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Naša misia
Spoločnosť Dove sa vydala na misiu, ktorej cieľom
je priviesť mladých ľudí k tomu, aby sa pozitívnejšie
pozerali na to, ako vyzerajú, a týmto spôsobom im
umožniť, aby naplno využili svoj potenciál. 9 z 10
dievčat na celom svete chce na svojom tele niečo
zmeniť a 6 z 10 dievčat sa vyhýba celému radu
každodenných činností, od športu až po účasť
na školských aktivitách, pretože si nepripadajú dobre
vo svojom vlastnom tele.
Preto sme v roku 2004 spustili Dove projekt sebaúcty,
ktorého cieľom je poskytnúť rodičom, vychovávateľom
a učiteľom podporu pri šírení pozitivity a dosiahnuť
to, aby budúca generácia žien vyrastala šťastne
a spokojne bez toho, aby ju zaťažovali stereotypy krásy
a vlastné pochybnosti.

Viac než

20 miliónov
mladých ľudí na celom svete absolvovalo
programy a vzdelávacie akcie Dove
na podporu budovania sebaúcty a
spokojnosti s vlastným telom.

Autori tejto príručky sú skutoční odborníci a navrhli ju
rodičia – pre rodičov. Možno vám rady a úlohy spísané
na následujúcich stránkach pomôžu pri tom, aby ste
vašej dcére ukázali, aká jedinečná je jej krása, a možno
získa sebavedomie ukázať ju svetu. Navštívte
dove.sk/sebadovera, kde nájdete mnoho ďalších
článkov, rád a podpory, ktorá pomôže vašej dcére byť
sama sebou.

Pre naše dcéry –
krásne mladé ženy, ktorým patrí budúcnosť.
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O príručke
Prirodzene, každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie
– aby z nich vyrástli šťastní, zdraví a sebavedomí ľudia.
Ale to sa často ľahšie povie, než vyplní, najmä počas
puberty, keď sa ich telá začínajú meniť, sebavedomie je
krehké a snaha premeniť sa z dieťaťa na dospelú bytosť
často predstavuje háklivú záležitosť.
Ako pomáhate svojej dcére zostať zdravo spokojná
s tým, ako vyzerá, a spoznať samú seba vo svete,
ktorý je preplnený nerealistickými obrazmi fyzických
ideálov – bezduchej, „dokonalej“ krásy a obmedzeného
diskurzu o „perfektnom“ životnom štýle? Ako jej
pomáhate vyhnúť sa nástrahám dospievania, medzi
ktoré patria napríklad posmešky ostatných, ktoré
súvisia so vzhľadom? Ako ju vediete k zdravému jedlu
a láske k pohybu (bez vytvárania komplexov v súvislosti
s jedlom alebo postavou)?
Príručka Sama sebou obsahuje rady týkajúce sa tých
najdôležitejších tém, o ktorých vieme, že majú vplyv
na sebadôveru a spokojnosť dievčat s vlastným telom,
a to od mediálneho či kultúrneho tlaku cez nátlak
okolia až po posmievanie a šikanovanie kvôli vzhľadu.
Spolupracovali sme s odborníkmi, ktorí sa zaoberajú
psychológiou, vnímaním tela, sebadôverou, poruchami
príjmu potravy aj prezentáciami krásy, a to všetko preto,
aby sme pre vás vytvorili cieleného sprievodcu, ktorý
vám poradí, ako na to.
Úlohy a články uvedené v tejto príručke využite
na lepšiu identifikáciu akýchkoľvek problémov so
sebadôverou, ktoré môžu vašu dcéru ovplyvňovať,
a smelo sa s nimi pusťte do boja. V každej časti je
uvedený kontrolný zoznam, v ktorom je možné označiť
jednotlivé úlohy a ktorý je určený na ľahšie zavádzanie
pozitívnych zmien aj konverzáciu s vašou dcérou
o veciach, ktoré jej môžu byť nepríjemné alebo ktoré
zvykne počúvať a ktoré jej sťažujú život. Z našich
výskumov vieme, že čítanie o problematike uvedenej
v tejto príručke a následné reakcie budú mať významný
pozitívny vplyv na sebadôveru vašej dcéry.

Začneme faktorom, ktorý je v celom procese ten
najvplyvnejší: a tým ste vy. Niekoho môže prekvapiť,
že aj dnes rodičia zostávajú pre dcéry tým najväčším
vzorom. Preto je vašou úlohou, aby ste šli príkladom
a aby ste sa tiež mali radi.
Všetky články nachádzajúce sa v tomto sprievodcovi
sú uvedené aj v našom online centre pre Dove projekt
sebadôvery, kde sú k dispozícii ďalšie odborné rady
týkajúce sa celého radu otázok, s ktorými sa mladé
dievčatá stretávajú, a sú doplnené videami a aktivitami
pre vás aj vašu dcéru.

dove.sk/sebadovera

Ako pracovať s týmto sprievodcom
Tento sprievodca obsahuje celý rad článkov z oblasti
kľúčových tém, o ktorých vieme, že majú vplyv
na sebavedomie dievčat. Každý článok sa začína
úvodom do témy a vysvetlením toho, vďaka čomu je
dôležitá. Aby sme vám pomohli dosiahnuť skutočné
zmeny, zostavili sme tiež zoznamy s úlohami plné
nápadov na zvýšenie sebavedomia, ktorými prispeli
naši odborníci na sebadôveru. A nakoniec je zaradená
sekcia nazvaná Ideme na to. Tá vám ponúkne
možnosti, ako začať konverzáciu, a to už dnes.
Veď prečo čakať do zajtra?

Tak ideme na to...
projekt
sebadôvery
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1. Ako sa naučiť mať rada sama seba

Ak chcete, aby
z vašej dcéry vyrástol človek spokojný s vlastným
telom, môžete pre to
urobiť jednoduchú
vec – majte sa rada.

Sebakritika je medzi násťročnými dievčatami bežná
– ako často svojej dcére hovoríte, aby samu seba
nezhadzovala? Niekedy však máme malé sebavedomie
aj my sami, a preto je možné, že jej odovzdávate svoje
návyky, pretože jej dávate zlý príklad vtedy, keď sa
sama kritizujete. Keď sa pozeráte do zrkadla, mračíte
sa na seba? Sťažujete sa na to, ako vyzeráte? Možno
si ani neuvedomujete, že to robíte, ale vaša dcéra si to
pravdepodobne uvedomuje.

Spokojnosť s vlastným telom sa začína láskou
k sebe samej
Až 80 % žien je podľa správy Mirror, Mirror (Zrkadlo,
zrkadlo) vydanej výskumným centrom Social Issues
Research Centre nespokojných s tým, čo vidia
v zrkadle. Znepokojujúce je, že podľa nedávneho
prieskumu uskutočneného v špičkovom centre, ktoré
sa zaoberá výskumom otázok vzhľadu Centre for
Appearance Research na University of the West of
England, sa ukázalo, že matky nespokojné s vlastným
telom majú s väčšou pravdepodobnosťou dcéry, ktoré
sú tiež nespokojné.
Nie je ľahké zmeniť spôsob, akým sa na seba
pozeráme. Dobrou správou však je to, že existuje
niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť lepší pocit
z vlastného tela, vďaka čomu sa pozitívne zmeny
premietnu aj na vašej dcére.
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Majte sa rada
Niekoľko typov:
Pokiaľ dosiahnete spokojnosť so svojím telom a budete
sa samy cítiť lepšie, potom docielite jednu z kľúčových
vecí, ktoré vašej dcére pomôžu budovať jej vlastné
sebavedomie. Využite náš dômyselný zoznam úloh
vytvorený doktorkou Susie Orbachovou, svetoznámou
psychoterapeutkou a bojovníčkou za ženské práva,
ktorý je určený na obmedzenie sebakritiky.

Obzrite sa späť:
Pozrite sa na vlastné obľúbené fotografie vyhotovené
pred niekoľkými rokmi. Možno si uvedomíte, že aj keď
ste vtedy boli so svojím telom nespokojná, tak teraz sa
vám zdá, že ste vyzerali dobre. Je to skvelý spôsob,
ktorý vám pomôže prijať vlastné telo také, aké je,
a užívať si ho.

Prejavte svojmu telu uznanie za to, čo všetko
dokázalo:
Nezabúdajte, že vaše telo žilo, pracovalo, pravdepodobne
rodilo, vychovalo dieťa a stará sa o domácnosť.
Je prirodzené, že sa telo s vekom mení. A to vaše
je vlastne celkom obdivuhodné.

Neporovnávajte sa s modelkami.
Uvedomte si, že fotky v časopisoch a na internete sú
často rafinovane digitálne upravené a nezobrazujú
„skutočných“ mužov a ženy.

Obnovte spojenie so svojím telom:
Pusťte si obľúbenú hudbu a zatancujte si. Keď si kdesi
hlboko vnútri uvedomíte, aké živé je vaše telo, môže to
byť oslobodzujúci pocit. Pripadáte si hlúpo? Namiesto
toho môžete vyskúšať hodiny tanca alebo aerobiku
a zapojiť sa do skupiny.

Len pozitívne:
Hovorte so svojou dcérou o tom, čo sa vám na vašich
štýloch páči. Zmieňujte sa len o pozitívach a pokúste
sa uvádzať konkrétne príklady. Vypočujte si, čo na
vás obdivuje vaša dcéra, a keď budete potrebovať
povzbudiť, spomeňte si na to.

7

Uvedenie do praxe...
Spolu s dcérou zistite, aké jednoduché
je vyretušovať fotku – a prídete na to, prečo
neexistuje žiadna „dokonalá krása“.
Porozprávajte sa s dcérou o tom, ako sa
cítite vo vlastnom tele. Pokúste sa byť pozitívna –
neskĺznite do obvyklej sebakritiky.
Požiadajte dcéru, aby vás okríkla zakaždým,
keď začuje, ako o sebe hovoríte negatívne
alebo nepekné veci. Vďaka tomu budete vždy
v pozore a krásnou úlohou vašej dcéry bude vždy
presadzovať pozitivitu, pokiaľ ide o jej vzhľad.
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2. Reč je o tele: Sila slova

Konverzácia o hmotnosti môže vyzerať
ako skvelý spôsob, ako sa zblížiť s dcérou
a s kamarátkami, je však potrebné sa
zamyslieť nad ďalšími možnými dôsledkami. Prestaňte hovoriť o tom, „aký je kto
tlstý“, a začnite pozitívnejší rozhovor – uvidíte, ako sa všetci budú cítiť lepšie.

Reči o našich telách vedieme neustále a automaticky –
medzi kamarátkami je to nepísané pravidlo. Viete, ako
to prebieha: „V tých rifliach si pripadám tučná“, „hrozne
som pribrala“, „bože, dnes vyzerám ako slon“.

Naučte dcéru hovoriť pozitívne o vlastnom tele
Ak ste sa nikdy neprevinili žiadnou z vyššie uvedených
zosmiešňujúcich viet, patríte k menšine. V nedávnej
štúdii publikovanej vo štvrťročníku Psychology
of Women Quarterly bolo uvedené, že 93 %
vysokoškoláčok sa zapája do podobných rečí – o tom,
„aký je kto tlstý“ – a že tretina z nich sa do nich
zapája pravidelne. V tejto štúdii bolo uvedené aj to,
že ženy, ktoré sa sťažovali na hmotnosť častejšie –
bez ohľadu na ich skutočnú postavu – boli s väčšou
pravdepodobnosťou menej spokojné so svojím telom.
„Slová môžu mať obrovský vplyv na to, ako vnímame
svoju hodnotu. Neustále sťažovanie sa na svoju
postavu môže len posilniť pocit, že krásny je iba jeden
tvar tela,“ vysvetľuje Jess Weinerová, odborníčka na
vnímanie tela. „Je to zvyk, ktorý musíme zmeniť, pokiaľ
chceme, aby z našich dcér vyrástli ženy spokojné
s vlastným telom.“

Menej rečí o tom, „aký je kto tlstý“, a viac zábavy
Aj tri minúty rečí o tom, „aký je kto tlstý“, stačia na to,
aby sa žena, pokiaľ ide o jej vzhľad, cítila horšie
a aby sa zvýšila nespokojnosť s vlastnou postavou.
Táto skutočnosť vyplynula z výskumu publikovaného
v časopise International Journal of Eating Disorders.
Keď sa teda budete snažiť podobné reči obmedziť,
malo by to mať významný vplyv na váš dobrý pocit.

Ak sa počas rozprávania, zdravenia a skladania
komplimentov menej sústredíte na hmotnosť a postavu,
môžete zmeniť existujúci zvyk posilňovania stereotypov
krásy.

Pozor na zákerné „komplimenty“
Keď je reč o tele, nemusí to znamenať iba kritizovanie
postavy. Reči o vzhľade, aj tie pozitívne, môžu priviesť
nechcenú pozornosť k určitým vzhľadovým rysom. Keď
kamarátke poviete, že jej to veľmi pristane, a následne
nadviažete otázkou: „Neschudla si?“, tak vlastne hovoríte,
že skutočne záleží na jej hmotnosti a súčasne podporujete
stereotypný názor, že chudé rovná sa krásne.
Naše dcéry sa od nás učia, akým spôsobom
rozprávame a o akých témach hovoríme. Nakoniec
to môže znieť tak, že fyzický vzhľad je to, podľa čoho
posudzujeme a hodnotíme seba aj druhých. Chceme,
aby sa vaše dcéry hodnotili týmto spôsobom?
Radšej by sme ich mali naučiť, že krása je stav mysle.
Keď si budete vážiť samy seba, nezáleží na tom, čo si
myslia ostatní, a môžete kráčať s vedomím svojej pravej
hodnoty.
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Reč je o tele
Niekoľko typov:
Pár tipov, ako viesť trochu iné
tipy rozhovorov.

Inšpirácia, ako viesť
trochu iné typy
rozhovorov:
Pri ďalšom stretnutí s kamarátkou buďte
v pohotovosti. Hneď ako začne o tom,
„aký je kto tlstý“, okamžite to zarazte.
Povedzte napríklad: „Si úplne skvelá
a mrzí ma, keď o sebe takto hovoríš.“

Vymeňte
negatíva
za pozitíva
Urobte si inventúru slov, ktoré používate
na opis svojho tela, a snažte sa nahradiť
negatíva pozitívami. Namiesto „bacuľaté“
hovorte „pekne stavané“ a namiesto
„nafúknuté“ hovorte „plné objemu“.

Týždenná
výzva:

Pusťte sa do výzvy - týždeň bez rečí
o tom, „ako je kto tučný“. Môžete o tom
povedať svojim priateľom a rodine,
môžno sa budú chcieť tiež pridať. Pokiaľ
nejaká kamarátka začne s podobnými
rečami, sama to zarazte a povedzte jej,
že vo vašich očiach je krásna a mrzí vás
keď o sebe hovorí týmto spôsobom.

Zamerajte sa
na zábavu:
Hovorte o pozitívach a zdravotných
stránkach zmeny životného štýlu. Keď
vaša kamarátka prejde na nový cvičebný
režim, skúste sa jej opýtať na to, ako sa
vďaka nemu cíti, či je silnejšia a či lepšie
spí – nepýtajte sa, koľko kíl zhodila.

Poďakujte
svojmu telu za to,
čo dokáže:
Prvým krokom k sebavedomiu
a sebadôvere je zahrnúť svoje telo láskou
a uznaním za to, čo všetko dokáže.
Bežte na prechádzku a užívajte si čerstvý
vzduch, prácu na záhrade alebo jazdu
na bicykli plnými dúškami. Nájdite aktivity,
ktoré vám prinášajú radosť.

9
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Uvedenie do praxe...
Zakaždým si označte v zozname tipy
o komentovaní postavy spolu s dcérou. Ak sa cíti
nespokojná s tým, ako vyzerá, môže to byť presne
to, čo potrebuje na zvýšenie sebavedomia.

Povedzte dcére, že sa v budúcnosti budete
vyhýbať rečiam o postave, pretože existuje toľko
omnoho zaujímavejších tém, o ktorých sa spolu
môžete baviť.

Využite náš zoznam tipov ako východiskový
bod začiatku zmien v rozhovoroch, ktoré vediete
so svojou dcérou.

Navrhnite, aby rovnaký prístup využila
aj s kamarátkami.

11
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3. Skreslená krása
Vyobrazenie žien v médiách je v súčasnosti
tak dramaticky zmanipulované, až sa môže zdať,
že „krása“ je čím ďalej tým nedosiahnuteľnejšia.
Pomôžte svojej dcére, aby sa nenechávala médiami
ovplyvniť a aby dokázala rozpoznať, čo je skutočné.
Bojíte sa, že vaša dcéra má nerealistické požiadavky
v súvislosti so svojím vzhľadom? Nie div. Podľa
výskumu vydaného v Psychology Today a nazvaného
Ads Everywhere (Všadeprítomná reklama):

The Race to Grab Your Brain (Kto
dosiahne na váš mozog) sa odhaduje, že
dnešných násťročných bombarduje

5 000

reklamných
oznámení
denne.

S reklamou sa nestretávame len v televízii alebo
v časopisoch, ale tiež na internete, na blogoch,
sociálnych sieťach, vo videoklipoch, filmoch
a mobilných telefónoch. To, akým spôsobom sú na
týchto platformách zobrazované ženy a dievčatá,
vizuálne aj slovne, má veľký vplyv na to, ako sa
dievčatá vnímajú a ako chcú vyzerať.

Súvislosť medzi vyobrazením v médiách
a nízkou sebadôverou
Neustále presadzovanie tzv. „dokonalej“ ženy
v médiách má u dievčat priamy vplyv na spokojnosť
s vlastným telom.
Výskum Body Image (Vnímanie tela)
organizácie MediaSmarts zameriavajúci
sa na mediálnu gramotnosť ukázal, že
listovanie v časopisoch trvajúce len
60 minút znižuje sebadôveru u viac než

80 %

dievčat

Pri výskume, ktorý bol predstavený v roku 2012
organizáciou Girlguiding a nazvaný Girls’ Attitudes
Explored (Čo si myslia dievčatá), sa okrem toho zistilo,
že...

66 %

dievčat

si myslí, že vyobrazenie žien v médiách
je dôvod, prečo dievčatá držia diéty.

V britskom think-tanku Credos vykonali prieskum Pretty
as a Picture (Ako obrázok) a potvrdili tvrdenie, že „keď
vidím reklamy s chudými modelkami, začnem si viac
uvedomovať, ako vyzerám, a mám chuť začať držať
diétu/schudnúť“.

Ako upravovanie fotiek posúva vnímanie krásy
Väčšina ženských fotografií, ktoré sa objavujú v médiách,
je výsledkom rafinovaného líčenia a nasvietenia, ale aj
detailných počítačových úprav, ktoré prebiehajú pred
zverejnením, známych ako „retušovanie“. Neretušujú
sa len znamienka a nedokonalosti. Predlžujú sa krky
a nohy, nafukujú sa prsia, hlavy sa pridávajú na cudzie
telá, posúvajú sa bradavky, zvýrazňujú sa lícne kosti
a tak ďalej – často sa toho zmení toľko, že by ste v reáli
danú modelku ani nepoznali.
Keď si dáte dohromady vyretušované fotky a titulky
kritizujúce „skutočné“ ženy, ktoré nezodpovedajú
nerealistickým a vylepšeným snímkam, je ľahké
pochopiť, prečo sa dievčatá snažia dosiahnuť
imaginárny vyretušovaný vzhľad.
Klára, mamka 14-ročnej Anny, hovorí: „Moja dcéra
neustále číta časopisy pre mladých a dievčatá v nich
vždy vyzerajú úplne dokonale. Ako ju mám presvedčiť,
že vyzerá dobre, keď sa porovnáva s tým, čo vidí
v týchto časopisoch?“

Sama sebou _ Návod pre rodičov, ako dosiahnúť u dievčat aby boli spokojné samé so sebou

Keby záležalo len na nás, tak chceme byť sami
sebou
Pri výskume Pretty as a Picture (Ako obrázok) britský
think-tank Credos požiadal mladé ženy o porovnanie
štyroch rôznych fotografií rovnakej modelky s digitálne
upravenou postavou.

76 %

mladých žien
by dalo prednosť
buď prirodzeným, alebo len mierne
retušovaným
fotografiám pred tými výrazne retušovanými.

Až si vaša dcéra uvedomí, že obrázky v médiách sa
často upravujú a len málokedy odrážajú realitu, potom
ich odhalí a bude tak chrániť spokojnosť s vlastným
telom pri sledovaní médií, pri čítaní aj hrách. Možno si
začne uvedomovať, že jej nestojí za to porovnávať svoj
vzhľad s nerealistickými falošnými fotkami, ktoré tak
často vidí v médiách.

Zoznam tipov:

Pomôžte dcére prezrieť si
upravené fotografie krásy
Berte médiá s rezervou:
Vyzvite dcéru, aby nahliadla pod povrch médií, ktoré
ju ovplyvňujú. Naučte ju, ako brať médiá s rezervou.
Vyzvite ju, aby sama prišla s dôvodmi, prečo je
porovnávanie sa s upravenými fotkami len stratou času.

Berte to s humorom:
Pozrite sa spoločne na jej obľúbený program a časopis
a porozprávajte sa o ľubovoľných fotkách, ktoré sa
vám budú zdať obzvlášť nerealistické alebo ktoré budú
predstavovať obmedzené vyjadrenie krásy. Môžete sa
dokonca zasmiať tým, ktoré vyzerajú obzvlášť umelo
a ktoré veľmi negatívne poukazujú na vzhľad ženy.
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Porozumejte procesu úpravy fotografií:
Porozprávajte sa so svojou dcérou o tom, kto sa
podieľa na vytváraní daných „lookov“, od stylistov
a make-up artistov až po fotografov. Video Dove
Evolution je dostupné na YouTube a je príkladom toho,
ako dramaticky sa zmení vzhľad ženy, keď sa použije
ten správny make-up, nasvietenie a digitálne nástroje.

Využite pozitívne vzory, ak nejaké sú:
Nájdite pozitívne mediálne zdroje, ktoré sa zameriavajú
aj na silu a schopnosti žien, nielen na ich vzhľad,
a podeľte sa o ne s dcérou.

Uvedenie do praxe...
Nadviažte s dcérou rozhovor na túto
tému. Nejde o to zakázať jej, aby relaxovala
pri sledovaní televízie, čítaní časopisov a blogov.
Nájdite si však čas na to, aby ste si s ňou
niekedy na túto tému pohovorili a pripomenuli
jej, o čom ste sa spolu rozprávali. Dôležité je,
aby rozhovor prebiehal čo najviac prirodzene.
Nebuďte tá, ktorá „učí“, ale tá, ktorá sa ako
prvá dcére zverí. Pokiaľ aj vy priznáte, že ste
s prijatím vlastného tela kedysi bojovala alebo
stále bojujete, váš vzťah s dcérou sa prehĺbi a
dcéra bude mať viac odvahy rozprávať otvorene.
Neodsudzujte ju za to, ako sa cíti, ale buďte tou,
ktorá sa na cestu sebaprijatia vydá spolu s ňou.
Vyzvite dcéru, aby na túto tému zaviedla
reč s kamarátkami alebo aby ju zaradila do
školského projektu.
Čo keby ste spoločne napísali redaktorovi
dcérinho obľúbeného časopisu alebo webu
a opýtali sa ich, ako upravujú fotky žien na ich
stránkach?
Má vaša dcéra vlastný blog alebo profil na
Instagrame, Pintereste alebo inej sociálnej sieti, kde
by mohla na tento problém upozorniť ostatných?

Sama sebou _ Návod pre rodičov, ako dosiahnúť u dievčat aby boli spokojné samé so sebou
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4. Objavenie vlastnej jedinečnosti
a pravej krásy
nahradené niekým iným, lepším. Možno niekto môže nahradiť
našu úlohu, ale nikto nemôže nahradiť našu jedinečnosť. Každú
chvíľu do tohto sveta vyrývame nezmazateľnú stopu a je len na
nás, aká stopa to bude.
Povedzte o tom aj svojej dcére. Mala by si uvedomiť, že sú
oblasti, v ktorých sme ako ľudia všetci rovnakí, všetci teda
máme rovnakú vnútornú hodnotu. Každý však máme niečo,
čím sa od druhých odlišujeme, a to dáva našej ľudskej
hodnote jedinečnosť a nenahraditeľnosť. Ak si Vaša dcéra
uvedomí, že byť v niečom „iná“ môže mať aj pozitívny efekt,
nebude mať takú potrebu za každú cenu splynúť s davom
a nasledovať nie vždy prospešné mediálne diktáty. Oblasti,
ktoré pre ňu bývali zdrojom sklamania, bolesti a nízkeho
sebavedomia, sa tak môžu premeniť v prednosť, cez ktorú
ukáže svoju jedinečnosť.
Je potrebné, aby ste jej išla sama príkladom. Zdieľajte s
ňou, ako sa oblasť, kvôli ktorej ste si v detstve pripadala ako
outsider, neskôr stala Vašou prednosťou. Ak je niečo, čo je
pre Vás aj v súčasnej dobe ťažké prijať, povedzte o tom svojej
dcére a spoločne vymyslite, ako by sa z takejto veci mohla
stať Vaša prednosť. Môže to byť Vaše spoločné tajomstvo.

Naučte sa oceniť seba samú
Negatívne reči o vzhľade môžu vo svojom dôsledku vyvolávať
pocit, že je nezdvorilé prijať kompliment alebo že hovoriť o
svojich dobrých vlastnostiach či schopnostiach bude brané
ako vychvaľovanie či márnivosť. Opak je však pravdou.
Človek, ktorý vie oceniť sám seba a pozná svoje silné a slabé
stránky, nebude mať takú potrebu hľadať pochvalu a uznanie
od okolia a jeho sebaúcta sa tak bude stabilne utvárať. Cíti sa
potom lepšie nie len on sám, ale aj ľudia v jeho okolí.
Nasledujúca hra „Skutočné ja“ pomôže Vašej dcére objaviť
jej silné stránky a talenty. Začne tak lepšie vnímať svoju
jedinečnosť ale aj jedinečnosť ľudí vo svojom okolí.

Nechajte dcéru, aby písala o sebe,
svojej rodine a svojom talente, vďaka
ktorému odomkne dvere k svojej
vnútornej kráse.

V dnešnej spoločnosti je bežné – alebo dokonca módne –
hovoriť o sebe negatívne. Je čím ďalej tým bežnejšie kritizovať
svoj vzhľad, pretože je to ľahšie, než vyjadriť emocionálnu
neistotu. Keď sa dievčatá niekedy cítia smutne, osamelo
alebo bez energie, povedia, že sa cítia „tučne“ alebo
„škaredo“. Ale tučnota a škaredosť nie sú pocity, a keď
dievčatá takto hovoria, zakrývajú tým skutočné emócie
a preháňajú dôležitosť vzhľadu.

Ako pomôcť Vašej dcére objaviť svoju jedinečnosť
Každý človek je jedinečný. Nie je nikto, kto by bol úplne rovnaký,
ako Vy. Niektoré ženy majú hlboko v sebe strach z toho, že
keď nebudú pre svoje okolie dosť dobré, jednoducho budú

Návod na hru
Skutočné ja
Zábavná a praktická činnosť pomôže vašej dcére nahlas
povedať, čo má rada na svojom „ja“.
1. Požiadajte dcéru, aby vybrala fotku, na ktorej sa sama
sebe páči, a vytlačila ju.
2. Použite pripravenú šablónu na ďalšej strane alebo si
vezmite veľký kus papiera a hore prilepte fotografiu lepidlom
alebo lepiacou páskou.
3. Na ďalšej strane sú štyri začiatky viet. Každý si pozorne
prečítajte a pomôžte dcére prísť na dokončenie každej vety.
4. Spoločne vyplňte prázdne rámčeky. Keby nedokázala
odpoveď vyjadriť slovami, môže ju namiesto toho nakresliť.
5. Až dokončíte plagát Skutočného ja, môžete dcére pokojne
navrhnúť, aby si túto hru zahrala aj so svojimi kamarátkami
a premýšľala tak spolu s nimi o pozitívach a o všetkom,
vďaka čomu sú jedinečné.
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Skutočné ja
Som v mnohých ohľadoch
jedinečná.
Napríklad som...

3 veci, ktoré ma bavia:

Na čo som hrdá, pokiaľ ide o moju
rodinu, domov a moju kultúru:

3 veci, v ktorých som dobrá:

Za čo som sama sebe
a svojmu telu vďačná?
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Skutočné ja
Zoznam tipov:
Nechajte svoju dcéru hovoriť o tom, vďaka
čomu je jedinečná:
Vo svete rôznych módnych trendov a stereotypov je
dôležité, aby si vaša dcéra uvedomovala, že krása nie
je len o vzhľade – je aj o tom, ako sa cíti ona sama.
Pomôžte jej s poznávaním všetkého krásneho, čo z nej
robí osobnosť, a pomôžte jej o tom hovoriť.

Pravidelne svojej dcére skladajte komplimenty:
Hovorte s ňou o tom, čo ju zaujíma a v čom je dobrá.
Skladajte jej konkrétne komplimenty, ktoré sa netýkajú
jej vzhľadu, aby sa naučila poznať hodnotu úspechov
a vlastností nesúvisiacich s tým, ako vyzerá.

Choďte dobrým príkladom:
Používajte správnu slovnú zásobu, keď dôjde na
emócie, a hovorte nahlas, ako sa cítite – napríklad
„som unavená“ alebo „som v strese“, namiesto
„pripadám si tučná“. Vyzvite dcéru, aby sa vyjadrovala
presnejšie, keď budete počuť, ako opisuje emócie
práve týmto spôsobom.

17

Uvedenie do praxe...
Pohovorte si spolu o tejto hre. Ako sa cítila,
keď ste začínali hrať? Bolo ťažké vymyslieť
odpovede pre jednotlivé rámčeky? Aký to bol
pocit, keď ste hru dokončili? Zmenilo sa niečo
na tom, čo si o sebe sama myslí? Mohla by vám
to vysvetliť?
Navrhnite dcére, aby si túto hru zahrala
s kamarátkami.

Sama sebou _ Návod pre rodičov, ako dosiahnúť u dievčat aby boli spokojné samé so sebou
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5. Šikana: posmievajú sa ostatní
vašej dcére kvôli tomu, ako vyzerá,
alebo ju šikanujú?
Od zraňujúceho posmievania až
k vážnej šikane – ako jej pomôcť dostať sa
z emocionálnej vojnovej zóny.

Pri šikane sa málokedy objavia nejaké originálne urážky.
Ako sa vám v detstve najčastejšie posmievali a ako vás
nazývali? „Okuliarnik“, „peháčik“, „ušiak“ alebo „tučniak“?
S najväčšou pravdepodobnosťou si budete pamätať
detské prezývky súvisiace so vzhľadom.
Bohužiaľ, situácia sa nezmenila ani v prípade našich dcér.
Štúdia vlády Spojeného kráľovstva vykonaná školským
inšpektorátom Ofsted prišla s výsledkom, že najčastejšie
prejavy šikany v dnešných školách súvisia so vzhľadom.
Na prvom stupni sa šikana spája s fyzickými rysmi, ako
sú napr. ryšavé vlasy, malá či veľká výška alebo keď je
niekto „tučný“ či „chudý“. Na druhom stupni sa útočí
na ďalšie vlastnosti vzhľadu – obvod pása, pleť, účes
a osobný štýl, ktorý nezodpovedá najnovším trendom.

Najskôr si musíme uvedomiť, čo sa rozumie pod
pojmom šikana. Dievčatá a chlapci sa medzi kamarátmi
hádajú, bijú, podpichujú a doberajú. Šikana je niečo iné:
podľa webových stránok StopBullying (Zastavte šikanu)
americkej vlády ide o „nežiaduce agresívne správanie
zahŕňajúce skutočnú alebo zdanlivú nerovnováhu
síl. Pod šikanou sa rozumie napríklad vyhrážanie,
ohováranie, fyzické alebo slovné napádanie a úmyselné
vylúčenie osoby zo skupiny“.

Prečo šikana súvisí so vzhľadom
„Ide o obdobie, v ktorom mladí ľudia objavujú samých
seba a experimentujú so sebavyjadrením. Vzhľad s tým
do veľkej miery súvisí,“ vysvetľuje Liz Watsonová,
britská expertka na šikanu s praxou v poskytovaní
poradenstva v oblasti šikany násťročným a ich rodičom.
„Tínedžeri objavujú svoju osobnosť prostredníctvom
vzhľadu a zisťujú, ako na to reaguje spoločnosť.“
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Ako spoznať šikanu?
Odborníci odporúčajú dávať pozor na tieto
znaky šikany:
	
Zmeny v správaní alebo
v emocionálnom rozpoložení –
je z ničoho nič uzavretejšia alebo
agresívnejšia než obvykle.
	
Fyzické príznaky – nevysvetliteľné
poranenia ako škrabance, modriny alebo
poškodené oblečenie.
	Vyhýbanie sa škole – vyhováranie sa
a predstieranie choroby.
	Nedostatok záujmu – najmä o to, čo ju
predtým bavilo.

Ďalej je dobré dať pozor na ďalšie signály toho,
že je šikanovaná konkrétne kvôli vzhľadu:

	
Zmena štýlu obliekania alebo
extrémnejšie rozhodnutie, pokiaľ
ide o vzhľad – napríklad odmieta nosiť
okuliare alebo sa nechať ostrihať.
	Snaha zakryť svoju veľkosť – napríklad
nosenie voľného oblečenia, ktoré zakrýva
postavu.

Celý rad týchto príznakov môže byť, samozrejme,
prirodzenou súčasťou života tínedžerky, preto je
ťažké zistiť pravdu, pokiaľ sa sama neotvorí.

19

Pomoc pri hľadaní riešenia šikany vašej dcéry
Možno si lámete hlavu nad tým, ako o tom nadviazať
reč, pretože sa bojíte, že sa uzavrie ešte viac do seba.
Ale, ako hovorí Watsonová, je nutné sa tomu postaviť
otvorene. „Nemusíte hneď na začiatku spomínať
šikanu,“ radí. Namiesto toho skúste začať takto:
„Robím si o teba starosti, zdá sa mi, že si smutná.“
Alebo môžete začať rozhovor neutrálnejším spôsobom.
Môžete sa spýtať, aký mala deň, čo ju bavilo a čo sa
jej nepáčilo. Napríklad: „Čo si dnes robila pekného?
Stalo sa aj niečo nepríjemné? Sedela si na obede
s kamarátmi? Aká bola cesta s ostatnými do školy?“
Podobné otázky jej môžu pomôcť pri tom, aby sa
otvorila a hovorila viac o pocitoch. Pomôže aj to, keď
jej dáte najavo, že nebude mať malér a že jej chcete
pomôcť – ale jasne povedzte, že jej môžete pomôcť
len vtedy, keď budete vedieť, čo sa deje. Pokiaľ trvá
na tom, že sa nič nedeje, netlačte na ňu. Len si dávajte
pozor na možné vyššie uvedené príznaky.
K tomu, aby sa dcéra otvorila, niekedy pomôže
otvorenie z Vašej strany. Zdieľajte s ňou, aké bolo Vaše
detstvo, čo na ňom bolo krásne a čo naopak bolestivé,
čo Vás kedy mrzelo alebo s čím ste ako malá bojovala
a kde Vás to posunulo teraz. Celý čas vnímajte jej
reakcie na jednotlivé témy. Pokiaľ bude vnímať, že jej
pocity pochopíte a neodsúdite ani nezľahčíte, pomôže
jej to sa ľahšie otvoriť.

Byť tu pre ňu
Vyrovnať sa so šikanou trvá niekedy dlho, buďte
preto trpezliví a chápaví s ohľadom na to, čím vaša
dcéra prechádza. Ukážte jej, že sa o vás môže oprieť,
a uistite ju, že nemusí meniť svoj vzhľad – spoločne
to zvládnete.

Sama sebou _ Návod pre rodičov, ako dosiahnúť u dievčat aby boli spokojné samé so sebou
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Zoznam tipov na boj so šikanou:
Ukážte jej, že v tom nie je sama:
Povedzte jej o svojich skúsenostiach zo školy. Možno
sa vám kvôli niečomu konkrétnemu posmievali, ale
teraz už viete, že ste vďaka tomu výnimočná.

Spolupracujte:
Pomôžte jej a spoločne vymyslite taktiku, ako si poradiť
so šikanovaním. Majte však pri tom na pamäti, že musí
súhlasiť s každým krokom, ktorý naplánujete.

Vráťte jej sebadôveru:
Najprv ju uistite, že na jej vzhľadu nie je vôbec nič zlého
a že obdivujete jej jedinečnosť.

Vysvetlite:
Pomôžte jej pochopiť dôvody, prečo sa niekto
uchýli k šikane. Niektorí šikanujú napríklad preto, že
pochádzajú z problematických rodín. Vysvetlite svojej
dcére, aké je pre sebadôveru dôležité mať šťastný
rodinný život a ako ostatní nemusia mať také šťastie na
domov ako ona.

Načúvajte:
Uznajte pocity svojej dcéry. Ak má pocit, že ju urážajú
poznámky, gestá alebo správanie iných dievčat (alebo
chlapcov), má pravdu – nech už to pri pohľade zvonku
vyzerá akokoľvek. Nehovorte jej, že sa to nedeje alebo
že by to mala nechať tak – počúvajte ju a verte tomu,
čo vám hovorí.

Dosiahnite zmenu:
Pokiaľ k šikanovaniu dochádza v blízkom okruhu
kamarátov vašej dcéry, nabádajte ju, aby si našla
nových priateľov.

Všímajte si okolnosti:
Zistite, kde a kedy šikanovanie prebieha. Ak ju ostatní
šikanujú v určitom čase alebo na určitých miestach,
snažte sa, aby si to uvedomila a aby sa im vyhla alebo
aby ju v daný čas sprevádzali kamaráti.

Nech sa porozpráva s učiteľom/učiteľkou:
Ak sa to deje na pôde školy a vyzerá to tak, že to sama
nedokáže vyriešiť, dodajte jej odvahu porozprávať
sa o tom s vyučujúcou(-im) – najlepšie je najskôr sa
porozprávať s triednou(-ym), a potom, keď to bude
potrebné, to riešiť ďalej.

Choďte do školy osobne:
Ak sa jej nechce hovoriť s učiteľmi, zvážte, či sa za nimi
nevydáte osobne. Proti šikanovaniu bojuje väčšina škôl
a budú tam vedieť, ako sa v danej situácii zachovať.
Ale určite svojej dcére povedzte, s kým sa plánujete
porozprávať a ako chcete postupovať, aby nemala
pocit zrady.

Zvážte, či zasiahnuť a kedy:
Možno, že bude lepšie, keď si s tým vaša dcéra poradí
sama bez toho, aby ste jej stáli za chrbtom.

Dodajte jej odvahu:
Tyrani sú často zbabelci a postaviť sa im je obvykle to
najlepšie, čo môžete urobiť. Chce to veľkú odvahu,
s úspechom sa však dostaví aj veľká dávka sebadôvery.
Z negatívnej skúsenosti sa tak stáva príležitosť na rast
osobnosti.

Nechajte si poradiť:
Vyhľadajte radu na uznávaných webových stránkach
bojujúcich proti šikanovaniu, ktoré ponúkajú mladým
ľuďom podporu prostredníctvom vrstovníkov alebo
dospelých poradcov. Môžu vašej dcére pomôcť
začať sa cítiť lepšie a vymyslieť taktiky na zvládnutie
šikanovania.
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Uvedenie do praxe...
Pusťte sa so svojou dcérou do otvorenej
diskusie tak, aby mohla hovoriť o tom, čím
prechádza. Majú podobnú skúsenosť aj ďalšie
dievčatá, ktoré pozná? Ako sa s tým vyrovnali ony?
Nech už je dôvod šikanovania akýkoľvek,
nezabudnite ju uistiť, že nič z toho nie je jej chyba
a že ste tu pre ňu na sto percent.

Skúste jej vysvetliť, že ostatní väčšinou šikanujú
druhých kvôli niečomu, čo im závidia alebo čo sami
nemajú.
Nepomohlo by jej porozprávať sa s ďalšími
ľuďmi v podobnej situácii na nejakom online fóre?
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6. Rodinné podpichovanie: kde sa končí
nevinné rodinné podpichovanie a začína sa
domáce šikanovanie?
Vtipkovanie
a podpichovanie
pri rodinnom stole je
pre väčšinu blízkych
rodinných vzťahov
bežné, rany pod
pás však môžu tiež
prispievať k nízkej
sebadôvere.

Pri tom, ako z vašej dcéry vyrastá teenagerka,
je prirodzené, že je na podobné komentáre o vzhľade stále
citlivejšia, a tak si ostatní členovia nemusia uvedomovať
dosah svojich slov. Je jasné, že priamočiare diskusie
a drobné podpichovanie sú súčasťou rodinného života
a dievčatám môžu pomáhať pri objavovaní a rozvíjaní
vlastných názorov a takisto sa vďaka nim môžu stávať
odolnejšími voči kritike, ktorá tvorí súčasť každodenného
života. Je však dobré si vždy radšej dvakrát rozmyslieť,
čo buduje charakter – a čo podkopáva sebavedomie.

„Nezačína sa nám (meno) akosi guľatiť?“
„Čoskoro prerastieš svoju mamu!“
„Veru, veru, je vidieť, že ti chutí.“
„Nemyslíš, že je načase začať si sledovať, čo ješ?“
Že už ste to niekedy počuli? Aj láskyplné podpichovanie
od blízkych osôb týkajúce sa vzhľadu môže mať
závažné dosahy na sebavedomie dievčat, ktoré sa tak
dlhodobo podrýva.

Aj slová povedané zo žartu môžu zraňovať
„U dievčat, ktoré často od členov rodiny počúvajú
kritiku alebo doberanie súvisiace so vzhľadom, existuje
v porovnaní s dievčatami, ktoré si nikto nedoberá,

väčšia pravdepodobnosť, že sa budú snažiť kontrolovať
si hmotnosť a jesť nezdravým spôsobom, budú
nespokojné so svojím telom, budú sa porovnávať
s ostatnými, budú posadnuté svojím vzhľadom, budú
mať nízke sebavedomie a budú trpieť depresiami,“
hovorí výskumná psychologička a expertka na vnímanie
tela doktorka Phillippa Diedrichsová.
Naopak, chápajúce a vrelé rodinné vzťahy majú u detí
pozitívny vplyv na vnímanie tela a spokojnosť s vlastnou
postavou. Ako teda v danej situácii najlepšie postupovať?

Postavte sa za svoju dcéru a vymedzte hranice
Dôkladne si premyslite, kde vymedzíte hranice medzi
neškodným podpichovaním a doberaním, ktoré, aj keď
neúmyselne, môžu znižovať sebavedomie vašej dcéry.
Ak zakročíte, môžete sa vyhnúť tomu, že sa z toho
stane rodinný problém.
Prvým krokom vpred je vymyslenie proaktívnych
stratégií na zvládanie situácie, ktoré môže vaša dcéra
použiť, keď si ju rodina doberá. Môže ísť o jednoduchú
taktiku ignorovania nechcených komentárov alebo
priamejšiu metódu konfrontácie komentujúcej osoby,
aby si uvedomila, aké to je, keď si vás niekto doberá.
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Keď si rodina začala 12-ročnú Lenku doberať, že je
veľmi chudá a že má viac jesť, Jana, jej mamka,
to vyriešila jednoducho. „Povedala som im, že je
dostatočne a že je to jednoducho jej veľkosť, a keď si
ju budú doberať, nijako jej nepomôžu,“ hovorí Jana.
„Potom som sa porozprávala s Lenkou a povedala som
jej, aby takéto reči nebrala vážne. Uistila som ju, že
nezáleží na ničom inom, len na tom, aby bola šťastná
a zdravá.“
Keď pripustíte zraňujúce dosahy doberania, pokiaľ
ide o vzhľad, aktívne takémuto doberaniu zabránite
a pomôžete svojej dcére prísť na taktiku, ako to
zvládnuť, potom ste vykonali ďalší dôležitý krok tým
správnym smerom a pestujete a chránite spokojnosť
svojej dcéry s vlastnou postavou.

Rodinné
podpichovanie
Zoznam tipov:
Nasledujúce tipy Vám pomôžu udržať rodinných
vtipkárov na uzde a zabrániť tomu, aby si vaša dcéra
pripadala ublížene.

Pozor na zraňujúce komentáre:
Na rodinných stretnutiach buďte pozorní a všímajte si
všetky negatívne komentáre a rozhovory krútiace sa
okolo hmotnosti, postavy, stravovania alebo vzhľadu, kvôli
ktorým by sa vaša dcéra mohla cítiť rozpačito alebo neisto.

Zmeňte tému rozhovoru:
Pokúste sa nenápadne otočiť rozhovor na inú tému
– prípadne môžete neskôr osobne niektoré osoby
konfrontovať a pohovoriť si s dcérou, aby vedela, že
takéto komentáre nie sú v poriadku, že je úžasná taká,
aká je, a že ste tu pre ňu, v prípade, že sa ktokoľvek
bude chcieť porozprávať.
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Preberte to osobne:
Pokiaľ niekto z rodiny neustále podpichuje vašu dcéru
(alebo niekoho iného pred jej zrakmi) v súvislosti s jej
vzhľadom alebo postavou, zvážte, či sa s danou
osobou neporozprávať v súkromí. Nie je nutné
podliehať emóciám ani použiť konfrontačný tón,
hovorte neutrálnym tónom. Niekedy je potrebné
pristúpiť k situácii delikátnym spôsobom, rovnako je
však niekedy potrebné zakročiť priamo. Možno zistíte,
že je nutné inak pristupovať k dospelým členom rodiny
a inak k deťom.

Vysvetlite situáciu:
Zdôraznite, aké je dôležité vyhýbať sa komentovaniu
vzhľadu a prílišnému upozorňovaniu na vzhľad,
prípadne ich požiadajte, aby postavu a vzhľad vašej
dcéry nekomentovali vôbec.

Uvedenie do praxe...
Čo vašej dcére vážne prekáža na komentároch
rodinných príslušníkov? Je na niečo skutočne
citlivá? Svoje zistenia využite na to, aby sa
rozhovory v rodinnom kruhu zmenili.
Nech sa vaša dcéra porozpráva so svojimi
kamarátkami – spoločná bolesť je polovičná
bolesť a žartovné komentáre sa už nebudú zdať
také osobné a také zraňujúce.
Odváži sa dcéra porozprávať sa s rodinou
o tom, ako sa kvôli ich rečiam cíti?
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7. Rodičovský prekladač:
ako dosiahnuť lepšiu komunikáciu
medzi rodičmi a dcérami

Prekladateľský nástroj pre rodičov
a dcéry na lepšiu komunikáciu a menej
nedorozumení.

Zdá sa vám, že sa s dcérou pohádate aj kvôli tej
najmenšej maličkosti? Slová by mali prichádzať ľahko.
Nedorozumenie však prichádza ešte ľahšie. Stačí malá
poznámka k tomu, čo má vaša dcéra na sebe, a ona
sa vyrúti z miestnosti a buchne za sebou dverami.
Spýtate sa, čo mala na obed, a ona to považuje za
útočnú narážku na svoje stravovanie.

Aj keď sa možno len snažíte ukázať záujem o jej zdravie
a šťastie, podľa jej reakcie by sa mohlo zdať, že každá
z vás hovorí iným jazykom. Preto sme zostavili
rodičovský prekladač Čože?! vyvinutý špeciálne pre
vašu dcéru, aby pochopila, čo sa SKUTOČNE snažíte
povedať.
Dajte jednu kópiu svojej dcére. Bude jej slúžiť ako
pomôcka na to, aby porozumela tomu, že ju nechcete
naštvať, keď hovoríte o jej kamarátoch, stravovaní
a spoločenskom živote, čím môže prispieť k zlepšeniu
komunikácie medzi vami dvoma.
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Čože
Čo tým rodičia SKUTOČNE myslia, keď otravujú s otázkami:

Hovoria:

„Čo bolo dnes na obed?“
Ty počuješ:

„Že si zas dnes nebola na obede –
ako vždy“.
Rodičia povedia:

„V tomto oblečení sa hádam
nechystáš von, že nie?“
Ty počuješ:

„Čo to máš na sebe?
Vyzerá to príliš vyzývavo.“
Čo tým v skutočnosti myslia:

„Už vyzeráš skoro ako dospelá
a to mi niekedy robí starosti.“
Keď si s dobrou partiou, si šťastná
a sebavedomá. Keď majú pocit,
že tráviš čas s ľuďmi, kvôli ktorým
máš zo seba zlý pocit, je úplne
prirodzené, že si robia starosti.

Čo tým v skutočnosti myslia:

„Je dôležité sa o seba dobre
starať. Rada by som mala istotu,
že poriadne ješ.“

Rodičia vedia, že zdravé jedlo je dobré
pre tvoje telo aj myseľ. A keď sa cítiš
dobre, bude sa ti viac dariť a budeš
šťastnejšia.
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Čože

Hovoria:

Čo tým rodičia SKUTOČNE
myslia, keď otravujú s otázkami:

Ty počuješ:

„Čože, ty už s ňou ideš zase von?“
„Neznášam tvoju kamarátku a neverím jej.
Má na teba zlý vplyv.“
Čo tým v skutočnosti myslia:

Rodičia povedia:

„Ach jaj, kiež by si
nepoužívala toľko mejkapu.“
Ty počuješ:

„Si ešte dieťa a nemala
by si sa toľko maľovať.
Nechcem, aby si sa páčila
chlapcom.“

„Chcem, aby si trávila čas s ľuď mi, ktorí
si ťa budú vážiť. Príde mi, že keď si s ňou,
nie si sama sebou.“

Keď si s dobrou partiou, si šťastná
a sebavedomá. Keď majú pocit, že tráviš
čas s ľuďmi, kvôli ktorým máš zo seba zlý
pocit, je úplne prirodzené, že si robia starosti.

Čo tým v skutočnosti myslia:

„Si prirodzene taká
nádherná. Keď máš veľa
mejkapu, ostatní si myslia,
že si oveľa staršia, než
si v skutočnosti, a ja
nechcem, aby si mala
pocit, že musíš rýchlo
dospieť.“

Hovoria:

„Ty už máš ZASE telefón v ruke? Stále sa
pozeráš do mobilu a píšeš si s kamarátmi,
pritom si ich teraz videla.“
Ty počuješ:

„Tvoji kamaráti podľa mňa nie sú dôležití.“
Čo tým v skutočnosti myslia:

Veľký tlak okolia nás núti
vyzerať dospelo a nosiť
mejkap. Je zábavné
experimentovať s rôznymi
štýlmi, ale tvoja rodina
nechce, aby ťa okolie
a médiá príliš tlačili
k predčasnej dospelosti.

„S kamarátmi si strávila celý deň.
Je dôležité urobiť si čas aj na seba
a na rodinu.“
Tvojim rodičom pravdepodobne neprekáža,
že tráviš čas s priateľmi, ale len ak si urobíš
čas aj na rodinu. Úprimne sa zaujímajú o to,
čo si dnes robila, prečo im teda nepovedať
to najdôležitejšie?
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Rodičovský prekladač
Zoznam tipov:
Porozprávajte sa s dcérou:
Požiadajte ju o to, aby sa zamyslela nad tým, ako spolu
hovoríte. Stane sa niekedy, že si zle vyložíte, čo ten
druhý hovorí?

Pusťte sa do hĺbky:
Až si prečítate rodičovský prekladač Čože?!, nechajte ju,
aby s tým sama prišla a povedala vám, aké situácie ju
štvú najviac a ako by bolo možné k nim pristupovať inak.
Niekedy môže byť ťažké o podobných veciach rozprávať
osobne. Skúste jej navrhnúť, nech Vám napíše list, kde
vypíše, čo by od Vás potrebovala a čo jej chýba, aké
vety ju mrzia alebo hnevajú, čo by na Vašom vzájomnom
vzťahu chcela zmeniť, vylepšiť a ako.

Obrňte sa hrošou kožou:
Sľúbte jej, že nech už Vám povie alebo napíše
čokoľvek, neurazíte sa a ani jej to neskôr nebudete
vyčítať. Naopak využite získanú otvorenosť
ako príležitosť zistiť, prečo ju zlostia a ako by si
predstavovala, aby sa nabudúce v takejto situácii
postupovalo.

Hovorte ďalej:
Až sa nabudúce rozčúli, skúste jej vysvetliť, čo sa
skutočne snažíte povedať, a pripomeňte prekladač ako
ukážku toho, ako sa môže nedorozumenie vymknúť z rúk.

Uvedenie do praxe...
Pozrite sa spolu s dcérou na rodičovský
prekladač a opýtajte sa na jej názor. Čo si myslí
o pripojených komentároch? Chápe, že to,
čo ľudia hovoria a čo tým myslia, je otázkou
interpretácie?
Aj tak sa bude stávať, že si vaša dcéra
nesprávne vyloží niečo, čo poviete. Keď jej však
vysvetlíte, že jej nechcete ublížiť ani ju naštvať,
vytvárate tak silný predpoklad na lepšie riešenie
podobných náročných situácií v budúcnosti.
Dohodnite sa s dcérou, že si budete
vzájomne poskytovať spätnú väzbu, keď si
niekto z vás vyloží slová toho druhého iným
spôsobom, ako boli myslené. Takáto otvorená
a úprimná komunikácia buduje dôveru
a dlhodobo posilňuje vzájomné vzťahy.
Navrhnete dcére, že by si podobný prekladač
mohla vytvoriť aj so svojími kamarádkami,
aby lepšie porozumeli jedna druhej.
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8. Ako priviesť dcéru k tomu, aby si
dokázala vychutnať zdravý a vyvážený
jedálny lístok
Pomôžte dcére, aby si dokázala jedlo
vychutnať, a zlomte prekliatie zlého
stravovania násťročných.

Každý z nás má svoje dni, keď máme pocit, že sme
jedli to, čo sme nemali, existujú však naozaj „zlé“ jedlá,
ktoré by sme nemali jesť nikdy?
„Najdôležitejšie je, aby sa v rámci stravovania zachovala
vyváženosť všetkých jedál,“ vysvetľuje odborníčka
na poruchy príjmu potravy a vynikajúca britská
psychoterapeutka, doktorka Susie Orbachová. „Keď
sa slepo zameriame na rozdelenie jedál na ‚dobré‘
a ‚zlé‘, nie je to pre nás dobré – vzniká tak príliš mnoho
pravidiel, ktoré určujú náš vzťah k jedlu a podporujú
poruchy príjmu potravy. Toto rozdelenie je tiež väčšinou
zlé. Nízkotučné jedlá môžu byť plné cukrov a náhrad
na zachovanie chuti, pritom verzia s bežným obsahom
tuku je z nutričného hľadiska výživnejšia.“

Dievčatá a diéty pre násťročné
Teenagerky bežne riešia problémy s postavou pomocou
úprav jedálneho lístka. Väčšina z nich v určitom veku
experimentuje s diétami, pretože si často myslia, že by
mali tak či onak obmedziť príjem jedla.
S pribúdajúcim vekom začne mať mnoho dievčat
z jedla strach a stane sa z neho nepriateľ číslo jedna.
Nie je žiadnym prekvapením, že sa jedlo stane skoro
kúzelnou vecou. Niektoré jedlá majú až magnetickú
príťažlivosť. Je nesmierne dôležité, aby dievčatá už
v mladom veku pochopili, ako sa starať o myseľ
aj telo pomocou výživných potravín.
Nie je neobvyklé, že dievčatá oscilujú medzi držaním diét
a prejedaním sa, pretože obmedzením určitých jedál
sa na ne neskôr vracia chuť. Ak vaša dcéra robí niečo
také, pokúste sa jej vysvetliť,
že tak môže dosiahnuť
opačný efekt v porovnaní
s tým, po ktorom túži.

 yvrátenie mýtu
V
o „zlom“ jedle
„Držanie diét založených na
obmedzenom príjme kalórií môže
spomaliť metabolizmus natoľko,
že je potom ťažké udržať si zdravú
hmotnosť. Navyše – nič nás neláka
viac než jedlo, ktoré sme si zakázali,“
hovorí doktorka Orbachová. Keď si
dovolíme všetko jedlo a prestaneme
ho deliť na „dobré“ a „zlé“, bude
jednoduchšie správne sa rozhodovať.
Toto povedala Barbora, jedna mamka, svojej dcére
Hane, keď začala spomínať diéty. „Vysvetlila som jej,
že pochutnávať si na zdravých jedlách nie je to isté,
ako úplne vylúčiť určité jedlá,“ hovorí. „Myslím si, že
je dôležité, aby sa z fastfoodov a sladkostí nestalo
príťažlivé zakázané ovocie.“

Vzťah medzi jedlom a náladami
Vysvetlite dcére, že držanie diét nemá vplyv len na
jej hmotnosť. Správna výživa napomáha telu zvonku
(pokožka, vlasy, hmotnosť). Štúdia zverejnená
časopisom British Journal of Psychiatry však
preukázala, že zdravé jedlo napomáha telu aj zvnútra,
napríklad pokiaľ ide o hladinu potrebnej energie.
Napríklad jedálny lístok plný polotovarov zvyšuje riziko
depresií, zatiaľ čo u osôb, ktoré konzumujú jedlá
pripravené z čerstvých surovín, je riziko depresií nižšie.

Choďte príkladom
Dcére pomôžete vytvoriť si povedomie o vyváženom
stravovaní vtedy, keď si sama zlepšíte svoje stravovacie
návyky a vzťah k jedlu. Keď vaša dcéra uvidí, ako
veľmi vám chutí zdravá vyvážená strava – a aký má
pozitívny vplyv na váš vzhľad aj náladu – s väčšou
pravdepodobnosťou začne k svojmu stravovaniu
pristupovať rovnako.
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Vyvážený jedálny
lístok
Zoznam tipov:
Tento zoznam úloh môže pomôcť vašej dcére – aj vám
– zabudnúť na „zlé“ jedlá a začať si vychutnávať výhody
zdravej a vyváženej stravy.

Zapojte dcéru do prípravy jedla:
Varte čo najviac jedál doma a zapojte svoju dcéru
do nákupov surovín aj prípravy jedál. Vďaka tomu
lepšie porozumie jednotlivým surovinám a pochopí,
akú zásadnú úlohu hrajú v plnohodnotnom pokrme.

Jedlo by v rodine nemalo vyvolávať pocity viny:
Dbajte na to, aby bola vaša vlastná strava zdravá
a vyvážená a neobmedzujte určité typy jedla, pokiaľ
na to nemáte dobrý dôvod (napr. alergia). Ukážte
dcére, že každé jedlo sa dá zjesť bez pocitu viny a že si
môžete vychutnávať rôzne druhy jedla vtedy, keď na ne
máte práve chuť.

Hovorte o svojich myšlienkových pochodoch:
Keď sa vám bude zdať, že ste zjedli niečo, čo vám
nesadlo, povedzte svoje myšlienky nahlas. Napríklad:
„Myslela som, že na to mám chuť, ale vážne mi to
nesadlo. Asi som mala chuť len málinko ochutnať.“

Zabudnite na módne diéty:
Často sú založené len na vyradení určitých druhov jedla,
čo znamená, že neuspokojujú naše dôležité výživové
požiadavky. Človek má tendenciu túžiť po všetkom,
čo je zakázané, a potom, keď túžbe podľahne, cíti sa
previnilo a je tak rýchlo, že si to ani nevychutná.

Vytvorte si novú tradíciu:
Dohodnite sa s dcérou na nejakom dni v týždni, ktorý
bude patriť len Vám dvom. Pojmite prípravu jedla
zábavnou formou, vytvorte si príjemnú atmosféru
a využite tento čas k spoločnému zdieľaniu a zbližovaniu
sa. Spýtajte sa dcéry, čo by sa jej na takomto čase
najviac páčilo, ako by ho chcela stráviť a čo by
rozhodne nemalo chýbať.
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Uvedenie do praxe...
Pomocou zoznamu úloh môžete začať
rozhovor o tom, ktoré jedlá považuje za „zlé“
a ktoré za „dobré“. Prečo sú podľa nej dané
jedlá „zlé“?
Nech sa o téme porozpráva so svojimi
kamarátmi. Čo zistila, keď si vypočula ich názory
na jedlo?
Má vaša dcéra dosť odvahy spýtať sa v škole
na túto tému učiteľa biológie alebo telocviku?
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9. Ukážte svojej dcére
prínosy pohybových aktivít
Prínosy aktívneho
pohybu zďaleka
presahujú fyzickú
stránku veci.
Vyhľadajte si vedecké
fakty o pozitívnom
spojení medzi
fyzickou aktivitou
a vnímaním tela
a nakazte svoju dcéru
láskou k pohybu.

Nie je vždy ľahké vyraziť do fitka alebo sa obliecť na
behanie, viacmenej podľa britskej Národnej zdravotnej
služby prínosy fyzickej aktivity zahŕňajú zvýšenie
sebadôvery, zlepšenie nálady, lepší spánok, viac
energie a tiež znížené riziko stresu.
A platí to aj v prípade vašej dcéry. Nemusí byť kapitánkou
športového tímu ani primabalerínou, aby pocítila výhody
aktívneho života. Potrebuje len nájsť činnosť, ktorá ju
bude baviť a ktorá ju prinúti sa pohybovať.
Keď sa bude pravidelne hýbať, je pravdepodobnejšie,
že bude spokojnejšia so sebou aj so svojím telom,
a nezáleží na tom, či pohyb radikálnym spôsobom
zmení jej postavu.

Spojenie medzi fyzickou aktivitou a vnímaním tela
Prieskumy preukázali, že zapojenie osôb do akejkoľvek
pohybovej alebo športovej aktivity prináša pozitívnejšie
vnímanie tela, než aké sa zaznamenalo u neaktívnych
osôb. A navyše, zdravá spokojnosť s vlastným telom
znamená, že sa aktívni ľudia lepšie cítia, čo prispieva
k fyzickému aj duševnému zdraviu.
Keď vaša dcéra uvidí, že ste fyzicky aktívna – a keď
na vás uvidí všetky pozitíva s tým spojené – s väčšou

pravdepodobnosťou bude brať pohyb ako pozitívnu
súčasť vlastného života.
Mamina Martine tvrdí, že jej životný štýl je založený
predovšetkým na tom, ako byť vo forme a zdravá,
a že to inšpirovalo aj jej 15-ročnú dcéru. „Moja dcéra
súhlasí s tým, že cvičenie a dobrý pocit sú oveľa
dôležitejšie než hladovanie a veľkosť XS,“ hovorí.

Puberta je obdobím nových aktivít
Podľa odborníkov je relatívne bežné, že v puberte
dievčatá prestávajú s aktivitami, ktoré ich predtým
bavili. Súčasne však ide o obdobie, keď môže byť
sebadôvera vašej dcéry veľmi krehká a prínosy
pohybových aktivít by mohli výrazne pozdvihnúť jej
spokojnosť s vlastným telom. Teraz je ten správny
okamih na objavovanie nových spôsobov, ako zostať
vo forme, alebo hľadanie niečoho, čo ju bude baviť,
a na to, aby ste jej opísali súvisiace výhody.
„Spoločne sme vyskúšali rôzne športy a hovorili sme
o tom, aký je to dobrý pocit, keď je človek vo forme,“
hovorí Martine. „Luciu teraz baví chodiť športovať
pravidelne s kamarátkou a nedávno bežala preteky
na 10 kilometrov.“
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Pohyb
Zoznam tipov:
Pomocou tohto zoznamu návrhov dodajte vašej dcére
odvahu, aby vyskúšala rôzne aktivity a našla niečo,
čo ju bude naozaj baviť.

Podporte dcérin výber tínedžerských aktivít:
Pokiaľ ju to baví, nechajte ju, nech to robí.

Skúste spoločne nové športy:
Ak sa vám podarí nájsť spoločnú reč a venovať sa
rovnakej pohybovej aktivite, ktorá vás bude baviť, máte
príležitosť spolu príjemne tráviť čas.

Pridajte spoločenský rozmer:
Keď sa zapojí do tímu alebo krúžku spolu s kamarátmi,
bude medzi ľuďmi a súčasne sa bude hýbať, čo je
väčšia zábava. A čo je zábava, pri tom dlhšie vydrží.

Je to v hlave:
Porozprávajte sa s dcérou o nutných zručnostiach
každého úspešného športovca – duševnej odolnosti,
zdokonaľovaní rôznych svalových skupín, disciplíne,
odhodlaní a vodcovských schopnostiach – nejde len
o fyzickú zdatnosť!

Ukážte jej, že rôzni športovci majú rôzne telá:
Postavy športovcov sa líšia podľa toho, aký výkon majú
ich telá predviesť. Zásadné je to, čo ich telá dokážu
– a nie to, ako vyzerajú.

Nech sa dcéra sústredí na to, ako sa cíti,
nie ako vyzerá:
Keď začne kritizovať svoje telo, pomôžte jej nájsť
rovnováhu a zamerať sa na zdravie a celkový výkon.
Ničomu nepomôže, ak sa bude snažiť dosiahnuť
ideálnu postavu známu z médií alebo telo elitnej
športovkyne.
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Uvedenie do praxe...
Porozprávajte sa s dcérou o tom, ako sa cíti,
keď cvičí.
Šport nemusí byť len o fyzickej námahe, ale
aj o tej duševnej. Preto sa so svojou dcérou
porozprávajte o tom, čo sa jej preháňa hlavou pri
športovaní.
Pamätajte, možno sa cíti skleslo alebo
porazene, ak príliš bojuje sama so sebou.
Preto jej pripomeňte, že ide predovšetkým
o zábavu.
Je vaša dcéra dosť sebavedomá na to, aby
napísala športovej hviezde a spýtala sa jej, aké
pocity jej šport prináša?

Vyjadrite sa tancom:
Tanec je výborný spôsob, ako sa prepojiť so svojím
telom, prijať ho a naučiť sa vyjadrovať svoje emócie.
Existuje veľa druhov hudby a tanca. Niekomu
vyhovuje klasika, inému športové štýly a niekomu
slobodnejšie a alternatívnejšie spôsoby. Skúste s Vašou
dcérou nájsť taký štýl, ktorý by ju lákal. Taký, ktorým
by mohla najlepšie vyjadriť, čo práve prežíva.
Nechajte ju experimentovať a skúšať,
ako na ňu ktorý druh tanca pôsobí. Avšak dôležité je,
aby to pre Vašu dcéru nebola povinnosť, ale radosť!
Môžete zvážiť, či sa do niečoho takého nepúštať
spoločne a zdieľať radosť, ktorú prepojenie hudby a
tanca prináša.
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Máte slovo...
Dúfame, že pre vás aj vašu dcéru bola príručka
užitočná a prínosná v tomto životnom období.
Skutočne odporúčame, aby ste sa spoločne
venovali aktivitám aj sa radili a aby ste nezabudli na
zoznam tipov, ktorý vám pomôže nadviazať rozhovor
a odovzdávať ďalej pozitívne informácie o vnímaní tela.
Zo všetkého najdôležitejšie je to, aby ste s dcérou
hovorili o jej myšlienkach a pocitoch. Vybudujete tak
vzájomnú dôveru a dokážete jej, že ju rešpektujete
ako dospievajúcu, jedinečnú a milovanú osobnosť.
A pamätajte, aj napriek občasným starostiam ide
o nádherné obdobie plné radosti pre Vás rodičov, ktorí
sledujú, ako z dievčaťa rastie sebavedomá a nezávislá
teenagerka, ktorá sa vydáva na cestu za šťastným
a spokojným životom. Hráte v celom procese hlavnú
rolu, tak si ju užívajte!

Ďalšie informácie a rady nájdete na dove.sk/sebadovera
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Z dôvodov ochrany súkromia sme v príbehoch na predchádzajúcich stránkach nepoužili pravé mená osôb.
Príbehy sú však stopercentne pravdivé.
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Ďalšie zdroje a inšpirácia
Filmy – pre vašu dcéru
Brave (Rebelka)
(2012) (USA: PG) – medzi záľuby Meridy, škótskej
princeznej, patrí lukostreľba a jazda na koni, podľa jej
matky však takéto veci nie sú pre princeznú vhodné
a mala by sa radšej vydať. Merida sa rozhodne matke
vzoprieť, plán jej však nevyjde a Merida musí prísť na
to, ako z toho von.

Inside Out (V hlave)
(jún 2015) (USA: PG) – Riley je vytrhnutá zo svojho
domova po tom, ako si jej otec nájde novú prácu,
a Riley si tak musí s ťažkosťami zvykať na nový život
v San Franciscu. Riley ovládajú emócie – Radosť,
Strach, Hnev, Znechutenie a Smútok – a spoločne sa
snažia pomôcť jej zvyknúť si na nové mesto a novú
školu a súčasne prekľučkovať nástrahami dospievania.

Dokumenty – pre vás
America The Beautiful
(2007) (upravená verzia USA: PG-13) – Dokument sa
zameriava na posadnutosť krásou v USA a mapuje
cestu 12-ročnej modelky, ktorá dospieva vo svete
módneho priemyslu. Dotýka sa aj tém ako plastická
chirurgia, uctievanie celebrít, retušovanie v reklame
a ľudské slabé stránky.

America The Beautiful 2: The Thin
Commandments
(2011) – V tomto dokumente sa tím stojaci
za projektom „America The Beautiful“ zameriava
v USA na problém hmotnosti. Analyzuje posadnutosť
hmotnosťou a sleduje rôzne typy vzťahov k jedlu,
módnych diét a predstavuje názory odborníkov na túto
problematiku.

Beauty Mark (Značka „Krása“)
(2008) – Znepokojujúci, rozčuľujúci a niekedy
aj humorný pohľad na okolnosti, ktoré ovplyvňujú naše
vnímanie krásy, z psychoterapeutickej perspektívy
bývalej svetovej triatlonistky Diane Israelovej.
Rozpráva vlastný príbeh a súčasne robí rozhovory
o skúsenostiach s vnímaním vlastného tela s ďalšími
špičkovými športovcami, kulturistami, modelkami
a obyčajnými tínedžermi.

Miss Representation
(2011) – Dokument Miss Representation režírovaný
herečkou a aktivistkou Jennifer Siebel Newsomovou
odkrýva dôvody malého počtu žien na vysokých
pozíciách na celom svete v porovnaní s mužmi.
Zameriava sa aj na kľúčovú rolu médií v rozšírenom
diskurze, ktorý súvisí s názorom spoločnosti na to,
„ako by mali ženy vyzerať“, a ako tento názor
ovplyvňuje sebadôveru a sebavedomie mladých
dievčat na celom svete.
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Ďalšie zdroje a inšpirácia
(pokračovanie)

Knihy – pre vás
Survival of the Prettiest: The Science of Beauty
(1999) napísala Dr. Nancy Etcoffová, vedúca odboru
estetiky a šťastia na oddelení psychiatrie, Harvard
– Prečo majú muži radšej blondínky? Prečo si ženy
maľujú pery červeným rúžom? Prečo chcú muži mať
široké ramená? Čo je to krása?

Bodies
(2009) napísala Susie Orbachová – Asi 30 rokov po
uverejnení knihy Fat is a Feminist Issue vychádza
publikácia, ktorá sa zaoberá tým, ako spôsob
sebareflexie nášho obrazu v zrkadle predstavuje
sebareflexiu nás samých, a kladie kľúčové otázky
týkajúce sa toho, ako k tomu došlo.

Skin Deep
(2004) napísala Catherine Barryová – Román o mladej
žene, ktorá verí, že keby bola krásna a príťažlivá, našla
by vytúžené šťastie. Dosiahne človek šťastie, keď pôjde
pod nôž?

Life Doesn’t Begin 5 Pounds From Now
(2006) napísala Jessica Weinerová – Podrobný návod
na rozlúštenie „jazyka tuku“ a lásku k vlastnému telu,
ktorá sa začína okamžite. Keď zmeníte myšlienky, slová
a činy, lepšie oceníte vlastné telo.

Knihy – pre vašu dcéru
Ask Elizabeth
(2011) napísala Elizabeth Berkleyová – Herečka
známa ako Jessie Spano zo seriálu Saved by the Bell
(Konečne zvoní) a ako Nomi Malone z filmu Showgirls
je tiež tvorkyňou kampane Ask-Elizabeth (Spýtaj sa
Elizabeth), ktorej výsledky využila na spísanie knihy,
ktorá sa zaoberá ťažkosťami dospievania. Ide o koláž,
ktorá obsahuje aj príspevky skutočných tínedžerov
zverejňujúcich svoje rady a skúsenosti. Spolu
s panelom odborníkov radí násťročným dievčatám
v otázkach sexu, výživy, vnímania tela, osobných
vzťahov a telesnej formy.

All Made Up: A Girl’s Guide to Seeing Through
Celebrity Hype… and Celebrating Real Beauty
(2006) napísala Audrey D. Brashichová – Autorka
ponúka detailný pohľad na vplyv médií a pop kultúry
na vnímanie tela u násťročných dievčat. Brashichová
sa zaoberá tým, ako sa dievčatá porovnávajú
s propagovanými nerealistickými postavami a snažia sa
ich dosiahnuť, a zdôrazňuje, že je možné oslobodiť sa
od definovaných ideálov krásy a začať mať rada samú
seba.

Body Drama: Real Girls, Real Bodies, Real
Issues, Real Answers
(2007) napísala Nancy Amanda Reddová – Reddová
sa zaoberá fyzickými problémami, za ktoré sa dievčatá
hanbia alebo o ktorých nechcú kvôli rozpakom hovoriť
s rodičmi alebo s lekármi. V knihe sa hovorí o akné,
hmotnosti a ďalších problémoch, ktoré spôsobujú
u dievčat znižovanie sebadôvery. Kniha okrem toho
obsahuje neretušované fotografie žien všetkých typov
postáv a veľkostí, ktoré poukazujú na to, že „ideálna“
neexistuje a že všetky by sa mali mať radi a oslavovať
všetky telesné tvary.
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Ďalšie zdroje a inšpirácia
(pokračovanie)

Naši partneri
World Association of Girl Guides & Girl Scouts
Dove nadviazal globálnu spoluprácu so Svetovou asociáciou skautiek
a spoločne sa snažia dosiahnuť víziu sveta, v ktorom neexistuje u dievčat
úzkosť súvisiaca so vzhľadom.
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Poznámky
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