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Vy, kteří jste se zúčastnili programu Son-Rise Program® Start-Up si budete 
pamatovat frázi „rozsvítit se jako vánoční stromeček". Tento příklad vysvětloval 
to, k čemu jsme náchylní, když naše děti dělají něco, co nechceme (tj. shazování 
věcí na zem, rozsvěcování a zhasínání, převracení odpadkové koše atd.) Mluvili 
jsme o tom, jak naše reakce působí u našeho dítěte ještě větší zájem o toto chování 
a jednání. Pokud se „rozsvítíme", tak je vlastně povzbuzujeme přesně v tom 
chování, o kterém říkáme, že jej nechceme. Během nedávných svátků nebylo vaše 
dítě pravděpodobně ve škole a/nebo trávilo méně času v herně, pokud vaši 
dobrovolníci odjeli na svátky domů. Snaha o zachování vašeho přístupu mohla být 
v tomto období více prozkoušena, když vaše dítě dělalo něco, co nechcete, aby 
dělalo. 
 
Zde je několik tipů, které vám pomohou si váš přístup zachovat během těchto 
náročných momentů na začátku roku 2015 (a také jsou zárukou, že jediné 
rozsvěcování vánočního stromečku bude až v prosinci!!) 
 
 
 



1. Pamatujte si, že děláte to nejlepší, co můžete! 
Bez ohledu na to, jak budete reagovat na to, co vaše dítě dělá, vždy si pamatujte, že 
děláte to nejlepší, co můžete. Nebuďte na sebe tvrdí…pro vás i vaše dítě je 
užitečnější, pokud nejste odsuzující a přijímáte se. Buďte na sebe hodní.  
 
2. To, co je zábavné pro vás, může být přetěžující a stresující pro dítě. 
Zvažujte své plány a možnosti. Pokud víte, že by vaše dítě mohlo být přetížené 
návštěvou u příbuzných nebo cestou do obchodu atd., zvažte možnost zajistit si 
hlídání nebo raději nikam nechoďte a užijte si zábavu doma. Brát dítě na místa, 
ktera jsou příliš stimulující, může mít za výsledek to, že bude o to více vystresované, 
až bude doma a tudíž bude dělat více „naschválů“. 
 
3. Hodiny v herně. 
Udělejte vše pro to, abyste mohli každý den strávit nějakou dobu v herně. Čas 
strávený v herně Son-Rise programu zásadně napomáhá dítěti při rozvoji sociálních 
dovedností a pochopení, že nemá dělat „naschvály“. 

 

4. Využijte služeb agentur na hlídání dětí nebo někoho jiného, kdo se 
zodpovědně o vaše dítě postará.  
Nepotřebujete vždy kvalifikované / vyškolené odborníky. Ten, kdo se  o dítě 
spolehlivě postará, může být velmi prospěšným a užitečným, když jste 
zaneprázdnění.  
 

5. Upravte si dům, (aby splňoval vaše potřeby).   
Rozhlédněte se u vás doma a zamyslete se, co je potřeba upravit a změnit, aby vaše 
dítě mělo méně příležitostí k dělání „naschválů“ nebo dělání něčeho, co vy 
nechcete, aby dělalo (tj. zamezte přístupu do těch částí domu, kde nechcete, aby 
vaše dítě bylo, zamkněte dveře, aby se nedostalo do určitých místností, odstraňte 
předměty, které nechcete v dosahu vašeho dítěte atd.) 

 

6. Pokud vaše dítě nedělá to, co po něm chcete, nebo začíná s „naschvály“ pro 
získání vaší pozornosti, použijte níže uvedené zásady, které vám pomohou:  

Pokud jde o nebezpečnou / zdraví škodlivou situaci: udělejte vše nutné k vyřešení 
této situace, i kdyby to znamenalo, že se přitom „rozsvítíte jako vánoční stromeček“. 
Potom udělejte nezbytná opatření, aby se tato situace už neopakovala. 



Pokud nejde o nebezpečnou / zdraví škodlivou situaci, tak udělejte toto… 
 
· Přístup: pamatujte na to, že pokud budete zoufalí, naštvaní atd., povede to k tomu, 
že se rozsvítíte jako vánoční stromeček a vaše dítě tím bude nakonec povzbuzeno, 
aby své nežádoucí chování opakovalo!!! Během svého zásahu se snažte být co 
nejvíce uvolnění a klidní. 

· Počkejte 30 sekund než zasáhnete: protože nejde o nebezpečnou / zdraví 
škodlivou situaci, tak se před zásahem na 30 sekund zastavte. Toto zastavení 
pomůže v tom, aby dítě nedostalo okamžitou reakci na to, co právě udělalo. Potom 
začněte pomalu reagovat na to, co se stalo. Vyhněte se očnímu kontaktu s dítětem 
a nemluvte na něj … oční kontakt a vaše slovní reakce je přesně to, na co vaše dítě 
čeká!   
· Nabídněte alternativu: tedy, pokud vaše dítě rádo převrací odpadkový koš, 
postarejte se o to, aby odpadky byly nedostupné, a nabídněte dítěti něco, co 
převracet může - například polštář, prázdnou kartonovou krabici atd. 

· Změňte prostředí: a to tak, aby k této situaci už nemohlo dojít / nebyla už 
dosažitelná. 

 · Buďte důslední: zajistěte, aby se všichni, kteří budou s vaším dítětem denně 
v kontaktu, dozvěděli, co mají dělat, aby svou reakcí vaše dítě nepovzbudili k 
opakování nežádoucího chování. 

· Oslavujte své dítě: a to pokaždé, když se zachová tak, jak chcete vy. 

 
Najděte čas se zastavit a oslavovat změny na vašem dítěti, ať už jsou jakkoliv velké 
nebo malé. Pamatujte si, že se tyto změny staly díky vám. 

 
Doufáme, že budete mít nádherný rok 2015 a budete sami dál růst v tom, abyste 
byli více uvolnění, zábavní a nadšení. Buďte aktivním zastáncem sami sebe i svého 
dítěte.  


