Rádce pro rodiče

Gundi Mayer-Rönne, Carina Manutscheri

Nová role: babička

Veselý, uvolněný a respektující vztah k vnoučatům
Překlad Judita Vodžáková

978-80-262-2002-2, brož., 224 s., 399 Kč

JAK SE MODERNÍ ŽENA DOKÁŽE VYROVNAT S ROLÍ
BABIČKY, DOSUD SPOJOVANÉ S URČITÝMI ZASTARALÝMI
STEREOTYPY? A CO NA TO JEJÍ VNITŘNÍ DÍTĚ? Autorky,
samy svižné, mladistvé ženy, které zažité představě
rozhodně neodpovídají, se zaměřují na tři základní
kameny při budování dobrých vztahů na ose rodiče–
děti–vnoučata: na humor, uvolněnost a respekt.
Pracují s pojmy všeobecná empatie, vyrovnaný
vnitřní postoj a rozloučení s nefunkčními vnitřními
přesvědčeními. Důraz kladou též na práci s vnitřním
dítětem babičky, které se může často „ozývat“
ve chvílích, kdy dcera/snacha přistupuje k výchově
vnoučete jinak, než to babička zná. Zabývají se
i vymezením hranic – o tom, nakolik role babičky
ovlivní ženin život, a o potřebě spontánnosti
v nečekaných situacích. Dále se dočteme
o specifikách vztahu k vlastnímu dítěti, k vnoučatům
vlastním i nevlastním vnoučatům, o roli mužů v této
situaci a o potřebě je vtahovat do soužití s vnoučaty.
Poslední kapitola se věnuje rodinné vztahové krizi,
která se může dostavit s příchodem nové generace,
a jak se s ní vyrovnat.
Příručka je psaná s hlubokým porozuměním složité
dynamice vztahů mezi nejbližšími osobami.

DOPORUČUJEME:
Když děti vylétnou
z hnízda
Uvnitř jsme stále mladí

Gundi Mayer-Rönne
je rakouská psycholožka zaměřená na systemickou
rodinnou terapii, hypnoterapii a nenásilnou
komunikaci. Důležité je pro ni i posilování role ženy
v rodinné dynamice.
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Carina Manutscheri
je nakladatelská redaktorka
a lektorka workshopů tvůrčího
psaní žijící v Rakousku.

Daniela Gaigg, Linda Syllaba

Výchova bez ponižování

Sedm kroků k láskyplnému vztahu rodičů a dětí
Překlad Kristina Václavů

978-80-262-2003-9, brož., 150 s., 335 Kč

VĚTŠINA LIDÍ VYCHOVÁVAJÍCÍCH MALÉ DĚTI
PODOBNOU SITUACI ZNÁ – občas se neudrží
a dítěti začne nadávat. Příručka popisuje, co se
děje s dítětem, které je takovýmto způsobem
průběžně znevažováno a negativně hodnoceno,
a nabízí užitečné postupy, jak něčemu takovému
předcházet. Zejména v rodině může totiž
vzhledem k nedostatečnému nastavení hranic
a roztočené spirále negativního přístupu dojít
ke zhoršení atmosféry, pocitu vychovatelského
selhání u rodičů a vzniku negativního
sebeobrazu u dětí.
Kniha rozebírá jednotlivé aspekty této situace:
Proč vůbec k negativnímu hodnocení
a znevažování prostřednictvím nadávání
a urážení v rodině dochází? Co cítí dítě, kterému
se nadává? Co cítí rodič?
Které jsou nejčastější příčiny a spouštěče?
Napodobujeme výchovné vzorce svých rodičů?
Pečujeme o sebe dostatečně fyzicky i duševně?
Dokážeme najít správnou rovnováhu mezi
zodpovědností a důvěrou? Jak s dítětem vhodně
komunikovat? A jak to všechno převést do
praxe?
Každá část je doplněna kapitolkou s vyjádřením
odborníka, otázkami a cvičeními.

K TÉMATU:
Ale já chci tohle, mami
Odolné dítě

Linda Syllaba
je psycholožka, koučka a systemická terapeutka působící ve Vídni. Zabývá se i pedagogikou
a vztahovou psychologií podle Jespera Juula. Společně s Danielou Gaigg vytvářejí podcasty a videa
a pořádají semináře.
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Rádce pro mládež

Christina Kress

Nenechám se přeprat vztekem!
pro děti 8–11 let

Překlad Petra Diestlerová
Ilustrace Sára Koubská
Každý se někdy naštve. Když se ale vztekem
necháváme přeprat, možná se s námi ostatní děti
nebudou chtít až tak moc kamarádit. Co si ale
máme počít se svými emocemi?
Hravý průvodce nabízí 35 jednoduchých strategií,
které ti pomohou:
• poznat, co tě vždycky vytočí;
• pochopit a pojmenovat své emoce;
• dát si pauzu, když zjistíš, že je toho na tebe moc;
• obnovit kamarádství, které dostalo zabrat tvým
hněvem;
• projevit bezpečně své pocity.
Nikdo tě přitom nebude odsuzovat, protože občas
se vztekáme všichni. Je ale na nás, jak se svým
vztekem budeme zacházet.
Kniha je určena pro mladší školní děti.

978-80-262-2011-4, brož., 144 s., 319 Kč

Christina Kress
je sociální pracovnice s téměř dvacetiletou praxí s herní
terapií a KBT. Pracuje s dětmi i rodinami.
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