TIPY NA SEBEPÉČI PRO VÁS I CELOU RODINU.
Duben 2021
Dobré ráno do pondělního dne!
Pondělí
26.04.

Tento týden mám pro vás připraveny tipy
k zamyšlení i pobavení. 
Pro dnešní den je vzkaz tento:
„Záleží, jak věci interpretujeme, jaký jim
přisuzujeme význam a důležitost.“
Pokud víme, že se na věc lze podívat z dvojího úhlu
pohledu, můžeme si zvolit, který z postojů
zaujmeme. Můžeme tak ovlivnit i to, jak se pak
budeme cítit.

Úterý
27.04.
S dospívajícími je to někdy více, někdy méně, těžké.
Kdysi jsme jimi také byli 

Vzpomenete si, za co jste v tomto období byli dospělým nejvíce
vděční, co za přístup, radu, gesto vám od nich přišlo užitečné?
A co pomáhá vám, přečkat toto období jako rodič? 
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Středa
28.04.
Dnes mám pro vás tip na odlehčení.
Někdy je toho prostě při výchově na nás moc. Tehdy je dobré dát si oddych. Podpořit nás můžou například vůně, tedy smyslové vnímání.
***
Která vůně je vaše nejoblíbenější?
Střídají se vám preference podle nálady, ročního
období, zdravotního stavu? Jak s nimi případně nakládáte?
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Čtvrtek
29.04.

Strach nás provádí životem a i k němu patří. Stejně
jako další emoce.
Někdy nás strach chrání, jindy nám překáží
v postupu vpřed.
Jak můžeme druhé (nejenom děti) podpořit, aby se
se strachem snáz vypořádali?
Jak vyjádřit pochopení?
Inspirací mohou být tipy vpravo.

Pátek
30.04.

Pokud chcete, vyberte si jeden, dva tipy. Můžete je přímo
zkusit, nebo se nad nimi jen zamyslet. Popř. vymyslet další.
Aby se děti stávaly odolnějšími, můžeme je
podpořit konkrétními aktivitami.
Inspirace na vás čeká vpravo.

Člověk se někdy snaží dítěti vynahradit, co sám v dětství
postrádal. Někdy je to užitečné, jindy to může vést
k opačnému efektu. Aniž by si toho člověk všimnul. Proto je
užitečné se čas od času zastavit, zeptat se sebe i druhých
na jejich potřeby, ale také různé zdroje možností, postojů a
názorů. Více hlav víc ví 
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A jak to máte vy?
Co vám dělá největší radost?
Stává se vám, že pro druhé zapomínáte na sebe? Dává vám to
energii, nebo ji bere?
Kdy je to lepší a kdy horší?
Jak člověk pozná tu správnou míru?

Sobota
01.05.

Vodítkem může být to, jak se cítíme v dávání a braní. Zda si hlídáme náš „příjem a výdej“ v kontaktu s lidmi.
A když se vydáme víc, zda umíme energii doplnit.
***
Jakým způsobem se dobíjíte vy?

Neděle
02.05.

Tímto obrázkem se vracím k výzvě z pondělního
rána.
Jeden strom, dvě volby 
Zastavte se dnes na chvíli, a přivoňte si k rozkvetlé větvi,
kytce, keři. A popřejte si krásný den!
***

PS: zde je tip na zajímavou knihu o stromech:
https://www.knihykazda.cz/marie-hruskova-lipy-vlidne-imajestatni/
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