
 

 

JAK KOMUNIKOVAT a ZLEPŠIT VZTAHY SE SVÝMI 

DĚTMI a TEENAGERY 2x, 3x, a MOŽNÁ i 10x VÍCE. 
 

 

 

Naučte se pár nových dovedností, které Vám zpříjemní život a pomohou získat respekt dětí. 

Vybudujte si důvěru u dětí i teenagerů a jejich touhu Vás následovat a nechat se Vámi inspirovat. 

  

     Hana Mikešová     www.hanamikesova.cz 

http://www.hanamikesova.cz/
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JAK KOMUNIKOVAT a ZLEPŠIT VZTAHY SE SVÝMI 

DŤMI a TEENAGERY 2x, 3x, a MOŽNÁ i 10x VÍCE 
SI S  NIMI ROZUMĚT, NEŽ SI ROZUMÍTE TEĎ. 

 
Objevte způsob, jak se dostat teenagerům do hlavy. Zjistěte, po čem touží 

a uvolněte napětí, které mezi vámi často panuje (i když nejste učitel, vychovatel ani psycholog)  
 

Naučte se pár nových dovedností, které Vám zpříjemní život a pomohou získat respekt teenagerů. Vybudujte si 

důvěru u teenagerů a jejich touhu Vás následovat a nechat se Vámi inspirovat. 

         

Napsala Hana Mikešová pro www.hanamikesova.cz  
 

Děkuji všem svým klientům, přátelům, příbuzným a známým, kteří mě inspirovali k napsání tohoto eBooku. 

Tuto knihu věnuji všem, kteří touží v rámci možností sami pomoci sobě i svým dětem. Pracovat s takovými lidmi   

a být u toho, jak se s údivem mění jejich osobnost a vnímání, je mou největší radostí.  

Prohlášení: 

Tento materiál slouží pro informační účely. Shrnutí osobních znalostí, zkušeností, vědomostí a moudrosti. Stažením tohoto 

materiálu souhlasíte, že jakékoliv použití informací z tohoto eBooku je pouze na Vás a autorka nenese žádnou zodpovědnost 

za Vaše úspěchy či neúspěchy. Žádný z výsledků v tomto eBooku není typický. Veškeré informace jsou pouze doporučením. 

Tento eBook jste získali jako bonus ze stránek www.hanamikesova.cz 

http://supermamka.cz/
http://www.hanamikesova.cz/
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Můj příběh 

Tento eBook jsem napsala z toho důvodu, že přesně vím, jak se většina rodičů cítí. Často absolutní bezmoc a 

beznaděj. Chci Vám, ostatním rodičům, tímto eBookem pomoci k základním informacím, co vše vlastně můžete Vy 

sami ovlivnit, jak vůbec začít a pomalinku měnit sebe i svou rodinu ke šťastnějšímu životu. Jak si získat 

přirozenou úctu a respekt druhých, včetně svých dětí. 

Osobně jsem pomohla už více než stovce lidí k lepšímu zdraví, k lepším vztahům s dětmi, partnery či rodiči. 

Pomohla jsem mnoha lidem nalézt v sobě sílu, energii a uvědomění ke zkvalitnění svého života. K získání lásky, 

úcty a respektu. K poznání pocitu štěstí. Tak, jak jsem se to naučila já. 

Vždy to tak nebylo. Začalo to na jaře roku 2006, kdy jsem jako matka malých dětí začala být permanentně 

unavená, nervózní, nestíhala jsem a navíc já i mé děti jsme byly pořád nemocné. Přišlo mi, že to nikdy neskončí. 

Začala jsem své děti řešit u kineziologa. Při jednom sezení jsem si uvědomila, že toho potřebuji řešit čím dál víc. 

Kineziolog navíc pracoval spíš se mnou, než s mými dětmi. Došlo mi, že jednodušší e efektivnější bude, když se 

určité dovednosti naučím a budu si svou rodinu řešit sama.  

Postupně jsem pochopila, jak určité věci v našem životě fungují. Tato problematika mě velice zaujala a začala 

jsem studovat další a další zdroje. Absolvovala různé kurzy a semináře, četla ohromné množství knih, ale hlavně 

začala postupně pracovat na sobě, se svými dětmi, příbuznými, známými. Výsledky byly tak úžasné, že 

jsem časem změnila profesi a již několik let se věnuji tomuto odvětví profesionálně – viz stránky 

www.hanamikesova.cz 

Na základě svých znalostí a zkušeností jsem vybrala ty, které vnímám jako nejdůležitější a nyní jsem je shrnula 

do tohoto eBooku. Po jeho přečtení budete vědět, co se ve Vás skrývá a co vše Vy můžete                   změnit. 

Těším se, že mi své první krůčky a úspěchy s novými dovednostmi napíšete  

 

http://www.hanamikesova.cz/


 

Hana Mikešová, www.hanamikesova.cz Stránka 4 
 

1. Něco o nás - matkách 

Jaké jsme? 

     Neustálý shon, chaos, zmatek, prostě nervy… každý den toho chceme spoustu stihnout a řešíme tak vždy 

několik věcí najednou. Děti, práce, domácnost. Je běžné, že vaříme, žehlíme, u toho se učíme s dětmi, máme-li 

jich víc tak občas i se všemi najednou. Čas, čas, čas… ten stále rychle letící čas. Koho kam odvézt, koho 

vyzvednout, mezitím nakoupit či zařídit potřebné. Hlavně nikde nezapomenout nějaké z dětí. Co teď a co potom.  

    Vezmeme-li v úvahu, že většina z nás funguje jako matka, manželka, vychovatelka, ošetřovatelka, učitelka, 

uklízečka, kuchařka, a určitě se najde něco dalšího, jsme roztěkané a nesoustředěné. Chrlíme do sebe jednu 

informaci za druhou, přeskakujeme z jedné věci na druhou. Občas (spíše často) nejsme schopny dotahovat 

věci do konce, protože jich je rozpracováno příliš. Jsme unavené a bez energie. 

Soustředění 

     Znáte pojem roztěkanost? V hlavě změť věcí, které chceme udělat, a večer zjistíme, že jsme zapomněli na 

několik z těch důležitých a naopak nedůležité a jednoduché máme hotové. Ale stres je pořád v nás. Protože k těm 

důležitým se nedostaneme tímto stylem ani za týden.  

     Je potřeba se zastavit, zklidnit, a začít dělat jednu věc po druhé, a to pořádně. Skutečně se 

soustředit jen na danou věc, případně jedno dítě. Vím, o čem mluvím, jsem také matkou několika dětí. 

     Dříve bylo obvyklé, že na mě mluvili klidně všechny najednou, případně i včetně mého manžela. A já se bavila 

se všemi. Postupně jsem si uvědomila, jaký nesmysl to je. Že pak se vlastně nevěnujete nikomu. Chybí hloubka. 

Opravdovost. 

     Doporučuji mluvit s každým z dětí zvlášť, jste v tu chvíli skutečně jen pro něj. Nejdříve jim to možná bude 

vadit, postupně si zvyknou a uvidíte, že jim to bude vyhovovat. Budou vědět, že vás mají v danou chvíli jen pro 
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sebe a že váš zájem o ně je opravdový a hluboký. Začnou si vážit času, který s každým z nich strávíte, 

prohloubí se vztah mezi vámi. Začněte dělat jednu věc po druhé, ale pořádně. A soustředěně.  

Závěr - jaké jsme? Jak Vás vidí manžel?  

Jako věčně uhoněnou, nespokojenou, uřvanou manželku (buď na děti, nebo plačící).  

A upřímně? Byly jste takové, když jste se s Vaším partnerem 

seznámily? Že ne? Opravdu ne? Tak se změňte  

 

 

 

 

Tip č. 1 – Sepište a roztřiďte úkoly 

Každé ráno si sedněte na 3-5 minut s blokem a sepište si Vaše dnešní úkoly. Pak je označte prioritami - jednou, 

dvěmi či třemi hvězdičkami. 3 hvězdičky – nejdůležitější, 2 hvězdičky – důležité, 1 hvězdička – nejméně důležité. 

Pak začněte s těmi nejdůležitějšími. Budete mít ze sebe lepší pocit, další úkoly Vám budou připadat snadnější. 

Také díky tomu předejdete jejich dalšímu odkládání   
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2. Zajímá vás, jak si zlepšit své soustředění? Přece meditací.  

Proč meditovat?  

    Meditaci používáme k tomu, abychom dosáhli skutečné změny ve svém myšlení, cítění a jednání. Schopnost 

dosáhnout štěstí, spokojenost a klid spočívá v samotné mysli a klíčem k mysli je meditace. 

Je potřeba ukázat naší mysli, jaké máme pocity při pozitivním stavu jako je láska, vyrovnanost, moudrost, 

soucit a nechat vnitřně zažít pocit při ohromné radosti. Tento pocit se snažit vštípit naší mysli jako přirozený 

a spontánní. Meditace je důležitá k tomu, abychom dostali své myšlení pod kontrolu. 

Jak často meditovat 

Meditaci je potřeba provádět pravidelně. Nejlépe každý den, alespoň zezačátku, po dobu 10 – 30 minut. 

Pokud skutečně nemáte čas, stačí alespoň 5 minut. Najděte si místo, kde se vám bude dobře meditovat. Je 

dobré, když v místnosti budete po dobu meditace sami. Je možné meditovat na polštáři na zemi nebo na gauči, jen 

je potřeba mít rovná záda. 

Pro začátečníky je nejvhodnější začít s meditací dechu. Tato meditace Je vhodná ke zklidnění mysli a pohledu 

do svých pocitů a myšlenek. 

Vaše mysl i tělo mají být po celou dobu meditování uvolněné a v pohodě. Najděte si opravdu pohodlnou pozici. 

Rozhodněte se už předem, že zapomenete na starosti a problémy vnějšího světa a ponoříte se do svého vnitřního 

světa. 

Pozice při meditaci 

     Při meditování je potřeba mít správnou pozici těla. Nejlepší meditační pozice je lotosová pozice, při níž se sedí 

se zkříženýma nohama, obě nohy obrácené chodidly vzhůru, spočívají na opačném stehně. 

Pro většinu lidí, kteří začínají, je tato pozice obtížná, proto můžete použít pololotosovou pozici, při níž máte levou 

nohu na podlaze pod pravou a pravou na levém stehně. 
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Pokud vám tyto pozice dělají problém, nelamte si s tím hlavu, klidně si sedněte jednoduše se zkříženýma nohama 

na podlahu, případně můžete meditovat na židli. Nejdůležitější u meditace je, abyste se cítili pohodlně, 

protože mysl a tělo jsou navzájem propojené. 

Ruce položte volně na klín, asi 5 cm pod pupkem, s pravou rukou na levé, dlaněmi vzhůru. Obě dlaně lehce 

přivřené tak, aby konce palců tvořily trojúhelník. Ramena a ruce necháme uvolněné.  

Záda je potřeba mít rovná, vzpřímená, ale uvolněná. Hlavu nakloňte lehounce dopředu, aby se váš pohled upíral 

na podlahu před vámi. 

Nejjednodušší je pro začátečníky nechat při meditaci oči zavřené, pokud chcete, můžete nechat i malilinko 

pootevřené, pohled se dívá dolů. Ústa necháme uvolněná, rty u sebe, zuby mírně od sebe. Špičkou jazyka se 

dotýkejte horního patra hned za zuby. Snižuje se tím vytváření slin a tím i potřeba polykat. 

Tato výše popsaná pozice je při meditaci nejvhodnější. Takto se pak můžete dobře soustředit a nic vás nebude 

rušit. Nejdůležitější je cítit se příjemně.                                             

Příprava na meditaci 

Začátečníci při meditování mívají velmi neklidnou mysl a často je rozptylují jiné věci a zvuky.  

Meditaci začneme jedním z několika druhů meditování, a to meditací, jež rozvíjí koncentraci. Soustředěnost je 

vrozená vlastnost, běžně ji používáme při práci, studiu, čtení, atd. … Naším cílem je osvobodit mysl od negativních 

myšlenek a emocí a dosáhnout klidu a radosti. Naučíme se koncentrovat svou mysl na pozitivní cíle. 

Pokud už jsme připraveni k meditaci, pohodlně sedíme, začneme soustředit svou mysl na předmět meditace. 

Kdykoliv se nám mysl zatoulá někam jinam, přivedeme ji zpět. 
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Nejlepším předmětem k získání koncentrace je soustředit svou mysl na dech. Při soustředění na dech zůstáváme 

v přítomnosti, neulítáváme do minulosti či budoucnosti. Soustředění na dech zklidní naši mysl. 

Postup 

 Sedněte si do pozice, která je pro vás při meditaci nejpohodlnější 

 Uvolněte se a začněte pravidelně dýchat 

 Určete si, proč budete meditovat. Např. „Chci svou mysl osvobodit od negativních myšlenek a emocí a 

vytvořit klid a pozitivní energii.“ 

 Stanovte si délku meditace, začněte 5 - 10 minutami a postupně přidávejte až na 30 minut. 

 Rozhodněte se, že svou pozornost po celou dobu meditování udržíte u dechu. 

 Zaměřte se nyní na dech. Soustřeďte se na místo, kudy náš dech vchází a vychází z nosu. Dýchejte normálně 

a lehce. Doporučuji dechy počítat. Tím udržíte mysl soustředěnou. „Nádech, výdech, jeden… nádech, výdech, 

dva… nádech, výdech, tři… “ Počítejte do deseti a potom zase začněte znovu od jedné. Pokud se vaše mysl 

zatoulá, vraťte ji k dýchání a znovu počítejte od jedné.  

Dobré je představit si mysl jako oblohu a myšlenky jako obláčky. Připlouvají, odplouvají, nechte je volně 

odplynout a vracejte se k dechu. 

Takto meditujte po dobu 30 dnů. Až se zvýší vaše soustředění a obratnost, posunete se o krok dál. Jak zjistíte, až 

přijde správný čas, na mých stránkách www.hanamikesova.cz 

Tip č. 2 - Denně alespoň 5 minut meditujte. Máte–li čas, meditujte 10-30 minut.   

                                                                                                                                

http://www.hanamikesova.cz/
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3.  Kineziologie 

Kouzlo kineziologie tkví v tom, že vy sami pracujete s vlastní inteligencí vašeho těla a jeho schopností léčit 

sebe sama. Každý z vás je jedinečný, není nikdo jiný na světě, jako jste vy. Nejlepším zdrojem pro informace o 

vás jste vy a pouze vy. Pokud nastanou ve vašem životě nějaké problémy, týkající se přímo vás, nikdo druhý neví 

nic o vaší vnitřní pravdě.  

Vaše tělo zná všechny odpovědi na to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší. Kineziologie je klíčem 

k odemknutí těchto informací. Základem je sebepoznání. Čím více se dozvíte o vašem těle a mysli, jak vlastně 

pracují, co je pro ně podle vás dobré a co ne, tím jednodušší bude pro vás vytvořit si život takový, jaký chcete. 

Jste největším přítelem a ochráncem vás samotných. 

Kineziologie je založena na skutečnosti, že jazyk těla nikdy nelže. Někdy nerozumíme tomu, co se nám tělo 

snaží sdělit, ale nic to nemění na faktu, že tělo neustále navenek vyjadřuje to, co se děje uvnitř.                                                                  
(Vyvážené zdraví, předmluva Sheldona Deala)  

Americký lékař Goodhearth už ve 20. stol. zjistil, že sval se oslabí negativní myšlenkou. Objevil tímto 

způsobem možnost testování těla pomocí svalů.   

Takže když se naučíte kineziologický test, poznáte podle svalů vašeho dítěte, zda to, co říká je pravda nebo není, 

zda určitá věc či potravina pro něj je či není vhodná.  

Když jednoho dne holky něco vyvedly (bylo jim 5 a 8 let), začaly obě svádět vinu na druhou. Řekla jsem jim: „Dej 

mi ruku.“ Vysvětlila a ukázala, jak to funguje. Předvedla, že jejich ruka řekne pravdu. Postupně cácorky úplně 

přestaly lhát.   

Jak na testování najdete zde                   Tip č. 3 – Naučte se jednoduše testovat. 

http://hanamikesova.cz/konzultace/kineziologie/
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4. Emoce  

Emoce jsou vlastně naše pocity. Jaké můžete mít pocity? Jaké znáte? Co třeba 

smutek, bezmoc a beznaděj.   

Je dobré občas si pokládat otázky:  

„Jak se cítím, když přijdu domů z práce a děti hned ve dveřích spustí, a 

mluví a mluví a skáčou si do řeči?“ Umíte je na chvilku zastavit, nebo se snažíte 

hned odpovídat? 

„Když vejdu domů, cítím se dobře nebo se mi stáhne žaludek?“ Otevřela jsem 

své dcerce vidění aury lidí. Jednoho dne mi povídá, že tatínek má jinou barvu aury v oblasti bříška v práci a jinou 

barvu doma. Doma mu ztmavla. Zamyslela jsem se a udělala změny v domácnosti tak, aby se cítil dobře, když 

přijde domů. Byly to maličkosti, ale mohly ničit náš vztah.  

„Jak se cítím, když vařím?“ „Jak se cítím, když uklízím?“ 

„Jak se cítím, když dělám s dětmi úkoly?“ Jste klidné a děláte je s dítkem s radostí, nebo jste nervózní, že mu 

to trvá a vy přece ještě potřebujete udělat spoustu jiných věcí? Uvědomte si, že vše je o energiích, tudíž Vaše 

nervozita přechází z Vás na Vaše dítko. 

„Jak se cítím, když chce dcerka či syn pochovat nebo se přimazlit?“ Máte radost, jste šťastná či unavená? 

Tip č. 4 – Pokládejte si často otázku „JAK SE CÍTÍM?“ (pokud špatně – zavřete se do 

ložnice a 5 minut meditujte), tím se změní vaše pocity. 
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5. Humor 

Byly dny, kdy jsem byla šťastná a smála se hodně. Ale také byly dny a občas i týdny, kdy jsem byla smutná a měla 

jsem pocit, že se to nikdy nezmění. Byla jsem bez energie, unavená, starosti v práci, s dětmi. Prostě nic 

veselého mi na mém životě nepřišlo.  

Zamyslete se, jak často se smějete vy? A smějete se spíš, když jste sama či s dětmi? 

Co se musí stát, abyste se každý den smála a radovala, alespoň 10 minut? Pokud to neděláte, začněte. 

Nahoďte úsměv, 10 minut si ho hlídejte na obličeji. Všímáte si rozdílu ve vašem těle, když se usmíváte či když se 

mračíte?  

Trénovala jsem se svou rodinou tuto techniku na jedné dovolené. Když se holky začaly dohadovat, nebo byly 

zamračené, dostaly cedník a nabíraly vodu cedníkem z potůčku a zalévaly květiny u chalupy. U toho musely mít 

úsměv na tváři. Občas jsem to dělala s nimi. Musím říct, že tu dovolenou jsme si fakt užily.    

 

Tip č. 5: Takže mé doporučení: 3 x denně 10 minut si hlídejte úsměv od ucha k uchu, 

dokud se vám to nestane přirozeností :-D 
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6. Myšlenky 

Zkusili jste si někdy sednout, a jen si uvědomovat, co vše se vám honí hlavou? Kolik myšlenek proběhne vědomě, 

ale i nevědomě?          

Mezi prvními materiály na svých seminářích dávám obrázek Aladina s kouzelnou lampou a vysvětluji, jak fungují 

naše myšlenky. Kdykoliv Aladin pohladí kouzelnou lampu, vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“ 

A stejně fungují naše myšlenky.  

Kdykoliv si pomyslíte: „To nezvládnu.“ Vyběhne Džin a řekne: Tvé přání je mi rozkazem.“  

Kdykoliv si pomyslíte: „To se mi nesplní.“ Vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“  

Kdykoliv si pomyslíte: „Nikdy mi to nevyšlo.“ Vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“ 

Kdykoliv si pomyslíte: „Všichni chlapy mě opouští.“ Vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“   

Kdykoliv si pomyslíte: „Děti jsou neposlušné.“ Vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“    

Kdykoliv si pomyslíte: „Nerozumím si s ním.“ Vyběhne Džin a řekne: „Tvé přání je mi rozkazem.“ 

Takže když si toto uvědomíte a začnete jinak myslet, máte napůl vyhráno. 

 

Tip č. 6 – Přijde-li vám na mysl - to nezvládnu, uvědomte si to a změňte myšlenku. 

ZATÍM jsem to nezvládal, ale teď to měním. ZVLÁDNU TO či ZVLÁDÁM TO. 
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7. Afirmace 

Afirmace jsou vědomá prohlášení, která samy sobě říkáme za účelem změny své osobnosti.  Afirmacemi jsme 

schopni se přesvědčit, že jsme lepší, než jsme.  

Například, něčeho či někoho se bojíme – např. šéfa či manžela nebo tchýně. 

Doporučuji několikrát denně afirmovat: „Jsem odvážná a se svým šéfem (manželem) skvěle a lehce 

komunikuji.“ Tím několikrát myslím asi tak 300x za den – můžeme si to jen myslet, říkat, zpívat cokoliv. 

Máte-li u afirmací nepříjemný (svíravý) pocit v bříšku, přidejte slovíčko DOVOLUJI SI…  

 

Tip č. 7: Pokud si nerozumíte s dětmi, je dobrá 

afirmace: „Se svou dcerou (synem) Elenou si 

skvěle rozumím, máme nádherný vztah plný lásky a 

porozumění.“ 

nebo 

„Dovoluji si skvěle rozumět se svou dcerou 

(synem) Elenou, dovoluji si mít s ní nádherný vztah 

plný lásky a porozumění.“ 
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8.  Vizualizace 

Pamatujete si na dobu, kdy jste leželi na louce na zádech, na nebi svítilo sluníčko, vy jste pozorovali plující mráčky 

na nebi, vedle sebe jste měli kamarádku či přítele a snili jste, jak jednou bude váš život vypadat. Jak budete 

slavní, hezcí, bohatí, budete mít úžasné roztomilé děti a skvělého muže.  

Najednou je vám o pár (či o pár desetiletí) víc a vše je jinak. Práce vás nebaví, děti jsou všechno možné jen ne 

úžasné a roztomilé, manžel jen kritizuje nebo si vás nevšímá. Copak se to stalo s vaším životem? Přestali jste snít, 

dávat si cíle. Odbočili jste na špatné křižovatce a nechali se odklonit od vašeho plánu. 

Je čas vše napravit. Tím nemyslím vyměnit děti či partnera. 

Každý den si alespoň na 10 minut udělejte vizualizaci sebe a své rodiny. Ideální je si sednout pohodlně do 

křesla, zavřít oči a představovat si svou rodinu, vztah s dětmi, manželem – tzv. ideální den. Jak se cítíte, když jste 

se svým dítětem či partnerem.            

A nemyslete si, že ten problém máte jen vy. Pracuji denně s dětmi či teenagery a jen velmi málo dětí se cítí se 

svým rodičem dobře.  

Tip č. 8: Nejlepší bude, když si denně vyhradíte půlhodinku pro sebe, buď po příchodu 

z práce, nebo navečer. Spojíte pak meditaci s vizualizací a afirmacemi. 
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9. Láska 

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vám pořád připadá, že máte málo lásky? Že Vás manžel či přítel málo miluje, 

nedává vám to najevo či vám to neříká dostatečně často. 

Máte neustálou nikdy nekončící potřebu lásky od druhých. 

Jak je to možné? Základní nedostatek lásky jste si nastavili už po početí. Z výzkumů je prokázáno, že pro 

děti je z hlediska lásky ideální, pokud je jejich rodiče do tří let mají u sebe, např. je nosí v šátku. 

Jenže koho z nás nosili rodiče do tří let v šátku u sebe? A kdo z nás matek nosil své děti? Mě nenosili a já své děti 

také ne. Naopak jsem měla vcelku tvrdé dětství, tzv. nikdo se se mnou neprdínkoval. Svou nejstarší dceru jsem, 

stejně jako další 2 dcery, ohromně milovala, ale lásku jsem jí asi dávala spíše nárazově. Uměla jsem k ní být 

tvrdší, než si v danou chvíli vzhledem k věku zasloužila. Ale to mi došlo až později.  

Jednoho dne jsem si v jisté knize přečetla, že jsme schopni naplnit se sami láskou a být jí plni. Dlouho jsem to 

nechápala, leč hledala jsem, jak toho dosáhnout. Trvalo mi několik let, než se mi to povedlo. 

Tip č. 9: Je to jednoduché, stačí spojit se se svým nitrem, pomocí meditace. Naplnit se 

klidem, mírem a láskou.   

A nádherné na tom je, že když to zvládnete, začnete mít kolem sebe podobné lidi. Život 

se stane kouzelným místem. Věřím, že jednoho dne i Vy to zvládnete.  
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10. Terapie 

Mé děti milují chvíle, kdy s nimi dělám terapii. S malými dětmi je to jednodušší. Mají nádhernou představivost, 

jsou schopni sami vymyslet způsob, jak se zbavit svých problémů.  

Určitě jste viděli pohádky Mach a Šebestová a to, jakým způsobem odstraňoval Mach se Šebestovou angínu svému 

kamarádovi. Na podobném principu se skutečně dá s dětmi pracovat a ony jsou schopny velice rychlého 

uzdravování či zbavování se strachů.   

Takže podobným způsobem, jako vy meditujete, afirmujete či vizualizujete, můžete dělat terapii svému dítěti.  

I mé náctileté dcery tento způsob uzdravování mají rády. Je možno uzdravovat vztahy, zdraví, školní 

výsledky. Uzdravit přístup k sobě. Mít se rád a přijímat se. Stát se zdravě sebevědomým. 
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Bonus 

3 věci, které u svého dítěte milujete 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3 věci, které u svého dítěte nenávidíte 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3 věci, proč chcete váš vztah či komunikaci zlepšit 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Stoupněte si rovně jako svíce, zastrčte bříško, podsaďte zadeček, narovnejte záda, lopatky k sobě, 

zadívejte se lehce nahoru před sebe a řekněte nahlas:  

„Vím, že mé vztahy s dětmi ZATÍM nejsou ideální. Ale ZVLÁDÁM to změnit.“ 

„Ať ta má proměna bude jakkoliv těžká, ZVLÁDNU TO!!!!! JSEM ŠŤASTNÁ, ZDRAVÁ A SPOKOJENÁ. UŽ 

TEĎ SI ZASLOUŽÍM LÁSKU, ÚCTU a RESPEKT. Děkuji.“ 

… a toto opět doporučuji asi tak průběžně pořád během dne říkat, zpívat či si to alespoň myslet. Minimálně 300x za 

den, do té doby, dokud tomu i podvědomě neuvěříte. Alespoň začnete mít pod kontrolou své myšlení. 

Tak co, stačí pro začátek? 

Pokud se Vám to líbí či chcete víc, sledujte mé stránky www.hanamikesova.cz 

 

 

http://www.hanamikesova.cz/
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ZÁVĚREM 

Zeptejte se sami sebe: „To, co právě teď dělám či říkám, zvyšuje mou hodnotu v očích mého muže?“ „To co právě 

teď dělám či říkám svým dětem, zvyšuje mou hodnotu v jejich očích?“ 

… pokud ne, přestaňte to dělat. 

 

 

S přáním hezkého dne 

Hana Mikešová 

Koučka osobního rozvoje 

 

 

 

http://hanamikesova.cz/blog/

