ANTONIE, ŘEKNI TO…
VÝCHOVA CHLAPCŮ
A DĚVČAT

SOUROZENECKÉ
VZTAHY

TERMÍN: KLUCI 22. 3., HOLKY 12. 4.

TERMÍN: 24. 5.

50 Kč
1 8 .3 0 – 2 1 .3 0 3
VÝCHOVA KLUKŮ:
Jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum

VÝCHOVA HOLEK:
Jak vychovávat holky a nepřijít o rozum

• Dozvíte se o klíčových obdobích ve výchově syna,
o vývoji mužského mozku a důvodech tak “jiného”
chování chlapců.
• Získáte povzbuzení, že když kluci zlobí, vrtí se, ruší...,
neznamená to, že jsme špatní rodiče nebo že je dítě
v nepořádku.
• Zodpovíme otázky “Proč obvykle kluci zlobí víc
než holčičky?”, “Proč mají obvykle horší výsledky
ve škole?”, “Proč se obyčejně stále vrtí, vyrušují
a neposedí?”, “Proč si obvykle vyrábějí zbraně
a neustále bojují?”
• Seminář odpovídá nejen na příčiny chování chlapců,

• Dozvíte se o klíčových obdobích ve výchově dcery,
o vývoji ženského mozku a důvodech typického
chování děvčat.
• Získáte povzbuzení, že když se vaše děvčata chovají
jako “emocionální bytosti”, “odmlouvající panovačné
královny” nebo “upovídané intrikující švitořilky”,
neznamená to, že jsme špatní rodiče nebo že je dítě
v nepořádku.
• Zodpovíme otázky “Proč obvykle děvčátka ohrnují
nos nad klučičími hrami?”, “Proč mají holky obvykle
menší ochotu jít do konfliktu a raději se stahují,ale při
dospívání se servítky neberou a bez obav na nás ječí?,
“A co všechno vlastně čeká rodiče při dospívání dcer?

SOUROZENECKÉ VZTAHY
•
•
•
•
•

Porozumíte zvláštnostem, odlišnostem, přednostem a nástrahám pozic v sourozenecké konstelaci.
Dozvíte se, jaké jsou typické projevy chováni jednotlivých pozic.
Porozumíte tomu, jak podporovat přednosti a výhody jednotlivých pozic.
Poznáte, jak pozice v rodinné konstelaci ovlivňuje Vás samé.
Naučíte se, jak můžete ovlivnit rodičovským přístupem nevýhody jednotlivých pozic a jak pomoci dětem nést jejich
konstelační břemena.

Mgr. et Mgr. VLAĎKA BARTÁKOVÁ, PhD.
Psycholožka a psychoterapeutka, matka čtyř dětí.
Rodinné centrum Praha www.rodinnecentrum.cz; vladka.bartakova@volny.cz, 775 955 854
O lektorce: Vlaďka vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze jednooborově sociologii a psychologii, v postgraduálním programu Sociální psychologie získala doktorát. Je členkou Českomoravské
psychologické společnosti. Pracuje v Poradně pro ženy v tísni Aqua vitae, kde se věnuje převážně
terapeutické práci se ženami trpícími postabortivním syndromem. Odborně se zaměřuje na
krizovou intervenci a terapii traumatu - zvláště následků časné ztráty dítěte. Má na starosti rozvoj
zaměstnanců ve firmě ESPRIT. Dlouhodobě spolupracuje s Rodinným centrem Praha, kde vede
semináře a pobytové kurzy zaměřené na rozvoj partnerských a rodičovských kompetencí.
Je vdaná a má čtyři syny, má ráda mladou českou ilustrátorskou scénu a kvalitní čaj.

123 KONDICE s.r.o.

roh Čsl. armády a ulice Polní, Zeleneč, tel. 776 65 77 48,
e-mail: info@123kondice.cz, www.123kondice.cz.

