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Moje doma

Moje doma
Každý člověk hledá své místo – své doma. A když už to „doma“ má, co ho vlastně tvoří? Věci, prostor, lidé?
Nabízíme tento list k tomu, abyste se vy, co jste spolu „doma“, mohli společně zastavit nad tím, co že to
vaše „doma“ konkrétně vytváří. Povídejte si spolu, hledejte, napište.

Moje místečko u nás doma je ..............................................................................................................

Když zavřu oči, tak cítím .....................................................................................................................

Neumím si představit, že by u nás doma chyběl ....................................................................................

Když se vracím domů z cest, nejvíc se těším na .....................................................................................

U nás doma ke mně patří tito lidé ........................................................................................................

Moje nejoblíbenější věc u nás doma je .................................................................................................

Toto je jenom moje a nikoho jiného u nás doma ...................................................................................

U nás doma by mohlo být více .............................................................................................................

U nás doma by mohlo být méně ..........................................................................................................

Kdyby se měl dát název našemu doma, bylo by to ................................................................................
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Naše rodinné rituály

Naše rodinné rituály
K rozvíjení rodinné soudržnosti patří rituály. Je to něco, co je pouze a jenom vaše – a třeba i předávané
z generace na generaci. Zkuste zavzpomínat, které rituály patřily k vašemu dětství, které máte v současné
rodině, dejte jim název a popište. Třeba právě tímto napíšete nesmrtelnou kroniku své rodiny.
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Náš rodinný erb

Náš rodinný erb
Představte si, že máte příležitost vytvořit si svůj rodinný erb. Pokud patříte ke šlechtickému rodu, není
třeba vysvětlovat. Pokud ne, pak erb vyjadřuje základní charakteristiky dané rodiny či rodu. Co by
obsahoval váš rodinný nebo dokonce rodový erb?

Pracovní listy vytvořené v rámci
projektu Včas a akorát jsou

podpořeny z dotačního programu
Rodina a spolufinancovány

z dotace Olomouckého
a Jihomoravského kraje.

3

3



Mapy lásky

Mapy lásky
Znáte dobře svět svého partnera/partnerky? Pokud máte chuť se svým partnerem/partnerkou vzájemně
zkoumat své mapy lásky, nabízíme vám výběr otázek, které pro tento účel sestavil John Gottman (autor
knihy Sedm principů spokojeného manželství).

1. Vyjmenuj mé nejlepší přátele/kamarády – mé nejlepší přítelkyně/kamarádky.

2. Kterou hudební skupinu, hudebního skladatele anebo který hudební nástroj mám nejraději?

3. Co jsem měl/a na sobě, když jsem se poprvé setkali?

4. Jaký film mám rád/a?

5. Jaká dovolená se mi nejvíc líbí?

6. Jaké mám v současnosti problémy?

7. Popiš přesně, co jsem dělal/a včera a předevčírem.

8. Které zvíře mám nejraději?

9. Jaké je datum naší svatby?

10. Kterého ze svých příbuzných mám nejraději?

11. Jaký je můj největší sen?

12. Kterou rostlinu mám nejraději?

13. Z čeho mám největší strach?

14. Co by pro mne byla největší katastrofa?

15. Ve které denní době mám sex nejraději?

16. V čem se podle sebe (svého názoru) nejlépe vyznám?

17. Co mne sexuálně dráždí?

18. Jaké je mé oblíbené jídlo?

19. Jaký je můj nejhorší zážitek z dětství?

20. Jakou barvu mám rád/a?

21. Jaké osobní zlepšení bych v životě rád/a dosáhl/a?

Literatura:
Gottman, John M., PhD.: The Seven Principles for making marriage work, Three Rivers Press, 1999
Zdroj: http://www.satir-institute.sk/2010/08/hs-pssml.html
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Manželský kvíz

Jsme jedno a není nám to jedno
Následující otázky jsou sondou do vašeho vztahu. Můžete si tento kvíz vyplnit každý za sebe a pak
se společně podívat, jak jste odpovídali. Může se stát, že odpovědi vyvolají nespokojenost. To není
na škodu, ba naopak. Využijte tuto příležitost k dotázání se – jak mohu právě já přispět k tvé radosti? Pro
odpověď využijte stupnici, volbu poznačte křížkem v příslušném řádku a sloupci.

Otázky k zamyšlení a společné diskusi
1. Které položky přispívají k vaší partnerské – manželské pohodě?

2. Které položky přispívají k vašemu nesouladu?

3. Jedná se o položky nebo spíše četnost?

4. Na kterou z položek se chcete zaměřit? Co pro to potřebujete udělat?

5. Na kterou položku vám v současné době chybí čas, odvaha, dovednost, pomoc?
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1. Oceňujete svého partnera/svou partnerku?
2. Hodnotíte kriticky, jak váš partner/vaše partnerka vypadá?
3. Povídáte si?
4. Hledáte chyby na svém partnerovi/své partnerce?
5. Máte nějaký čas „jenom pro sebe“?
6. Kdy jste si naposledy udělali společný čas bez dětí?
7. Podílíte se na péči o domácnost, děti?
8. Vyjadřujete partnerovi/partnerce lásku prostřednictvím slov?
9. Vyjadřujete partnerovi/partnerce lásku prostřednictvím činů?
10. Může se váš partner/vaše partnerka spolehnout na vaši dochvilnost?
11. Zajímáte se o každodenní činnost vašeho partnera/vaší partnerky?
12. Máte prostor společně s partnerem/partnerkou pěstovat záliby?
13. Jak často připomínáte partnerovi/partnerce jeho rodiče, rodinu?
14. Vracíte se domů v očekávaný čas?
15. Máte prostor pro své soukromí jako jedinec?
16. Omlouváte se partnerovi/partnerce za neshody?
17. Omlouvá se vám partner/partnerka za neshody?
18. Jíte společně u jednoho stolu v jeden čas?
19. Chodíte spát společně?
20. Těšíte se na příchod svého partnera/své partnerky?
21. Usmíříte se „dříve než zapadne slunce“?
22. Zastanete se svého partnera/své partnerky před svými rodiči?
23. Podpoříte svého partnera/svou partnerku před dětmi?
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Já o tobě, ty o mně

Já o tobě, ty o mně
1. Kdybych mohl/a mít 3 přání, byla by to:

A) ...................................................................., protože
….....................................................................................

B) ...................................................................., protože
….....................................................................................

C) ...................................................................., protože
….....................................................................................

1. Kdyby mohl/a mít 3 přání můj partner/moje partnerka,
byla by to:

A) ...................................................................., protože
….....................................................................................

B) ...................................................................., protože
….....................................................................................

C) ...................................................................., protože
….....................................................................................

2. Nejvíce vnímám jako projev lásky
(doplňte pořadí podle důležitosti)

� slova ujištění, uznání
� dárky
� doteky a fyzický kontakt, konkrétně: …………..……
� pozornost a společně strávený čas
� skutky, činy

2. Můj partner/Moje partnerka mi lásku projevuje nejčastěji
(doplňte pořadí podle důležitosti)

� slova ujištění, uznání
� dárky
� doteky a fyzický kontakt, konkrétně: …..……………
� pozornost a společně strávený čas
� skutky, činy

3. Nejvíce se bojím (doplňte pořadí podle důležitosti)

� znevážení a odmítnutí ze strany blízkých
� znevážení a ztráty sebeobrazu před okolím
� sám sebe
� snížení společenské úrovně
� samoty
� jiné: ………………..………………………………………………..

3. Můj partner/Moje partnerka se nejvíc bojí
(doplňte pořadí podle důležitosti)

� znevážení a odmítnutí ze strany blízkých
� znevážení a ztráty sebeobrazu před okolím
� sám sebe
� snížení společenské úrovně
� samoty
� jiné: ……………………..…………………………………………..

4. Moje silné stránky jsou:

A) ...................................................................................
B) ...................................................................................
C) ...................................................................................

4. Silné stránky mého partnera/mé partnerky:

A) ...................................................................................
B) ...................................................................................
C) ...................................................................................

5. Od mých rodičů jsem nejčastěji slyšel/a, vnímal/a:

{ ...................................................................................
| ...................................................................................
Bylo to pro mne ...........................................................

5.Můj partner/Moje partnerka odemne nejčastěji slyší, vnímá:

{ ...................................................................................
| ...................................................................................
Může to být pro něj/ni ................................................

6. Byl bych rád podobný svým rodičům v této oblasti:

A) po otci .......................................................................
B) po matce ..................................................................
Co je pro mne těžké přijmout:
A) u otce ........................................................................
B) u matky ....................................................................

6. Bylo by dobré, kdyby můj partner/moje partnerka byl/a
podobný/-á svým rodičům:

A) po otci .......................................................................
B) po matce ..................................................................
Co je pro mne těžké přijmout:
A) u otce ........................................................................
B) u matky ....................................................................

7. Od partnera/partnerky potřebuji... 7. Můj partner/Moje partnerka ode mne potřebuje...
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Vztahová údržba

... aneb šest kroků k manželskému restartu
Jak se to dělá?

Abyste se vymanili z destruktivní spirály vztahu, dovolujeme si nabídnout jednotlivé kroky, které pomáhají
dostat se z této slepé uličky. Jako základní motto pro život v manželství považujeme jednu strohou větu:
„Nic není samozřejmé.“

1. Rozhodni se na situace v partnerství , v rodině dívat přes přesvědčení: Nic není samozřejmé! Rozhodni se všímat
si, vidět, vnímat a pojmenovávat to, co partner/partnerka pro tebe, pro rodinu dělá. Dovol si žasnout, stále
a znovu, právě proto, že nic není samozřejmé! Neboj se partnerovi/partnerce vyjádřit vděčnost, poděkovat,
ocenit za konkrétní projev. Využívej k tomu dostupné zdroje – např. slovně, dárkem, SMS.

2. Rozhodni se znovu poznávat svého partnera/svou partnerku jako někoho nového, přestože s ním/ní žiješ
několik let. Hledej, pozoruj, vnímej, co tvůj partner/tvoje partnerka považuje za projev náklonnosti a uč
se takto svůj vztah k němu/ní vyjadřovat.

3. Věnuj čas svému partnerovi/své partnerce plánovaně – jako nejdůležitější položce ve tvém diáři, kterou
nechceš a nemůžeš odmítnout. Každý den, každý týden, každý měsíc, každý kvartál, každý rok – určitý čas
strávený jenom ve dvou s tvým partnerem/tvou partnerkou. Plánujte společně, smějte se, mějte společné
aktivity – pro rodinu, i jen tak ve volném čase.

4. Uč se s partnerem/partnerkou znovu komunikovat: Zpočátku třeba i nepřirozeně až ritualizovaně podle
tohoto návodu: jeden se ptá, druhý odpovídá (Jellouschek, Hans: Desatero trvalé lásky, Portál, 2008). Nechá jej
mluvit, neskáče do řeči, poté poděkuje za sdělení a položí druhou otázku a naposled třetí. Pak se role otočí.
K rozhovoru se využívají stále tytéž otázky: 1. „Řekni mi něco, co máš na mně rád/a.“ 2. „Řekni mi něco, v čem
se shodneme, na co máme stejný názor.“ 3. „Řekni mi něco, co bych od tebe měl/a vědět.“

Cílem otázek je: ad 1) zvědomění a pojmenování kladných stránek partnera/partnerky (v krizi nastupuje
spíše kritika), ad 2) pomáhá partnerům uvědomit si dosavadní společné prožitky, aktivity, úsilí, čas –
dosavadní emoční investice a znovu objevit potenciál společných plánů, ad 3) zde je prostor pro vyjádření
těžkostí (v „já“ formě – bolí, mrzí, zlobí mě…). Nezapomeňte jeden druhému poděkovat – pustil vás totiž
do svého světa. Sdělení nepitvejte, můžete se k němu vrátit v dalším sezení prostřednictvím výše uvedených
otázek. Je více než pravděpodobné, že pokud vytrváte, vzájemná komunikace bude přirozenější.

5. Měj odvahu přiznat chybu a omluvit se. (Ublížil/a jsem ti. Zranil/a jsem tě. Nedávám ti najevo, že si tě vážím.
Znevažuji tě před dětmi aj.) Jsi-li v opačné roli, měj odvahu kultivovaně sdělit, co s tebou chování partnera/
partnerky dělá (např. Zlobí mě, když přijdeš domů pozdě, protože ti vlastně chci říct, že mi chybíš. Jsem mrzutý/á,
protože se necítím milovaný/á. Pořád se ptám, abychom spolu alespoň nějak komunikovali.). Stručné promiň
a odpusť bez přiznání vlastního podílu na nedorozumění je laciné a spíše úkoluje druhého, ať si s touto
situací poradí – přece jsem se už omluvil/a.

6. Raduj se a projevuj to.

Cílem znovuzrození, obnovy manželské lásky je vrácení radosti, nové prožívání blízkosti, důvěry, intimity.
Buďte vděčni i za miniaturní posuny a vyjadřujte svoji radost ze změny. Neberte nic jako samozřejmé.
Zevšednění vztahu je přirozené, ale nemusí být nutně ničivé. Využívejte průběžně arzenál nástrojů rutinní
vztahové údržby. Pokud dojde k hlubší krizi, je zodpovědné a zralé rozhodnout se vyhledat pomoc – odvahu
a vytrvalost shůry a doprovázení od lidí, protože péče o manželství za to stojí.
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Rodinná mapa

Rodinná mapa
Tvorba rodinné mapy (RM) je způsob, jak zachytit kromě faktických údajů i vaše pocity a vzpomínky
na dětství, na rodinu, v níž jste vyrůstali, a na prostředí, které vás formovalo. Jedním z cílů práce s rodinnou
mapou je umožnit člověku zažít sounáležitost se svými rodiči, sourozenci, rodinnými hodnotami
a duchovním bohatstvím.

Rodinná mapa vytvořená pod vedením zkušeného rodinného terapeuta vámmůže pomoci odhalit, pochopit
a změnit dopad některých nefunkčních vzorců chování z minulosti na váš současný život. Zároveň vás práce
s rodinnou mapou může vést k většímu porozumění, jak se v původní rodině zacházelo s emocemi,
konflikty, hněvem a bolestí a umožní vám vidět rodiče, sebe, minulost i současnost novým laskavým
a soucitným pohledem.

I když si nebudete vytvářet svou rodinou mapu, můžete si s partnerem naplánovat příjemný večer a pobavit
se o tématech, které se v RM vyskytují:

1. Jaké byly ve vašich rodinách hodnoty (pravdomluvnost, čestnost, poctivost, vzdělání, zdraví, sport,
peníze a majetek, umění apod.)? Co z toho si chcete ponechat ve své rodině?

2. Co se opakuje ve vašem rodu třeba i v několika generacích? Je to něco, v čem chcete pokračovat nebo
byste to raději „zastavili“?

3. Jak se ve vašich rodinách vyjadřovaly emoce? Kladné i negativní? Čeho bylo víc? Jak je to teď u vás a co
potřebujete jinak?

4. Když se vaše rodina ocitla ve stresu, jak pak nejčastěji probíhala komunikace? Vidíte podobnosti
i ve vašem vztahu? Vyhovuje vám to, nebo to chcete změnit?

5. Pokud se vaši rodiče hádali, viděli jste i usmiřování? Jak řešíte své konflikty vy? Vnímáte zde prostor pro
naučení se novým způsobům komunikace?

6. Jak jste ve vašich rodinách slavili svátky a narozeniny, případně jiné události? Jaké jste měli rituály,
zvyky? Které si ponecháte a které přidáte?

7. Jak probíhaly Vánoce a Velikonoce či jiné svátky? Jsou rodiny, které slaví i státní svátky a uvědomují si
vděčnost za zemi, kde žijí, vzpomínají a učí děti o hrdinech, díky kterým můžeme žít v míru a bezpečí
apod.

Vypadá to, že to asi za jeden večer nestihnete, život je naštěstí většinou dostatečně dlouhý. Přejeme vám
pěkné chvíle při sdílení a budování vašeho vztahu.

Pracovní listy vytvořené v rámci
projektu Včas a akorát jsou

podpořeny z dotačního programu
Rodina a spolufinancovány

z dotace Olomouckého
a Jihomoravského kraje.

8



Být mámou a tátou

Být mámou a tátou dá zabrat, ale stojí to za to
Ať chceme nebo ne, formujeme život našich dětí nejen na dobu, kdy žijí s námi, ale ovlivňujeme je na jejich
celý život. Proto možná stojí za zvážení, čím byste je nejraději do života vybavili.

Ohlédněte se zpět a vybavte si situace, události, které si chcete ponechat jako hezkou vzpomínku na své
dětství. Vyprávějte o tom svým dětem – zejména děti do deseti let bývají fascinované příběhy, vyprávěním
a životními dobrodružstvími.

Jakou vzpomínkou chcete vybavit je?

Zkuste si teď udělat malou revizi toho, jak znáte své dítě. A máte-li více dětí, pak to zkuste ke každému
zvlášť:

1. Jakou barvu očí má vaše dítě?
2. Pokud má mateřské znaménko, kde je umístěné? Má ho ještě někdo ve vaší rodině?
3. Jaké oslovení má vaše dítě rádo od vás? Od sourozenců? Od kamarádů?
4. O jakých snech vaše dítě nejčastěji mluví? Jak na to reagujete?
5. Zná vaše dítě vaše dávné sny? Mluvíte o nich?
6. Jakou pohádku má nejraději? Víte proč?
7. Z čeho má vaše dítě strach – čeho se obává?
8. Jaký má vztah ke zvířatům?
9. V čem je vaše dítě obdivuhodné?
10. Čím vám udělalo v poslední době radost? Ví o tom?
11. Co od vás nejčastěji vaše dítě slyší?
12. V čem by mohlo být po vás (a potěšilo by vás to)?
13. Před čím byste ho rádi uchránili?
14. Pokud vám vaše dítě něco vyčítá, o co konkrétně se jedná?
15. Kolik času spolu strávíte za týden – spolu, ne vedle sebe? Jak ho vyplňujete?
16. V čem vás vaše dítě obdivuje? Podle čeho to poznáte?
17. Shodnete se ve většině výchovných přístupů s druhým rodičem?
18. V čem se vaše výchovné přístupy odlišují a jak to řešíte?
19. Máte „doma“ nastavena pravidla a jsou vámi i dětmi dodržována?
20. Podle čeho vaše děti poznají, že je máte rádi?

Literatura:
Mikulková, Milena: Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem, Grada publishing, 2015
Odkaz na knihu: https://www.grada.cz/hlavu-vzhuru-rodice!-8755/
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Co, kdy a jak ve výchově dětí

Co, kdy a jak ve výchově dětí
Je známo, že každé vývojové období v sobě skrývá úkoly, které mají přispívat ke zdravému rozvoji osobnosti
dítěte. Tento koncept se nazývá osm věků člověka (E. Erikson), z něhož vybíráme období, kdy se můžete
jako rodiče na výchově dítěte podílet.

Zkuste se zamyslet, co je hlavním úkolem období, v němž se vaše dítě právě nachází. A snad i jakým
způsobem k tomu přispíváte vy rodiče. Jak vidíte, každé věkové období řeší tzv. vývojový konflikt. Cílem je,
i když se ve svém vývoji setká s oběma póly, aby převážily položky v zeleném poli. Každý další vývojový
stupeň je ovlivněn zvládnutím toho předcházejícího.

Věk Čemu je dítě vystaveno? Čím ho to do života vybaví?
1. rok důvěra nedůvěra naděje beznaděj
2. rok autonomie nejistota a stud síla chtění závislost
3.–5. rok iniciativa vina záměr, cíl bezcílnost
5. rok až puberta píle méněcennost kompetence rezignace
Adolescence identita zmatek poctivost ovlivnitelnost
Mladší dospělost intimita izolace láska sobectví

1. rok: důvěra – naděje (Jsem tady správně?)
• Reagujte na projevy dítěte – zrcadlením, péčí.
• Buďte co nejčastěji v tělesném kontaktu – dotýkejte

se ho.
• Mluvte na něj – popisujte činnosti.
• Dívejte se na něj a udržujte oční kontakt.
• Pečujte o dítě odpovídajícím způsobem.

2. rok: autonomie – síla chtění (Kdo a co to je?)
• Zajistěte přiměřené bezpečí pro poznávání.
• Vymezte zvládnutelný prostor – kontakt

s prostorem i ohraničením.
• Nabídněte PŘIMEŘENÉ MNOŽSTVÍ PODNĚTŮ –

ne přespříliš.
• Filtrujte dítěti svět přes sebe.
• Nabídněte spíše „obyčejné“ polotovary k manipulaci

než hotové věci.

3.–5. rok: iniciativa – záměr a cíl (Jak to funguje?)
• Volte činnosti, kde dítě uspěje i samo nebo se může

zapojit.
• Pro hru ponechejte dítěti spíše méně než více

hraček (i v pokoji).
• Popisujte a ukazujte činnosti, které bude dítě mít

zvládnout samo.
• Pracovní aktivity – úkoly rozdělujte do jednotlivých

kroků (max. 2) – učí se pracovním postupům
a plánování; POVZBUZUJTE.

• Nechejte dítě dokončit činnost, nebo včas
upozorněte na ukončení.

5. rok až puberta: píle – kompetence
(Co umím, co zvládnu?)

• Oceňujte, co už dítě zvládá samo (před dítětem,
i na doslech), pracujte s kapesným.

• Povzbuzujte a dodávejte odvahu, doprovázejte
v nových činnostech (se svolením).

• Nezveličujte chyby – popište dílčí kroky, které byly
OK, a které KO.

• Využívejte v sankcích logické důsledky.
• Zapojte do pravidelných prací pro rodinu (bez

odměny, jen díky sounáležitosti), včetně možnosti
a řešení NE (nesplnění).

• Vytvořte společně pravidla soužití (i sankcí).

Adolescence (cca 14–21 let): identita – poctivost/
pravdivost (Kdo jsem?)

• Vyjadřujte dítěti respekt i zájem, neznevažujte ho.
• Představujte svá stanoviska (kotvy), zajímejte

se o názory dětí.
• Uplatňujte logické důsledky (i ve finančních

nárocích).
• Změňte oslovování, projevy náklonnosti, způsob

kontroly.
• Jasně definujte, v čí kompetenci je daný problém či

situace.
• Vzdorování patří ke zdravému vývoji, uneste ho

s nadhledem.

Mladší dospělost: intimita – láska (Jsem schopen
vytvářet blízký vztah?)

• Smiřte se s tím, že teď už nevychováváte.

Pracovní listy vytvořené v rámci
projektu Včas a akorát jsou
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Prosím tě, mami...

Prosím tě, mami... (ale i tati)
Vycházet s rodiči je známkou osobní zralosti. Pokud žijete ve společné domácnosti, pak potřebujete najít
ten správný mix vzájemné ohleduplnosti a tolerance, ale i nastavení hranic a pravidel.

1. Jak vycházíte se svými rodiči?

2. Jak vycházíte s rodiči partnera/partnerky?

3. Jaké zvyklosti vás s prarodiči spojují?

4. Ve kterých oblastech máte rozdílné názory a jak to řešíte?

5. Co ve vašich vztazích funguje a díky čemu?

6. Ve kterých oblastech se chováte obdobně ke svým dětem?

7. Čeho je ve vašich vztazích akorát, čeho by mohlo být méně a čeho naopak více?
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Prostě nám to nevyšlo

Nejrizikovější na rozvodu je to, že nesplní svou funkci
Konstruktivní rozvod? Ano, je to možné, když…

• udržíte svůj spor ve věcné rovině (co je potřeba společně dořešit),

• budete mít stále na paměti potřeby dětí a zajistíte jim emoční bezpečí a minimum změn,

• vynaložíte veškeré úsilí a budete se soustředit se na možnosti dohody,

• budete plnit dohody,

• nedovolíte, aby partnerské zklamání ovlivňovalo rodičovskou roli,

• pro zvládání emočních dopadů rozchodu vyhledáte odbornou pomoc,

• se budete orientovat na budoucnost,

• nezapomenete na to dobré, co bylo,

• když budete poctivě hledat, na čem dobrém je možné u toho druhého stavět porozvodovou komunikaci,

• si uvědomíte, co mělo být cílem rozvodu,

• si dovolíte uzavřít tuto životní etapu.

Děti rozvod rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče
Minimální práva dětí v (po)rozvodové situaci

• na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími blízkými lidmi, k nimž má vztah,

• nebýt přítomen sporů dospělých,

• neposlouchat negativní hodnocení druhého rodiče ani dalších členů rodiny a nebýt nucen toto hodnocení
s nikým sdílet,

• komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými lidmi kdykoli (např. přes telefon, internet),

• mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné blízké lidi (např. fotografie, hračky, knihy),

• na bezpečný domov u obou rodičů (včetně vlastního místa na spaní),

• na to, aby rodiče spolupracovali při předávání mezi dvěma domovy,

• na to, aby lidé, s nimiž je v kontaktu, nebyli pod vlivem alkoholu nebo drog,

• na své věci (včetně oblečení a telefonu) a užívat je v prostředí obou domovů.

Literatura:
Matoušek, Oldřich: Děti a rodiče v rozvodu, Portál, 2015, s. 28–29
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Restart

Aby znovu bylo dobře
Restart – kdy se odvážíme ke změně? Když něco chybí, když někdo chybí, když je něčeho příliš.

Prožívání těžké situace
• Když ztrácíme, co je důležité.

• Stav prázdnoty a ztráta vize.

Hledání nového podnětu
• Ukončení, naplnění úlohy.

• Příliš dlouho příliš mnoho dobrého.

• Když je nabídka lepší než to, co máme.

Porozumění potřebě změny
• Když zvážíme „proč“ něco (ne)máme, za jakou cenu a co skutečně chceme.

• Bilance dosavadního života.

5 kroků k životnímu restartu:
1. Zastav se!

2. Ohlédni se!

3. Ukliď si v sobě i okolo sebe!

4. Odvaž se!

5. Jednej a vytrvej!

Příroda se novým začátkům nebrání, ba naopak, je na nich závislá.
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