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"ČLOVEK SA HRÁ IBA TAM, KDE JE V PLNOM 
VÝZNAME SLOVA ČLOVEKOM,

 A JE LEN TAM ÚPLNE ČLOVEKOM, KDE SA 
HRÁ"

Friedrich Schiller
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Thomas Pedroli
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Dieter Schwartz
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INTU CZ/SK
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Johanes W.Schneider

Když se lidé pro sebe vzájemně 
rozhodnou, řeknou si z hloubi své 
bytosti navzájem ano, pak tak činí přece 
proto, že se cítí být jeden druhým 
vnímáni. Ten druhý neviděl jen mé 
chování, výkon, on viděl mne  - a přitom 
ukázal sám sebe….
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Johanes W.Schneider

Významným člověkem je pro nás dnes 
ten, kdo žije lidskost zcela vlastním 
zpusobem, kdo je transparentní pro 
člověka v sobě, jehož ze sebe 
vyzařuje…
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Janusz Korczak – vynikající učitel, spisovatel, lékař a veřejně známá 
osoba, která třikrát odmítla zachránit si svůj život. 
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1. Neočekávejte od vašeho dítěte, že bude jako vy nebo že 
bude takovým jak jste si vysnili, aby bylo. Pomozte mu stát se 
tím, čím ono samo je, ne tím, čím jste vy.

2. Nečekejte od dítěte, že vám vrátí vše, co jste do něj 
investovali. Dali jste mu vlastní život. Jak by vám to mohlo 
splatit? No přece tím, že i ono dá život dalšímu člověku. To je 
absolutní projev vděčnosti.

3. Nevylévejte si na dítěti svůj hněv. Díky tomu se v životě 
vyhnete mnohým nedorozuměním. To co zasejete, budete 
sklízet.

4. Neberte dětské starosti na lehkou váhu. Život nám dává 
jen to, co dokážeme zvládnout. Pamatujte si, že dětský život 
je stejně náročný jako život dospěláka. Dokonce může být 
komplikovanější než ten váš a to až do doby, kdy dítě nezíská 
vlastní životní zkušenosti.

5. Děti neponižujte!

Deset přikázání Janusze Korczak na 
výchovu dětí
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6. Nezapomínejte, že ty nejdůležitější setkání v životě, jsou setkání 
s dětmi. Věnujte jim více pozornosti, protože nikdy nevíte, co se 
osobnost se za touto dětskou tváří skrývá.

7. Netrapte se pocity, že pro své dítě neděláte všechno nebo mu 
dáváte málo. Pamatujte si, že málo dělá pouze ten, kdo neudělá 
vše, co je v jeho silách.

8. Vězte, že dítě není tyranem, které vám ztrpčuje celý život. Není 
to jen vaše tělo a krev ale vzácný dar – Pohár života, který vám byl 
dán, proto se snažte aby se v něm vznítil tvůrčí plamen.

9. Naučte se milovat cizí děti. Nikdy neudělejte cizímu dítěti to, co 
byste neudělali vlastnímu potomkovi.

10. Mějte rádi své dítě, ať je jakékoli. Méně talentované, smolařské, 
dospělé. Když se s dítětem mluvíte, těšte se, protože dítě je svátek, 
který je zatím s vámi.
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UŽITOČNÉ ODKAZY

● www.zivysvet.com
● www.intuitivnipedagogika.cz
● http://intuitive-paedagogik.de
● http://www.irisjohansson.com
● https://www.thomas-pedroli.com/

http://www.zivysvet.com/
http://www.intuitivnipedagogika.cz/
http://intuitive-paedagogik.de/
http://www.irisjohansson.com/
https://www.thomas-pedroli.com/
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