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3kroky k okamžitému

zlepšení vztahu 
s dcerou



Cesta k pohodovému vztahu mámy a dcery 

 
1 krok - já máma 

a) znám svůj rytmus, svou
cykličnost?

 
b) umím pracovat se svými

emocemi?



1 KROK

Jak reaguji, když jsem sama
podrážděná?

Co mi pomáhá mít emoce
pod kontrolou?

praxe: dechové cvičení

Krátké zamyšlení a úkol 



Cesta k pohodovému vztahu mámy a dcery 
 

2 krok
 Pochopení, že puberta

dívky, je jako
premenstruační fáze cyklu 

 

a) i má dcera je cyklická
 

b) respektující
komunikace s dcerou



2 KROK

Vnímám dceru jinak

Komunikuji s ní citlivě s ohledem 
na fáze - předcházím
vyhroceným situacím

praxe: pozoruji cyklus dcery

Krátké zamyšlení a úkol 







Cesta k pohodovému vztahu mámy a dcery
 
3 kroky k okamžitému zlepšení vztahu s dcerou 

3 krok - důvěra a
dohody

a) jak podpořím
vzájemnou důvěru ve

vztahu?
 

b) dohody a jejich
respektování 



3 KROK

Pozoruji, kdy je nejhodnější doba k
vyjednávání

Jsem laskavá, ale důsledná

praxe: své dceři věnuji pozornost a
čas, jsem víc empatická

Krátké zamyšlení a úkol 



3 kroky k hezkému
vztahu s dcerou
1KROK
Já máma - znám svůj cyklus, umím pracovat s
emocemi

2KROK
Má dcera je také cyklická - tipy, jak s ní
komunikovat v její proměnlivosti

3 KROK
Pracuji na vzájemné důvěře a vytvářím  dohody s
dcerou 



JAK PODPOŘIT SEBEVĚDOMÍ DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY 
8TÝDENNÍ ONLINE KURZ PRO MÁMY A JEJICH TEENS DÍVKY

10.1. – 13.3. 2022
Výchova, která vede k zdravému sebevědomí dítěte, je jedna z

nejdůležitějších dovedností, kterou rodiče, zvláště mámy potřebují
umět, aby mohly podporovat svou dospívající dceru i v náročnějším

období dospívání.
 
 



1 Modul: Otevřeně o dospívání
budeš vědět, na co se máš připravit

dozvíš se, jak ovlivňují hormony dospívání
ujasníš si, jak přistupovat ve výchově k dívkám

 
2 Modul: Dost dobrá máma

najdeš příčinu toho, v čem Tě dcera kopíruje
odhalíš, jaké zrcadlo Ti dcera nastavuje

upevníš se v roli mámy, která je vzorem pro svou dospívající dceru
 

3 Modul: Sebeláska a sebevědomí v dospívání
pochopíš, proč je důležitá sebeláska v dospívání

poznáš, že to jde i jinak- puberta s lehkostí
praktické cvičení s dcerou, jak posílit sebevědomí

 
 



4 Modul: Menstruace a cykličnost u dívek
předáš informace o menstruaci své dceři

zjistíš, co je to cykličnost a jak se projevuje u dívek
budeš vědět, jak podporovat a komunikovat s dcerou v různých fázích cyklu

 
5 Modul: Přechodové rituály u dívek
zjistíš, co jsou to přechodové rituály

tipy, jak je můžeš zařadit do vašeho života
dostaneš popis rituálu první menarche pro svou dceru

 
6 Modul: Komunikace s dospívající dcerou

odhalíš, v čem je kouzlo laskavé partnerské komunikace s dcerou
zjistíš, v čem je kouzlo vytváření dohod s dcerou, laskavě, ale důsledně

začneš praktikovat více metody aktivního naslouchání
 
 



7 Modul: Koučování dospívajících
zjistíš, v čem jsou výhody takového přístupu

naučíš se pokládat dceři otevřené otázky
poznáš, že i karty mohou pomoci při komunikaci

 
8 Modul: Dospívání dívek je výzva a příležitost k růstu

uvědomíš si, že puberta dcery nemusí vždy znamenat hádky, řev a napětí
ukotvíš se v tom, že to jde i jinak

získáš tipy, jak si udržet hezký vztah s dcerou



DĚKUJI ZA POZORNOST.
 
 
 
 

A PŘEJI POHODOVÝ A HEZKÝ
VZTAH S DCEROU PLNÝ LÁSKY

DŮVĚRY A PODPORY.

Lenka
Průvodkyně žen a dívek na cestě k vědomému

ženství a hezkému vztahu k dceři bez ale...


