech sil pocitům úzkosti vyhnout. Bohužel
z dlouhodobého hlediska vede takové vyhýbání vždy ke zvýšení úzkosti.
Jedním z témat této knihy tedy je: jak se vyhnout vyhýbavosti.

PROČ JSEM NAPSAL TUTO KNÍŽKU
Když dojde na téma úzkosti, nejsem žádným pasivním divákem. Od
dětství jsem úzkostný. Dodnes si pamatuji den, kdy jsem zjistil, že ne
všichni pohlížejí na svět s takovými obavami jako já. S rozpaky přiznávám, že mi tato skutečnost došla až v dospělosti. Jel jsem po dálnici
a autu přede mnou upadl výfuk. Uhnul jsem, srovnal auto a propadl
panice. Dalších deset minut jsem opakoval: „Mohli jsme se zabít! Co
kdybychom do toho narazili?“
Nakonec můj spolucestující tiše pronesl: „No, ale nenarazili.“ Po
chvíli ohromeného ticha jsem se musel začít smát. Tohle mě nikdy
nenapadlo. Zkusil jsem se hádat, ale nevymyslel jsem žádný logický
protiargument. Kuře na sedadle spolucestujícího nebylo úzkostné,
a tak i já jsem se mohl probrat z ochromení a nechat svou úzkost
odejít. Samozřejmě úzkost nikdy nezmizí okamžitě, trvalo přece léta,
než se rozvinula.
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Já jsem ke své úzkostnosti přišel tradičním způsobem – svůj podíl
na ní má příroda i výchova, které se mi dostalo. Za to, že mám sklon
k ostýchavosti, nebo jak my nesmělí lidé rádi říkáme, „pomalu roztávám“, asi může moje genetická výbava a temperament. Kromě toho
jsem měl úzkostného otce, který měl velmi úzkostnou matku. Navíc se
mi v mládí přihodily různé děsivé věci, traumata příliš těžká, než abych
si s nimi v té době uměl poradit. Jinými slovy, měl jsem k dispozici
snad všechny zdroje úzkostnosti, kterých se dítěti může dostat. Přál
bych si, aby mí rodiče měli v době, kdy jsem byl ještě kluk, knihu, jako
je tato.
Rodiče se mě často ptají, jestli jejich děti ze svých úzkostí vyrostou.
Obávám se, že samotné dospívání nestačí, i když může být zdrojem
motivace ke změně. Já jsem na překonání své plachosti zapracoval
nejvíc ve chvíli, kdy jsem chtěl hrát ve školním představení a pozvat
někoho na rande. Určitě vás potěší, že obou těchto cílů se mi podařilo
dosáhnout. Přesto ve mně určité situace stále vyvolávají staré pocity.
Úspěšně zvládat svou úzkostnost neznamená už nikdy úzkost necítit.
Znamená to, že úzkost se objevuje méně často, je mírnější a netrvá tak
dlouho. Jednou z největších změn je pro mě skutečnost, že úzkost už
neomezuje můj život a nestaví se mi do cesty. Dnes si veřejné projevy
a setkání s novými lidmi zjevně natolik užívám, že mi mou nesmělost
málokdo uvěří. Když nyní cítím úzkost, snažím se zkoumat, co to znamená. Než abych se nechal ochromit strachem jako ta ubohá kuřata,
raději čelím pocitům, které se za úzkostí skrývají.
Nikdy není pozdě udělat změnu. V tom máme štěstí, protože ta nejlepší věc, kterou mohou úzkostní rodiče udělat pro své úzkostné děti, je
vypořádat se s vlastní úzkostností. Můj otec se vždycky bál plavat kvůli
intenzivním obavám své maminky, že by mohl utonout. Když mi bylo
asi deset, volal jsem na něj, ať se mnou skočí do bazénu. Říkal, že se
příliš bojí, a já na to: „Tati, neboj, já tě chytím.“ Do vody tehdy neskočil,
ale o mnoho let později mi prozradil, že má bezelstná sebedůvěra ho
inspirovala, aby se přihlásil do kurzu plavání. Na první hodině pak
začal instruktorovi vyprávět o všemožných zážitcích z dětství, které
zapříčinily jeho hrůzu z plavání. Instruktor mu odpověděl: „Klidně
o tom můžete mluvit, ale to vás plavat nenaučí. Je na čase jít do vody.“
Instruktor sehrál mému tatínkovi roli druhého kuřete. Otec vlezl do
bazénu a naučil se plavat.
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Věřím, že pobídka zmíněného instruktora „tak už vlezte do vody“
byla správná. Na druhou stranu nejsem zastáncem házení dětí do bazénu, aby překonaly svůj strach z vody, nebo jejich zamykání venku,
když se bojí rváče ze sousedství. Rodiče mají v boji s úzkostí velmi
významnou roli. Ta ale spočívá v něčem subtilnějším než tlačit na
dítě, aby se vypořádalo se svými strachy v časovém rámci, který nám
vyhovuje. Musíme děti popostrčit, aby čelily svým obavám, je ale třeba
postrkovat je jemně a s trpělivostí.
Dalším významným důvodem, proč jsem napsal tuto knihu, je skutečnost, že v rámci své praxe potkávám stále víc a víc dětí bojujících
s úzkostí. Víc úzkosti vidím také při svých návštěvách škol a o vyšší
míře úzkosti slýchám během přednášek pro rodiče. Také rodiče jsou
mnohem úzkostnější. V době, kdy jsem psal tuto knihu, se součástí
americké slovní zásoby stal pojem „rodič-vrtulník“*.
Mnoho mých kolegů popisuje stejný jev – nesmírně vzrostl počet dětí,
které vstupují do terapie kvůli strachu, úzkosti, starostem a perfekcionismu. Domnívám se, že je zcela na místě hovořit o epidemii.
Během rozhovoru s rodiči v jedné základní škole jsem slyšel o dětech, které se tak bály vody, že nejen neuměly plavat, ale bylo pro ně
obtížné vykoupat se ve vaně. Jiné děti se natolik bály udělat chybu, že
se nemohly bez problémů zapojit do vyučování, další nechtěly nikdy
vyzkoušet nic nového. Některé děti paralyzovala i ta nejprostší volba,
jako třeba co si obléct do školy, pro další děti bylo neúnosné pobývat
v jiné místnosti než jejich rodiče, nemohly jít samy ani na toaletu.
Nikdo z těch dětí ani rodin však do terapie nepřišel, a že jsem rozdal
pěkných pár navštívenek!
Jedna učitelka s dlouholetou praxí v mateřské škole si posteskla, že
po celá desetiletí četla ve svých třídách pohádky. V poslední době se
ale v každé třídě vyskytnou děti, které tytéž pohádky prostě nemohou
poslouchat, natolik jsou pro ně děsivé. Jiná učitelka z prvního stupně
základní školy zase vyprávěla, že matka jednoho z žáků trvá na tom,
aby synovy práce neopravovala červeným inkoustem, protože ho to
příliš stresuje. Nikdo vlastně netuší, proč je úzkost u dětí na takovém
vzestupu, pravděpodobně to souvisí s větší soutěživostí ve školách,
* Doslovný překlad pojmu „helicopter parent“ označujícího příliš úzkostný a pečující styl výchovy. Pozn. překl.
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vyšší mírou stresu doma, přepracovaností rodičů a celkovým životním
tempem.
Mnoho rodičů úzkostných dětí zažívá ve chvílích, kdy se jim děti
nedaří uklidnit, pocity bezmoci. Je to těžký zápas. Jste frustrovaní,
zlobíte se a máte obavy o budoucnost svých dětí. Vidíte, jak úzkost,
strach a obavy omezují jejich život a brání jim být šťastné. Chcete jim
pomoci. Naštěstí jim pomoci skutečně můžete, a to způsoby, o jakých
vás možná nikdy ani nenapadlo přemýšlet.
Jistě jsou situace, kdy je na místě odborná pomoc, zvlášť pokud je
úzkost velmi silná. Postupy uvedené v této knize jsem ale navrhoval tak,
aby je mohli rodiče používat pro své děti sami. Dokonce i v případě, že
vaše dítě už dochází na terapii, můžete tyto hravé, emočně expresivní
techniky použít doma jako doplněk profesionální péče. Jsem velkým
příznivcem terapie – sám jsem terapeut – ale v terapii schází něco, co
je v každé rodině běžné: síla vztahu rodič-dítě, která může být mocným
zdrojem uzdravení a proměny. Většina metod zvládání dětské úzkosti na
rodiče zapomíná, a to je podle mě velká chyba. Přístup popsaný v této
knize staví rodičovství do středu pozornosti. Doufám, že pro váš vztah
s dětmi, dost možná zatížený jejich úzkostností, bude přínosem.

HRAVÝ PŘÍSTUP K DĚTSKÉ ÚZKOSTNOSTI
Podstatou mého pojetí je kontakt, jak podrobně vysvětluji ve své knize Hravé rodičovství. Lidský život je na kontaktu založený: těhotenství,
kojení a krmení dítěte, houpání a mazlení, oční kontakt, hra, sdílení,
konejšení a utěšování, naslouchání a povídání, přátelství a empatie,
láska a náklonnost. Být v kontaktu pomáhá dítěti cítit se bezpečně, být
sebejisté a šťastné.
Součástí života je ale také přerušení kontaktu. Těhotenství skončí
tím, že se miminko oddělí od matčina těla. Kojenecký věk zase tak, že
se dítě odplazí objevovat svět. Přerušujeme kontakt se svými dětmi,
abychom mohli jít do práce a ony do školy. Ještě bolestněji vnímáme
narušení vzájemného spojení, které se objeví, když se na své děti zlobíme, když se ony zlobí na nás, když jsou vyděšené nebo se cítí osamělé. Nedostatečný kontakt často stojí za problémovým chováním dětí. Na
„špatné chování“ často reagujeme tak, že dítě izolujeme, postavíme ho
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„do kouta“, používáme ponižování, bití, facky, vyhrožujeme, křičíme,
chováme se odmítavě. Tyto reakce ještě víc narušují vzájemný vztah,
a proto ani moc dobře nefungují.
Právě proto, že ke ztrátě kontaktu dochází, musíme se stát odborníky na jeho obnovení. Jedním z nejlepších způsobů, jak znovu navázat vztah s dítětem, je hra, protože nabízí zábavu a legraci a vyžaduje
od nás, abychom děti následovali do jejich světa. Kontakt s dětmi často
ztrácíme proto, že se ony musí zapojovat do našeho světa a následovat náš harmonogram. Jen si vzpomeňte na všechen ten stres kolem
usínání, na místa, kde je třeba chovat se tiše, nebo na to, co všechno
je třeba stihnout po ránu. Na nějakém časovém rozvrhu a jistých hranicích samozřejmě musíme trvat, pokud ale kvůli tomu ztratíme kontakt s dítětem, můžeme ho obnovit pomocí zvýšené dávky pozornosti
a společného dovádění.
Tomu, když následujeme děti do jejich světa, říkám ve zkratce „kleknout si na podlahu“. Mnoha problémům se dá předejít nebo je lze vyřešit tak, že s dětmi něco společně děláme. Se staršími dětmi u toho
ani nemusíte klečet na zemi. Místo toho si s nimi můžete v rámci obnovování kontaktu sednout na gauč a společně se dívat na televizní
program, který vy nesnášíte (protože ony jej milují a vy s nimi chcete
být v kontaktu), nebo spolu můžete ponocovat (protože kolem půlnoci
s vámi budou pravděpodobně mluvit mnohem otevřeněji než u společné večeře).
Další možností, jak uvažovat o kontaktu, jeho přerušení a znovuobnovení, je naplňování prázdného poháru. Představte si, že každé dítě
má v sobě jakýsi pohár, který je třeba naplnit citovou náklonností,
láskou, pocitem bezpečí a pozorností. Děti s plným pohárem budou
s velkou pravděpodobností šťastné, tvořivé a ochotné spolupracovat.
Pokud je pohár prázdný, je pravděpodobné, že děti budou nešťastné,
nebudou spolupracovat a opakovaně se svým chováním budou dostávat do problémů. Jedním z našich největších rodičovských úkolů je doplňovat emoce do těchto pohárů – tím, že dětem věnujeme pozornost,
reagujeme na jejich potřeby, poskytujeme jim možnost vybrat si, nasloucháme jim a povzbuzujeme je.
Láskou, náklonností a dováděním mohou být dětské poháry naplněny
tak, až přetékají. Například můžete dítěti pomoci zotavit se z nepříjemné návštěvy u lékaře tím, že si vyměníte role – dítě bude lékařem
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a vy zase vyděšeným pacientem, který jde na prohlídku. Můžete rovněž použít plyšová zvířátka a další hračky a přehrát si situace, které
dítě zneklidňují. Pro budování sebedůvěry je dále velmi užitečné si
s dětmi zařádit, dovolit jim poprat se s námi, aby mohly zažít svou fyzickou i emoční sílu. Smích uvolňuje napětí a blízkost pomáhá dětem
překonat znepokojení.
Plný pohár a důvěrný vztah rodič-dítě vytvářejí v dítěti pocit bezpečí. Díky němu mohou jednat pružně a s důvěrou a ochotně spolupracovat. Dětem, které jsou úzkostné, plaché, ustrašené nebo ustarané, tento pocit bezpečí může chybět. Neznamená to, že by je nikdo
neměl rád, ale cosi zabránilo tomu, aby měly plný pohár a cítily se
bezpečně.
Hravé rodičovství, to není jenom zábava a legrace. Děti prožívají
intenzivní emoce, chovají se problematicky a mají různé nenaplněné
potřeby. V těchto chvílích u sebe potřebují dospělé, kteří jim budou
naslouchat a reﬂektovat, co slyšeli. Potřebují dospělé, kteří je budou
provázet citlivě, bez kritiky a odsuzování. Potřebují dospělé, kteří jejich emoce vítají a neříkají jim, aby nebrečely nebo se nerozčilovaly,
„pokud pro to nemají opravdu dobrý důvod“.
Když nebereme dětské pocity vážně, přicházíme o možnost řešit věci
hravým způsobem a děti přicházejí o naši empatii a porozumění. Jako
příklad si uvedeme matku, která se snažila uchránit své dítě před nepříjemnými pocity. Místo aby se dítě cítilo dobře, začalo být silně úzkostné, až do chvíle, než hra a vcítění obrátily všechno naruby: „Když
byly mému synovi dva roky, začal se strašně bát elektrických sušáků
na ruce na veřejných toaletách. Neměl rád žádné hlasité zvuky, ale jeho
hrůza ze sušáků byla extrémní. Zpočátku jsme se sušákům vyhýbali,
jeho strach tím ale jen vzrostl.“ Vyprávěla mi, že museli chodit velkou
oklikou, aby syn nemusel zvuk sušáků ani zaslechnout.
Nakonec jí došlo, že vyhýbáním se konfrontaci strach jejího syna jenom roste, a zvolila zcela jinou strategii. „Vymýšlela jsem různé praštěné hry se sušákem, ve kterých jsem já byla sušák a foukala mu do
dlaní, nebo byl sušák on a já jsem se bála. Když jsme přišli na veřejné
toalety, předstírala jsem, že se bojím. Pobízela jsem ho, aby se postavil
vedle sušáku, a klidným hlasem jsem mu říkala, že je úplně v pořádku,
když se mu nelíbí hluk, který sušák vydává, že mu ale sušák nemůže
ublížit. Postupovala jsem pomalu, nejdřív jsem jen navrhla, že bych
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mohla sušák zapnout, pak jsem ho skutečně zapnula a nakonec jsem
syna vyzvala, aby pod něj dal ruce. Po celou dobu jsem dávala pozor,
aby to pořád byla hra.“
Stačilo emočně se naladit a začít si hrát, a všechno bylo jinak. Sušákům na ruce se přestali vyhýbat, což se sice neobešlo bez křiku a pláče,
matka ale pochopila, jak důležité pro jejího syna je poradit si se svým
strachem. „Teď jsou mu čtyři a nemohu říct, že by měl elektrické sušáky na ruce v nějaké zvláštní oblibě, nechá mě ale, abych je pustila,
a občas pod ně dokonce strčí ruce.“
Na dalším příkladu hravého přístupu k výchově je dobře vidět tvořivou spolupráci rodiče a dítěte: „Mojí dceři Becce vždycky pomůže,
když se nám podaří do složité situace zapojit nějakou vymyšlenou postavu. Například Becca může být velmi zneklidněná stínem, který vrhá
stropní větrák v jejím pokoji, ale kaskadérka Coco, postava, kterou si
vymyslela, se nebojí ničeho. A když Beccu ochromí strach, stačí se zeptat, jestli se Coco v poslední době nenaučila nějaké nové kousky. Tím
se uvolní sevření úzkosti a Becca může opět jasně myslet.“
V obou zmíněných rodinách vytvořila hra prostor pro něco zcela nového. Dokud si nezačali hrát, byli rodiče zmatení, rozčílení nebo opakovaně dělali něco, co vůbec nefungovalo. Chlapečka, který se bál sušáků na ruce, vedly hry s představivostí krok za krokem ke kontaktu
se skutečnými sušáky. Jeho matka akceptovala příliv silných emocí,
zablokovaných dřívějším vyhýbáním se konﬂiktní situaci. Únik od
problému přináší dítěti krátkodobý pocit uspokojení, po čase mu ale
začne stát v cestě. Holčičce se sklonem k bázlivosti zase imaginativní
hry pomohly aktivovat vnitřní sebejistotu.

DĚSIVÉ, LEGRAČNÍ A BEZPEČNÉ
Nápady, které najdete v této knize, se dají použít jak pro děti trpící občasným neklidem, tak pro ty, které strachem nebo silnými úzkostmi
strádají chronicky. Jde o to, aby život mohl opět radostně proudit, bez
omezení úzkostmi, obavami a strachem. Hravé rodičovství funguje při
zvládání dětských strachů a úzkostí nejlépe v období od batolecího
věku do dvanácti let. Starší děti už nemusí být tolik otevřené intervenci
ve formě hry, v knize však najdete řadu technik, které by se mohly
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líbit i jim. Dospívající a adolescenti možná budou chtít zvládnout své
úzkosti spíše sami nebo s pomocí terapeuta.
Setkal jsem se s chlapcem, který se rozhodl, že svou úzkostnost
přemůže sám. Jeho matka mi později prozradila, že si napsal na papír
vedle postele: „Zažij každý den něco děsivého, něco legračního a něco
bezpečného.“ To je úžasná výzva! Vítejte v našem děsivém, zábavném
a také bezpečném dobrodružství.
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