Terapeutické

Pohádky
domečku

• O promen

o
jeh

ách

o

ia

čičky • O rá
l
o
čk o
íh
č
v
pi

•L

e n oc
y
hod a opičk

Multidisciplinární praxe a inovativní přístupy
při práci s rodinami dětí s handicapem.
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Vážení rodiče,
přinášíme Vám šest pohádek, které

Pohádky naleznete v psané podobě

vznikly pro Vaší podporu ve výchově

v

dítěte s různými typy omezení či odliš-

podobě pak na youtube kanálu Naše

nosti. Navazujeme tímto volně na

Rovnováha.

této

brožurce,

v

audio-vizuální

projekt Cestou pohádek a příběhů. Pro
hlubší seznámení tak doporučujeme

Doufáme, že Vám pohádky zpříjemní

prozkoumat metodiku Cestou pohádek

čas a alespoň malinko ulehčí Vaší rodi-

a příběhů, kterou na webu naserovno-

čovské roli.

vaha.cz najdete v sekci Ke stažení.
S úctou a obdivem ke všem rodičům

ečku

Pro tvorbu pohádek jsme si vybrali tři

a jejich dětem, jejichž cesta životem je

témata, s nimiž se v sociálních službách

jiná.
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• Budoucnost dítěte s postižením a jeho
rodiny: O ráčkovi a jeho domečku
• Sexualita u dítěte s postižením:
O proměnách opičí holčičky

POHÁDKA PRO DĚTI | O proměnách opičí holčičky��������������������������������������� 2
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Každé téma je zpracováno ve verzi
přístupnější dítěti a ve verzi pro rodiče.
Vždy doporučujeme prvně pustit si
obě verze a zvážit míru pochopitel-
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nosti pohádky pro Vaše dítě. Témata
a hrdiny z pohádek můžete využít při
hře, kresbě nebo nácviku toho, o co se
zrovna se svým dítětem snažíte.
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POHÁDKA

Pohádka
pro děti

dysi kdesi v zelené
džungli žili byli pan a paní
Opičáčci a ti měli malou roztomilou dcerušku Opičku. Celé
dny si hrála na stromech, skákala
z větve na větev, chroupala
zelené výhonky, houpala se i visela hlavou dolů. Všemu se divila
a ze všeho měla radost. „Jupí!”
výskala si, „to je dnes krásný
den! Sluníčko svítí, bříško mám
plné šťavnatého listí a mohu si
hrát s papoušky na honěnou!”
Opička samozřejmě papoušky
nikdy nechytila, ale i tak ji bavilo
chňapat po jejich barevných
peříčkách.
Žlutá, červená, zelená i modrá
barva peří se jí míhala před
očima a ona mohla dovádět.
Tak plynul den za dnem, jeden
jako druhý. A Opička si u svých
her ani nevšimla, že roste. Viděla
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sice, že je trochu menší než její
maminka a tatínek Opičáčci,
ale opičí holčičky se zase až tolik
neliší od dospěláků.
Jednou ráno se Opička probudila a nebylo jí dobře. Trochu ji
bolelo bříško, byla mrzutá a podrážděná. Také si všimla, že na
větvi, kde seděla u snídaně,
po ní zůstaly kapky krve. Jedla
zelené lupínky a odmlouvala
mamince, ani nevěděla proč.
Dokonce schválně nechala
lístky padat na zem. Když se jí
tatínek zeptal, na které stromy
se dnes chystá vyšplhat, bez
důvodu se rozplakala. Jediné,
co si přála, bylo stočit se znovu
do teplého pelíšku a odpočívat.
Nechtělo se jí skákat po stromě
a honit se za papoušky, chtělo
se jí jen ležet a hovět si. Prostě
jen tak být. Schoulila se tedy na
odlehlou větev daleko od všech
ostatních opiček a tam zůstala
celý den v klidu a tichu.
Maminka zpovzdálí na Opičku
láskyplně dohlížela. A pak řekla
tatínkovi: „Vypadá to, že naše
Opička vyrostla. Její tělíčko se rozhodlo, že už je natolik veliká,
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aby mohla mít opičí mláďátka,
a posílá nám o tom zprávu.
Naší opičce začalo krvácení
dospělých opičích samiček –
menstruace. Zezačátku bude
nepravidelné, jednou za čas,
ale až se usadí, navštíví ji každý
měsíc. Tělo se bude připravovat na otěhotnění a na opičí
mláďátko. V krvi je výživné
prostředí – měkký polštářek z výstelky a živin, který by mláďátko
potřebovalo k růstu a životu
v bříšku maminky. Když mláďátko
v bříšku není, polštářek se uvolní
a z těla se vyplaví jako menstruační krev. Z naší holčičky je
už opičí slečna. Za nějaký čas se
můžeme ohlížet po ženichovi!”
Tatínek něco zamručel a šel si
sníst šťavnatý plod na větev.
Nechtěl mamince přiznat, že si
s tou zprávou úplně neví rady.
Menstruaci opičích samiček
úplně nerozuměl a také mu bylo
líto, že už jeho malá Opička
není tak úplně malá a tak úplně
jeho. Vlastně nevěděl, co si
o tom celém má myslet, jenom
cítil kolem srdíčka tlak, že něco
starého končí a něco nového
začíná.
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Maminka se potichu po větvi
přisunula ke své holčičce a pohladila ji po čele. „Moje Opičko”,
řekla laskavě, „vždycky budeš
naše drahé dítě a my tě
budeme mít rádi. Ale tvoje
tělo ti říká, že také patříš sobě
a Přírodě a Vesmíru. A jednou
třeba budeš mít i svoji vlastní
rodinu. Jako Měsíc na nebi
přibývá a ubývá, roste a mizí,
tak i ty budeš mít někdy spoustu
síly a jindy se budeš potřebovat schoulit do ticha a samoty
a odpočinout si. Tvoje tělo je
moudré a každý měsíc se bude
očišťovat. Ať budeš mít jednou
malé opičky, nebo ne, ať budeš
maminka, nebo ne, vždy ti
bude připomínat dar, který opičí
slečny a paní mají: že mohou
tvořit a dávat nový život. A život
nezastavíš…”
Opička tomu úplně nerozuměla.
Ale cítila, že je všechno, jak má
být. Hodná maminka i moudrá
Příroda vědí určitě lépe než ona,
co se děje. A až ještě více vyroste,
i ona, malá Opička, tomu porozumí lépe. Její tělíčko naplnila
Důvěra. Vše je v pořádku a ona
se nemá čeho bát.

POHÁDKA
Chtějí, nebo nechtějí vidět, že
všemocný Čas nezastaví? Kdo
ví…

Pohádka
pro dospělé

dysi kdesi v zelené
džungli žili byli pana paní
Opičáčci a ti měli malou roztomilou
dcerušku
Opičku.
Celé dny si hrála na stromech,
chroupala zelené výhonky, houpala se na větvích i visela
hlavou dolů. Všemu se divila
a ze všeho měla radost. „Jupí!”
výskala si, „to je dnes krásný
den! Sluníčko svítí, bříško mám
plné šťavnatého listí a mohu si
hrát s papoušky!” Opička byla
šťastná – a jenom její rodiče
věděli, že není tak úplně zdravá,
jak si myslí. Věděli, že je jiná než
ostatní opičky, a nemůže dělat
úplně všechno, co by si přála.
Její tělíčko jí může klást překážky.
Tak plynuly dny, jeden jako
druhý, a pan a paní Opičáčci
si ani nevšimli, že jejich Opička
roste. To už tak u rodičů bývá.

Jednou ráno se Opička probudila a nebylo jí dobře. Trochu ji
bolelo bříško, byla mrzutá a podrážděná. Také si všimla, že na
větvi, kde seděla u snídaně,
po ní zůstaly kapky krve. Jedla
zelené lupínky a odmlouvala
mamince, ani nevěděla proč.
Dokonce schválně nechala
lístky padat na zem. Když se jí
tatínek zeptal, na které stromy
se dnes chystá vyšplhat, bez
důvodu se rozplakala. Jediné,
co si přála, bylo stočit se znovu
do teplého pelíšku a odpočívat. Nechtělo se jí hrát - chtělo
se jí jen ležet a hovět si. Prostě
jen tak být. Schoulila se tedy na
odlehlou větev daleko od všech
ostatních opiček a tam zůstala
celý den v klidu a tichu.
Tatínek kroutil hlavou: „Co té
naší holce přelétlo přes nos?
Měla by udělat toto… a toto…
Jdu jí hned říct, ať nezahálí,
vždyť je den!” Ale mamince
to v tu chvíli už bylo jasné.
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Přišla ta důležitá Chvíle, kdy
s tatínkem mají přijmout, že jejich
Opička se mění a potřebuje
léčivý Čas jenom pro sebe. Už
není opičí mládě, které má ve
všem poslouchat. Vzala tatínka
Opičáčka za ruku a jemně
mu řekla: „Vypadá to, že naše
Opička vyrostla. Její tělíčko se
rozhodlo, že už je natolik veliká,
aby mohla mít opičí mláďátka.
Naší opičce začalo krvácení
dospělých opičích samiček –
menstruace. Zezačátku bude
nepravidelné, ale až se usadí,
navštíví ji každý měsíc. Tělo
se bude připravovat na otěhotnění a na opičí mláďátko.
V krvi je výživné prostředí – měkký
polštářek z výstelky a živin, který
by mláďátko potřebovalo k růstu
a životu v bříšku maminky. Když
mláďátko v bříšku není, polštářek se uvolní a z těla se vyplaví
jako menstruační krev. Z naší
holčičky je už opičí slečna. Až
uplyne Čas, můžeme se ohlížet
po ženichovi!”
Tatínek něco zamručel a šel si
sníst šťavnatý plod na větev.
Nechtěl mamince přiznat, že
si s tou zprávou úplně neví
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rady. Menstruaci opičích samiček nikdy úplně nerozuměl
a také mu bylo líto, že už jeho
malá Opička není tak úplně
malá a tak úplně jeho. Vlastně
nevěděl, co si o tom celém má
myslet, jenom cítil kolem srdíčka
tlak, že něco starého končí
a něco nového začíná. Bude se
s tím muset vyrovnat. Ale někde
v hloubi sebe sama vnímal, že
Vlnu Života zastavit nemůže –
jenom ji přijmout, poklonit se
jí a v důvěře s ní plout. A také
cítil, že nemusí všemu rozumět
a všechno pochopit. Jeho paní
i jeho dcerka mají svůj svět, svoji
zkušenost, do které on může jen
nahlédnout. „Jsem tady, abych
svoje holky podpořil,” pomyslel si
tatínek. „Jen jim musím připomenout, aby mi řekly, co potřebují.
Já sám to nevymyslím.” Pak
se podíval kolem sebe, do
zeleně stromů, na hnědou zemi
i modré nebe, a zakroutil hlavou:
„Stejně je to neuvěřitelné, jak
mocná Síla prostupuje všechna
stvoření Přírody, od nejmenší
po největší. Ta Síla ví sama
nejlépe, co se má dít, v jaký Čas
a v jaké podobě. To by nevymyslela ani ta nejchytřejší opice.

Natož aby to opice mohla řídit
a kontrolovat!”
Maminka se potichu po větvi
přisunula ke své holčičce a pohladila ji po čele. „Moje Opičko,”
řekla laskavě, „vždycky budeš
naše drahé dítě a my tě budeme
mít rádi. Ale tvoje tělo ti říká,
že také patříš sobě a Přírodě
a Vesmíru. A jednou třeba
budeš mít i svoji vlastní rodinu.
Jako Měsíc na nebi přibývá
a ubývá, roste a mizí, tak i ty
budeš mít někdy spoustu síly
a jindy se budeš potřebovat
schoulit do ticha a samoty
a odpočinout si. Tvoje tělo je
moudré a každý měsíc se bude
očišťovat. Ať budeš mít jednou
malé opičky, nebo ne, ať budeš
maminka, nebo ne, vždy ti bude
připomínat dar, který opičí
slečny a paní mají: že mohou
tvořit a dávat nový život. A život
nezastavíš… Bude se nyní odvíjet
v měsíčním cyklu a ve vlnách
tělesných prožitků a pocitů. Už
nebude jeden den stejný jako
druhý.”

sama poprvé menstruovala?
A kdy podobná slova říkala její
maminka jí? Všechno tehdy bylo
trochu děsivé, protože nové,
a zároveň tajemné a vzrušující…
Vlastně si nedovedla představit,
co všechno ji čeká, ale věděla,
že ji Matka Příroda skrze krev
vítá do své náruče, a že se
může kdykoli schoulit do náruče
své vlastní opičí maminky. A věděla, že i její malou Opičku, ať
je jakkoli jiná než ostatní opičky,
skrze menstruaci, tuto měsíční
očistu, Příroda zahrnuje do svých
mocných a tajemných dějů.
Příroda nedělá rozdíly - a to je
skutečná podpora a požehnání.
Jak povzbudivé je toto přijetí!
Opička tomu všemu úplně nerozuměla. Ale cítila, že je všechno,
jak má být. Maminka určitě ví,
co je potřeba, a vždy jí poradí.
Opiččino tělíčko naplnila Důvěra. Vše je v pořádku. Je přijímaná a milovaná, a nemá se
čeho bát.

A opičí mamince ukápla slza
dojetí. Jak je to dávno, kdy ona
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POHÁDKA

Pohádka
pro děti

il byl malý ráček. Vyrostl
v potoce pod kamenem. Tam to
měl nejraději. Byl doma! Voda
teče. Její bublání je prima. Dává
klid a bezpečí. Stále stejný zvuk.
Voda naráží na kameny, obtéká
je, šustí pískem. Ráček ví, kde
a jak. Jupí! Poslouchat je hra.
Být pozorný teď. Je zvuk stejný?
Nebo se mění? Jak je voda cítit?
Jak teče? Každý den stejně i jinak.
Ráček se učí. Ani o tom neví.
Voda je rychlá. Ráček je pomalý.
Nemůže rychle. Leze, jak to jde.
Klepýtko sem, klepýtko tam.
Raději dozadu. Do bezpečí. Pod
kamenem to zná. „Hurá! Jsem
tu doma.”
Tak dlouho. Dokud je ráček
malý. Ale co to? Krunýřek se
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mu mění. Roste. Klepýtka rostou.
To je divné! Ráček se prohlíží.
Může se zeptat maminky a tatínka? Někdy. Někdy to neumí.
Jen cítí. Slova jsou těžká. Zůstávají
v krčku. Tak zkouší jinak. Maminka
a tatínek někdy rozumí. Někdy
ne. Ale vždy ráčka milují.
Jednoho dne se ráček probudí.
A vyděsí. Něco je jinak. Pod
svůj kámen se nevejde! Krunýř
je moc velký. Ráček vyrostl až
moc. Achich ach! Nejde se pod
kámen vmáčknout. Vše čouhá
ven. Voda zadrhává. Unáší. Co
teď? Ráček je smutný. Neklidný.
Nové tělo zkouší, co dovede.
Plácá do vody. Klepýtka hrabou.
Nejde to. „Uááá!” třese se. Tolik
chce být v bezpečí.
Krok za krokem. Klepýtka hledají.
Něco přece jen zůstane stejné.
Maminka a tatínek pomohou.
Voda pomůže.
Jednoho dne to cítí. Sahá. Dotýká se. Co je to? Voda něco
přinesla. Tvrdé. Větší. Tady oblé.
Tady hladké. Tady špička. Tady
stěna. Tady otvor. Je to mušle.
Prázdný domek jiného zvířátka.
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Voda mu ho přinesla darem. Má starost i radost. Ale důvěřuje.
Jedno zvířátko už ho nepotře- Mušle je nová opora. Líbí se mu.
buje. Druhé ho naopak upotřebí. „Tady budu!” říká si ráček.
Jedno zvířátko domeček opustí.
Druhé zvířátko se do něho nastě- Tak malý ráček vyrostl. Víc už
huje. Tak Příroda pomáhá. Ráček neporoste. Teď našel domeček.
má nový domeček! Je ve vodě. Zůstane mu. Zůstane mu, i když
Zkoumá ho.
maminka a tatínek odejdou. Ale
to ráček neví, že odejdou. Teď
Maminka a tatínek ho do mušle je doma a v bezpečí. Klidně
postrčí. Vyzkoušej to! Zalez si složí klepýtka. Voda mu přinese
tam! Vejdou se ti tam klepýtka? rostlinky k jídlu a mušle mu dá
Cítíš se v bezpečí? Kouká se ti domov. Všechno je v pořádku.
dobře ven? Dokážeš usnout? Nemá se čeho bát. Voda je
Ráček zkouší. Krunýř se dotýká hodná a moudrá. Ví, co ráček
stěn mušle. Všechno je nové. potřebuje. Nikdy nebude sám.

Pohádka
pro dospělé

il byl malý ráček s maminkou a tatínkem raky. Bydleli
v potoce pod kameny. Voda
teče, je hojivá, vyživuje i konejší.
Je radost v ní bydlet. Naslouchat
jejímu bublání, zurčení. Někdy
je rychlá, někdy pomalá, vždy
nápomocná.
Každé ráno maminka s tatínkem probudí ráčka pod jeho
kamenem a učí ho, jak si obstarat
jídlo. Rostlinky, plankton, rybičky…
„Jen ať se ten náš kluk umí
o sebe co nejvíc postarat!” říká
maminka tatínkovi. Ví, že ráček
nebude rychlý jako rybky nebo
žabky, jeho klepýtka nebudou
tak zručná jako sosáčky vážek
a jeho tělíčko nebude tak
mrštné jako tělo užovky. Ráčkovi
vždy bude nejlépe někde
zalezlému v bezpečí, opřenému
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o pevnou stěnu kamene.
Nebude se vrhat do hry, nebude
čile zkoumat, nebude se umět
rychle přizpůsobit změnám.
Maminka a tatínek přemýšlí, jak
mu pomoci. Co mohou vymyslet? Kolik kroků dopředu, když
nic není jisté a vše může být
v každou chvíli jinak? Voda je
tak rychlá a proměnlivá! Jak
se ráčkovi bude dařit, ví jen
Příroda, Paní Všeho Života.
Dokud tu maminka a tatínek
budou, naučí ráčka, co mohou.
Pak si bude muset poradit sám,
s podporou Vody.
Dokud byl ráček malý, maminka
a tatínek věděli, pod jakým
kamenem ho najdou, co má
rád, kam chce jít a kde si chce
hrát. Potom ale ráček začal
růst. Zezačátku mu přečuhovalo
tu klepýtko, tu článek ocásku…
A pak najednou přečuhoval celý. Pod kámen už se
nevešel. Ten neklid! Ráček se
celý chvěl. Jako by mu někdo
sebral jeho krunýř. Cítil se holý
a nechráněný.
Co teď? Kdo nám může
pomoci? Příroda, Paní Všeho
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Života, odpoví. Pošle ráčkovi
prázdný domek jiného zvířátka. Mušli. Ráček si do ní vleze
a bude zase klidný a v bezpečí.
Voda nový domek přinese.
Ráček si ho potřebuje nejdříve
prozkoumat, osahat a vyzkoušet.
Pomalu, pomalu, svým tempem.
Maminka a tatínek se naučili být
trpěliví, a tak na svého ráčka
nespěchají.

Ráček mezitím zkoumá okraj
mušle. Klepýtkem ohmatává otvor.
Posune se kousek dovnitř. Vyleze.
Zase trošku zaleze. Prohlíží si stěny.
Dotýká se zákrut. První zatáčka.
Ven. První zatáčka a druhá
zatáčka. Členitý ocásek mu kouká.
Ráček neví, co si o tom myslet,
co cítit. Tolik nálad, vjemů, změn!
Pohlcuje ho to, znervózňuje i vzrušuje. Směs pocitů, zvuků, pohybů…

Vlnky tečou, žabka skáče, rybky
plavou, … Vše kolem nich se
pohybuje, ale oni vědí, že jejich
Čas plyne jinak. Bez důvěry by
to nešlo. Vědí také, že i jiní račí
rodiče před nimi tuto cestu
prošli. Mohou se s nimi poradit,
zasmát i poplakat. Mohou se
rozčílit, že to jejich ráčkovi tak
dlouho trvá. A mohou svůj hněv
poslat po vodě. Vlnka poskočí
a dodá jim chuť do dalšího dne.

Trvá chvíli Času, než se v domečku zabydlí. Získá pocit bezpečí.
Usadí se. Zvládl to.

POHÁDKA

Jedno je jisté. Až maminka
a tatínek odejdou, jejich láska ho
bude provázet. Voda mu přinese
rostlinky k jídlu a mušle mu dá
domov. Všechno je v pořádku.
Nemá se čeho bát. Voda je
hodná a moudrá. Ví, co ráček
potřebuje. Nikdy nebude sám.

kanálu Naše rovnováha
Tyto pohádky vyšly díky podpoře Moravskoslezského kraje
a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
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Pohádka
pro děti

alý lenochod otevřel
oči. Světlo! Je ráno! Zívne a protáhne si tlapky. Sluníčko šimrá.
To bude hezký den!
Hop! Kolem lenochoda skáče
opička. A další a další a další.
Je tu plno opiček. Neposedí.
Tlapkami si přitáhnou větev.
Mňam! Listí je dobré! Hop na
další větev. Šťouchají do sebe,
smějí se. Chvíli chodí po zemi.
Pak houpy hou, větev je houpačka. Stojí na vrcholku stromu.
A zase dolů na zem.
Lenochod by také rád. Natáhne
tlapku. Šla by chytit větev? Ano.
Pomalu. Druhá? Ano. Pomalu.
Opičky si ho zvědavě prohlíží.
Než se lenochod přitáhne ke
stromu, proběhnou všechny
větve. Jsou rychlé, všimne
14

si lenochod. Skáčou hop hop,
jak je napadne. Já potřebuji
pomalu. Jedna tlapka, druhá
tlapka. Kam položím nohu? Tam
ne, jenom sem. Příště také jenom
sem. Jinak to nejde. Jedna noha,
druhá noha.
„Jako bych cestu stavěl. Nesmí
spadnout. Místo pro tlapku
mne volá. Tam ji položím. Jsem
zvědavý. Opičky kolem skáčou.
Vnímám je. Neruší. Lezu sám.
Kam dolezu? Nevím. Stavím
cestu. Soustředím se, kde zavolá
místo na větvi pro moji tlapku.”

Proč tak kouká na listy? Vidí
nás? Bude si s námi hrát? Asi
ne. Listy jsou zajímavější. A on
pomalý. Proč je tady? „Hop! My
chceme skákat! Dole, nahoře,
běhat po zemi!”

Lenochod nahoru nevyleze.
Nejde to. Žluté listy tam nevedou. Nemůže dál. Co teď? Kde
volá cesta? Dolů. Jen po žlutých
listech. Kůru tlapkou cítí. Je to
v pořádku.

Pak uslyší moudrý Strom. Koruna
šeptá. „Je tu dost místa pro
všechny. Svět je pestrý. Můžete
si hrát vedle sebe. Každý na
své větvi. Každý svoje hry. Vidíte
lenochoda. On vidí opičky.
Víte o sobě. Opičky jsou rychlé.
Lenochod je pomalý. To je dobře.
Líbí se mi to! Je to zajímavé!”

Jak to bude dál? Vyleze někdy
lenochod na vrchol stromu?
Povede cesta i přes zelené listy?
Bude si hrát s opičkami? Je to
důležité vědět? Moudrý Strom
roste. Také neví, kam vyroste.
Důvěřuje.
Dobrodružství je teď.

Lenochod leze. Větev je hladká.
Tlapkou ji hladí. Jé! Držet je
prima. Kmen stromu je drsný. Má
kůru. Je to jiné. Tlapky cítí. Listí se
hýbe. Co s tím? Chytit je nejde.
Dotknout se jen žlutých listů.
Zelené nechat. Cesta vede přes
žluté listy. Je to důležité. Nejde to
jinak. Větve se pod lenochodem
hýbou. Poradí si. Umí to. Pomalu.
Opičky koukají. Jsou zvědavé.
Kdo to je?
Lenochod? Co umí? Bude si
hrát? Proč leze tak pomalu?
15

POHÁDKA

Pohádka
pro dospělé

alý lenochod otevřel
oči. Světlo! Je ráno! Zívne
a protáhne si tlapky. Sluníčko
ho šimrá. To bude hezký den!
Maminka! Tatínek! Objetí! Pusa!
Umýt! Zuby! Jídlo! Hra u stromu!
Hra na stromě! Tak a ne jinak.
Pusa a pak objetí? Nejdřív jídlo
a pak zuby? Jen to ne! To je
křik. Zhroutila by se stavba
cesty. Cesty dnem. Důležité.
Maminka a tatínek to vědí.
Udělají to stejně jako včera
a předevčírem a… Stále, od
doby, kdy pochopili, že jejich
lenochod to tak potřebuje.
Maminka musí být nablízku.
Lenochod ji vnímá. Nesmí pryč.
Táta jde do práce. Přijde.
16

Hop! Kolem lenochoda skáče
opička. A další a další a další.
Je tu plno opiček. Neposedí.
Šťouchají do sebe, smějí se,
skáčou, chodí po zemi, chvíli
tady a chvíli tam, nahoru
a dolů. Maminka a tatínek tuší,
že jejich lenochod tak pohyblivý nikdy nebude. Jako by mu
něco bránilo. Co s tím? Pomalu.
Udržet naději, rozložit síly, přijmout danosti. Když bude trávit
čas s opičkami, může se učit.
A opičky se učí od něho. Ale
má to svá pravidla. Jde opičky
a lenochoda propojit? Zatím
jsou vedle sebe. Spolu to zatím
nejde. Třeba časem, třeba ne.
Vědět o sobě stačí. Poznávat
se v jinakosti.
Maminka s tatínkem už mají
skromná přání. Na začátku byli
smutní. Doufali, že jejich novorozený lenochod bude stejně
rychlý a bystrý jako opičky.
Pak poznali, že – není. Někdy
je pomalý, někdy rychlý. Vždy
svůj a nepředvídatelný. Stále
je potřeba dohledu. Celý den,
někdy i noc.

Tak po smutku přišla únava. Požehnání je to, co je teď, říkají
Moci si tak ulevit. Mít chvíli pro si maminka s tatínkem. „Může
sebe. Jít do divadla bez obav, to být lepší. Mohlo to být horší.
na procházku bez ostraži- Žádné plány. Důvěřovat, že
tosti…. Nejde to. Tatínek hodně to zvládneme. Jistě jsou tu
pracuje. Maminka je hodně i jiní rodiče lenochodů. Najdoma s malým lenochodem. deme je a budeme se přátelit,
Kolem bydlí rodiče opiček. i když bydlí daleko. Zavoláme
„Proč váš lenochod leze tak si, napíšeme. Ti se nebudou
pomalu?” ptá se pod stromem ptát, proč. Vyslechnou, poradí,
opičí maminka lenochodí posdílí. My vyslechneme je.
maminky. „Proč tak dlouho Pomůžeme si. Nebo budeme
sedí a prohlíží si listy? Proč tak společně mlčet a odpočívat,
dlouho stojí a dotýká se kůry když naši lenochodi budou
kmene? Proč si nehraje s opič- zkoumat kůru a listy.
kami? Proč křičí, když ho tahají
To je ten ráj a dar největší –
nahoru?”
chvíle klidu, pro nás s tatínkem.
Proč, proč, proč… Lenochodí Abychom nezapomněli, že
maminku už z toho bolí hlava. jsme tu také spolu a pro sebe.”
A srdce. Kdyby sama věděla,
proč… Ale neví. Se svým Jak říkám – tatínek a mamalým lenochodem se stále minka už jsou skromní. Poznali,
učí. Soustředí se na dnešní co je důležité. Zdraví, naděje,
den. Krok za krokem, tady pomoc, pochopení a důvěra.
a teď. A deset kroků v mysli Důvěra, že jejich lenochod má
dopředu. Co neměnit a co své místo na světě.
měnit, aby se lenochod učil.
Svým způsobem, svým tempem. Na těchto pohádkách se poVnímat i beze slov, co potřebuje, dílely:
je někdy těžké. Příliš mnoho slov
brzdí. Nevysvětlovat. Vše říkat
autorka: Mgr. Terezie Dubinová, PhD.
jednoduše. O to víc cítit.
ilustrace: Bc. Marta Matus
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Naše
rovnováha z.s.
PODPORA RODIN A DĚTÍ
S HENDIKEPEM
Pro koho pracujeme a komu naše služby nabízíme?
Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků, zdravotníků
(praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů, klinických psychologů,
fyzioterapeutů a všech dalších lékařských i nelékařských profesí).
K naší činnosti patří organizace a propagace
multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy,
pořádání konference Mezi námi a podpora rodičů
a dětí s libovolným typem hendikepu.
Proč jsme vznikli?
Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným
polem působení je pomáhání a rozvoj.
Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme
činností předávat, je spolupráce, profesní pokora
a hledání nových možností vedení případu,
vzdělávání, léčby a celkové péče o lidi
s duševními nebo sociálními problémy.

www.naserovnovaha.cz
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