
 

 

              Vítejte na prodejní stránce e-Booku: 

    

  Jak porozumět svému   

             dítěti 
Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého 

dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo 

táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a  

do budoucna potíže? Jak vyzrát na docházku do 

školky nebo školy…?  

Takové a podobné otázky si pokládá každý vyspělý 

rodič. 

 

Co Vy a dětství? 

Jaký byl Váš osobní prožitek z tohoto úseku života? 

Bylo to fajn?  

Těšíte se na to, až se budete s dítětem připravovat do škloy a 

až bude nosit jedničky a pochvaly? 



 

 

Máte obavy, jak zvládnete školní docházku se svým dítětem?  

Měli jste neblahou zkušenost a díky ní máte nepříjemné 

pocity, když si na dětství nebo na školu vzpomenete? 

 Máte potíže? 

        

Může to být jinak – v pohodě…chcete? 

 

Začíná to již v okamžiku, kdy se 

rozhodnete dítě počít. 

                                      

Máte nyní miminko nebo batole, nebo dítě chodící do školky a tápete? 

Víte, jaká může být cesta například: 
 od vysvědčení  ze  3. třídy                k           k maturitnímu vysvědčení?  

                                                                                                                                                

                                        



 

 

 

Plná stresů, nepohody, nebo radostná?  Co bude výsledkem? 

Zlomený člověk, nebo člověk, který ví, že i za malým úspěchem se skrývá velká, 

systematická a poctivá práce? Co si chcete vybrat?  

Z mého příběhu: 

Po narození dítěte mi porodník řekl, že asi nebude chodit, ani 

sedět, pokud nebudeme cvičit Vojtovu metodu…Byli jsme sice 

šťastní z narození očekávaného dítěte, ale tohle jsme nečekali. 

Díky blahé nevědomosti, jsme si doma nepřipouštěli řečené a 

díky naší pečlivosti jsme opravdu cvičili a dítě s velkou láskou 

rozvíjeli.  Dítě se jevilo v pořádku, jen jsem viděla nějaké 

 „drobnosti! “  

Pak ovšem přišla školní docházka a ta nám jasně ukázala, že není 

vše jednoduché, jak se zdálo. A tak začalo martyrium...   

   

Na této dlouhé cestě jsem se naučila mnoho metod a způsobů, které mohou 

usnadnit psychické i fyzické problémy dítěte a pomoci rodičům potíže zvládat 

bez zbytečných traumat. 

 Díky této zkušenosti vznikla tato kniha. Může pomoci těm, které potkaly 

obtíže při vzdělávání dítěte. 

NENABÍZÍM POVRCHNÍ RADY, ale způsob nahlížení do duše dítěte a možnost 

pochopení určitých jevů. Tyto poznatky jsou výsledkem studia antroposofie, 

praxe s dětmi v základní škole prvního stupně jako učitelky a pochopitelně 

osobní zkušenosti s vlastními dětmi. 

Tyto informace nemají ani učitelé!  Proto Vám nemohou 

poskytnout účinné rady.  



 

 

Obavy a neblahé zkušenosti vyplývají z nerespektování zákonitostí vývoje 

lidské duše. 

 Zde najdete vysvětlení a návod, jak chování a pocity dětí, i školní docházku, 

dobře zvládnout.  

Počítejte však i s nárokem na sebe. 

Systematičnost, pravidelnost, cílevědomost, 

pečlivost a hlavně LÁSKYPLNOST 

 jsou předpokladem pro zvládnutí jakéhokoliv úspěchu. 

Nic není náhoda. Pokud máte obavy nebo potíže, jsou tu od 

toho, abyste je překonali. K tomu Vám pomůže tento e-book. 

Když jsem to zvládla já, zvládnete to taky. 

 

Výsledkem mého snažení je mladý úspěšný a 

spokojený člověk. Co si víc přát?  

 

Zhruba 130 stránek Vám ukáže návod, 

 jak dlouho nesetrvávat se stresujícími 

pocity. Jak si neodnést si do života emoční 

bloky a nemoci. 



 

 

  K e-booku patří  BONUSY : 

 

 DOTAZNÍK – na konci e-Booku 

 

Po jeho vyplnění, v němž poznáte příčiny svých problémů a dojdete 

k pochopení a vyrovnání toho, co Vás trápilo. 

 

Videa – dokumentující vývoj komunikace dítěte. 

      

 

     Život se vám usnadní. 

   

              



 

 

 

        

Už mám jasno a chci tento 

 e-Book koupit. 

 

 

Dobré je si přečíst i můj e-book zdarma. Čtěte dále. 



 

 

 

E-Book zdarma: 

     Kde se v člověku bere  

         vášeň a strach 
 V něm najdete vysvětlení svých předpokladů a úkolů z hlediska Vašeho života 

i v rodině.  

Vhodně doplňuje náhled na člověka jako na bytost, začleněnou do rodiny a 

společnosti. Najdete ji také na mých stránkách: zuzanaledvinova.cz 

                                       

                                         

Kde se v člověku bere vášeň a strach  

 Zuzana Ledvinová Richterová © 2016 

                   ©  2016 



 

 

Pokud po přečtení knihy nebudete spokojeni, napište mi do 7 dnů 

 a já Vám vrátím Vaše peníze zpět.    

   

   Už mám jasno. Chci si tento e-book stáhnout. 

                         

 

                             

                                        

                

                     Přeju pohodu při čtení. Zuzana Ledvinová Richterová 

 

 

. 


