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Vím, že o výchově byla napsána řada publikací, natočeno bezpočet videjí a online kurzů.
Vždycky jsem byla zastáncem osobního prožitku, vlastní zkušenosti ale i toho, že nikdo nemá
„patent" na výchovu (co to je vlastně „výchova"?😄). A neexistuje jeden nejlepší kurz, který by
vyhovoval každému. Bylo by tedy nutné absolvovat mnoho kurzů, aby si člověk udělal syntézu
toho nejdůležitějšího. Je dobré, že tyto kurzy existují a pomáhají rodičům v bezvýchodných
situacích. Co ale tedy můžu nabídnout nového já? 

Přináším určitou PROPOJENOST A NOVÝ POHLED NA TO, JAK SE DĚTI A RODIČE
MOHOU CÍTIT LÉPE, a to z hlediska různých zdrojů ENERGIE. 

Přináším  jednoduchá VODÍTKA pro 4 období života dítěte včetně období 
před narozením. 

Tento eBook novým rozměrem obohacuje mou tištěnou publikaci Jak rozvíjet pohyb, emoce 
a smysly (Grada, 2019).
Navazuje na eBook Nabíječka energie pro rodiče. Sadu knih završí eBook Konečně v radosti
a klidu s neklidnými dětmi, kterou připravuji. Zde se s vámi podělím o celostně pojaté
poznatky a o zkušenost s hyperaktivními dětmi a dětmi s jinými potřebami čtení, psaní
(dyslexie, dysgrafie..). Třetí e-kniha pak vychází z podstaty naší organizace, která nese název
Institut náprav neurovývojových poruch. 

Vycházím z praxe mámy, která se zajímala o výchovu a vzdělávání dětí a která je zároveň na
cestě k sebepoznání. Vím, jak je důležité vnímat děti s láskou a radostí :-). Z praxe lektorky
jógy vím, jak je důležité, hospodařit s energií a že pohyb je pro to nesmírně důležitý. 
Vycházím z praxe lektorky a terapeutky, kdy jsem poznala, jak je důležité, aby se děti
rozvíjely v bezpečném prostředí a aby pro harmonický rozvoj vnímaly svět naživo všemi
smysly, a tyto smysly jim umožnily kvalitnější rozvoj. 
Z praxe, kdy poskytuji kraniosakrální terapii nebo Access Bars®, vím, jak je důležité
odblokovat emoční a jiná traumata a že „věci mezi nebem a zemí" skutečně fungují, pokud
jsme dostatečně otevření, chceme vzít věci do svých rukou a pokud chceme přestat
přešlapovat na místě. 

. 

PŘINÁŠÍM ZAJÍMAVÝ POHLED

www.innp.cz

 
Zahrnuje TO, co se mi ukázalo jako NEJLEPŠÍ z Montessori přístupu, z respektujícího

přístupu, z učení všemi smysly, z učení v přírodě, z přístupu srdcem i zdravým selským
rozumem. 
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Okamžiky, kdy děti mají málo energie (jsou unavené, v útlumu, zablokované,
vyčerpané, bez nálady) - tyto děti jsou pak otravné, nepozorné a protivné.
Okamžiky, kdy děti energií překypují - mají lehčí tělo, nutí je to skákat, tančit,
zpívat, což nás ovšem také někdy obtěžuje😄.  

Dnes už víme, že vše souvisí se vším a vše je propojené. Je dobré si uvědomit, že
veškerý život je o správném proudění energie a o správném hospodaření s energií.
Týká se to zdraví, úspěchů, pohody a vnitřní spokojenosti nás, dospělých, i dětí. Pro
více informací o tom, jak dobíjet energii sami sobě, si přečtěte náš eBook Nabíječka
energie pro rodiče, který máte jako dárek zdarma.
Energie dětí se odráží v energii rodičů, kterou vysílají. Asi každý zná úsloví „klidná
maminka, klidné miminko." To mě ale osobně vytáčelo. Dnes vím, že toto úsloví není
empatické ve chvílích, kdy je matka zoufalá. 

Pokud se vcítíme do dětí, i ony zažívají tyto stavy:

  
.

 
Dnes vím 4  věci:

1. EMOCE se nemají potlačovat, ale má se jim nechat volný průchod, a je třeba zjistit,
co nám říkají. Pokud trvají 15 minut, je to „jen" reakce na danou situaci. Pokud trvají
déle, jedná se o hlubší charakter a je třeba řešit hloubkově a celostně (kraniosakrální
terapie, Access Bars, EFT - to jsou metody, s nimiž mám dobré zkušenosti).

2. To, že děti reagují na naše vlastní EMOCE a naladění, odpovídá i kvantové fyzice 
 a epigenetice: prostředí, v němž se dítě pohybuje, výrazně ovlivňuje jeho chování.

3. Abychom byli spokojeni, je potřeba k tomu mít správné informace a vědět, že si
život i realitu můžeme tvořit silou myšlenek.  V každý okamžik máme možnost VOLBY,
jak se zachováme. Existují na to vědecké studie a mám s tím také osobní zkušenosti.

4. Pokud máme sami DOST (pozitivní) ENERGIE, pak nám nevadí v podstatě žádné
chování našich dětí a jsme v radosti a nadhledu. Ovšem pokud máme málo energie
(hlad, špatné zprávy, tlačí nás čas), jsme podráždění a iritují nás i veselé projevy dětí.

NA NAŠÍ ENERGII VÁŽNĚ ZÁLEŽÍ 
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Buďte jako zvířata - lezte, plazte se, hrajte si na hady, tygry, žirafy.
Napodobujte zvuky jako zvířata.
Udělejte naštvanou a pak veselou kobru.
Lehněte si na záda na louku a dívejte se na oblohu.
Pomalujte si ruce a dělejte obtisky.
Vychutnejte si zmrzlinu.
Napusťte si vanu s bublinkami a pak na zamlžené zrcadlo kreslete prstem.
Tančete nespoutaně.
Udělejte si masky a běhejte venku.
Zahrajte si divadlo a přehánějte u toho.
Čtěte a hlasem přehánějte.
Vylezte na strom (je to těžší, než jsem myslela 😄).
Rozhodněte se jen tak změnit něco přes den a odjeďte nečekaně na hory.
Místo pevně stanoveného programu nebo kroužku jděte třeba na zmrzlinu.

www.innp.cz

ENERGIÍ SE NABÍJET JAKO DĚTI (S DĚTMI)

Děti chtějí být svobodné,
hrát si, mít fantazii,

tvořit....
Pojďme být jako děti...

Hrajme si na hřišti života.

Pokud žijeme ve stereotypech, energie přestane proudit a život určitým způsobem
zešedne. Jedeme na autopilota a řízení přebírají automatické reakce. Kreativní lidé
nemají problém užít si života naplno. 
Děti nás učí, jak být spontánní a jak se vrátit zpět k radosti z jednoduchých věcí.
Pojďme se vžít do jejich kůže a pojďme rozproudit energii, vyplavit endorfin právě
aktivitami, kdy se hravostí přiblížíme dětem. Nabijeme se energií. Pojďme žít život. Dětí
na hřišti se také po hře neptáme: „Jaký to mělo pro tebe význam?" Proto si dopřejme
co nejčastějí následující:
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ENERGIÍ NABÍJÍME DĚTI OD 4 DO 6 LET
6. Rozvoj fantazie – pozorujeme oblaka a říkáme si, co nám připomínají? Povídáme
dětem pohádky s „jejich“ příběhem, kde ony vystupují jako hlavní hrdinové a prožívají
dobrodružství.

7. Pohyb – dětská jóga, lezení, opičí dráhy, časté zařazování cviků na rovnováhu.
Využíváme cvičební kartičky, pomůcky z  předmětů každodenního života (šátky,
vařečky, PET lahve, pingpongové míčky), trénujeme koordinaci oko-ruka ve formě
házení míčků, trénujeme prsty u rukou.

8. Emoční pohoda – pocity bezpečí a spokojenosti dítěte. Můžeme využít tzv. 5 jazyků
lásky („mám tě rád“ a říct „máš radost, že se ti to povedlo, viď“, pohladit, dát dárek,
pomoci  s  něčím, vyslechnout ho, nechat dítě po sobě lézt a objímat). Dětem můžeme
dávat různé krystaly: křišťály, ametysty ve vhodné velikosti (mohou s  nimi hrát,
mohou je mít u sebe v bezpečné vzdálenosti). Humor a smích je nenahraditelný:
okysličí se dech, aktivují se hluboké svaly středu těla, dochází ke synchronizaci
mozkových  hemisfér.

9. Rozvoj smyslů – trénujeme hmatové vnímání (přebíráme třeba fazolky), zrak
(pozorujeme lístky na stromě), sluch (posloucháme, jak teče voda), rovnováhu
(kýveme se ze strany na stranu jako medvěd) a vnímání vlastního těla (prolézáme
obručí a vymýšlíme opičí dráhy).

10. Relaxace, dostatek spánku a správná výživa – provádíme s dětmi jednoduchá
dechová cvičení před spaním (houpání plyšáčka na břiše), zajistíme, aby se chodilo
spát včas (minimálně 8 hodin spánku). Cvičíme vědomou pozornost s  vizualizací (tipy
najdeme např. v knížce Buddhovy pohádky nebo v knížce a kartách Děti světla).
Dáváme pozor i na výběr seriálů a pohádek v  televizi – některé mají kromě rychlých
pohybů i skrytá podprahová sdělení a škodlivé frekvence.

Mezi prvňáčky jsou vidět rozdíly mezi těmi, kterým se rodiče
věnují a které rodiče „odklízejí" k počítačovým hrám.
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ENERGIE U NEKLIDNÝCH DĚTÍ

Patří vaše děti mezi neklidné, nesoustředěné?

Zjednodušte a odlehčete aktivity a předměty. Dejte jim méně hraček a her a podnětů,
snižte množství aktivit. Zaveďte dny bez mobilního telefonu. Zařaďte dny bez
sladkostí. Další přínosné informace tipy a cviky zaměřené na hyperaktivní děti
naleznete v připravovaném  eBooku Konečně v radosti a klidu s neklidnými dětmi.
Proč je totiž i KLID součástí „nabíjení“ energie?
V  době, kdy na děti číhá spousta lákadel a podnětů, je naprosto zásadní mít
schopnost správně organizovat jejich energii, aby ji uměly využívat ke své spokojeností
a tím i ke spokojenosti svého okolí 😄.

Děti nevhodně překypují energií, 
protože jim chybí (ta správná) energie.

56

TIP:
Podívejte se z okna, ideálně do přírody, a řekněte si, co vidíme nejdál, co vidíme
nejblíž. Pak zavřete oči a zaposlouchejte se, jaký nejvzdálenější zvuk slyšíme, co
slyšíme nejblíž. Co cítíme na tváři? Cvičíme pozornost, zklidnění a pomůžeme
zlepšit vnímání vlastního těla a pocitů.
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