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1. O této audioknize

Příběhy pro děti, které se k vám dostávají v této audioknize, jsou poněkud 
neobvyklé. Je to dvacet interaktivních vizualizací, které vznikly s cílem 

zklidnit a uvolnit dítě před spaním, a zároveň přitom zapojit a podnítit jeho 
představivost.

Tato vyprávění současně prospívají dětem i mnoha jinými způsoby. 
Pomáhají jim lépe se soustředit a rozvíjet schopnost koncentrace a vizuali-
zace, učí je hlouběji poznávat emoce a pocity. Přestože to samy o sobě nejsou 
meditační techniky v úzkém slova smyslu, slouží jako dobrá průprava ke 
skutečné meditaci později.

Když budete dětem tyto příběhy pouštět, vtáhnete je do báječných dobro-
družství, v nichž se setkají s nejrůznějšími inspirativními a zajímavými 
postavami. Pokud vlastníte i tištěnou knihu, můžete si také spolu povídat 
o tom, co všechno vidíte na obrázcích, které ilustrují každé vyprávění, může-
te zapojit dítě do příběhu, a přenést ho tak do fascinujících nových světů 
a pootevřít vrátka jeho nezměrné tvořivosti. Tyto nové světy mohou být 
všelijak dobrodružné a zvláštní, ale přitom jsou zároveň uklidňující – jsou 
to bezpečná místa, kde lze chvíli šťastně pobýt.

Příběhy jsou určeny holčičkám i klukům přibližně ve věku čtyř až osmi 
let. Rychlost rozvoje je však u dětí velmi individuální a vy sami můžete nej-
lépe posoudit, kdy je pro vaše dítě ta nejlepší doba na čtení daných textů.

Každý příběh má stejný začátek – dítě zavírá oči, v duchu si bere magickou 
lucernu a v jejím světle se vydává na tajemnou cestu (do království snů).

Na konci každého vyprávění jsou pozitivní afirmace, které pomáhají 
pochopit hlubší význam příběhu. Afirmace jsou zaměřeny na určitá témata, 
jako je například stydlivost, samota a osamění, na přirozené rozvíjení vlast-
ností, jako je důvěra, láska, sdílení, odvaha a trpělivost, a na porozumění 
určitým situacím, do kterých se dítě může v životě dostat. 

Před posloucháním je dobré si krátce zacvičit: hned jako první stopu na CD 
najdete jednoduché protahovací a uvolňovací cvičení a jako bonus jsme na CD 
přidali vizualizační cvičení, která dětem pomohou na cestě ke skutečné meditaci.

Pro vás, rodiče, je nejlepší si přečíst nejdříve tuto knížečku. Seznámíte se 
s potřebami dítěte i s tím, jak příběhy Kouzelné lucerny těmto potřebám vycházejí 
vstříc. Nejvhodnější doba pro poslouchání příběhů je večer před spaním, 
protože tehdy se mohou děti zcela uvolnit a mít z příběhů největší užitek. 
Doufáme, že vás naše příběhy potěší stejně jako vaše děti a že společné 
poslouchání ještě více posílí vaši vzájemnou lásku a porozumění.

2. Pomáhat dětem růst

Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření 
jeho osobnosti v dospělém věku. Když má dítě šťastné dětství, naplněné 

láskou, bezpečím a podporou, a zároveň dostatek vzruchů a podnětů pro 
smysly a představivost, může se v něm rozvíjet zdravé sebevědomí, sebedůvěra 
a pozitivní, optimistický přístup k životu. Tyto vlastnosti mu v pozdějších 
letech budou prokazovat velmi dobrou službu. To, jaké postoje v dítěti vůči 
sobě samému a vůči ostatním přetrvají, jakou hloubku a srdečnost budou 
mít jeho vztahy, jaké si stanoví životní cíle a čeho bude chtít dosáhnout, to 
vše se utváří na základě toho, jak se k němu chovají ostatní lidé, jaké příleži-
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Základní myšlenkou této knihy je odhalit dětem kouzelný svět, který se 
skrývá nejen v psaných slovech, ale také v jejich vlastním nitru.

3. Představivost a tvořivost

Představivost a tvořivost jsou spolu nerozlučně spjaty a zasahují do 
každého aspektu života. Všechny tvůrčí činy mají svůj počátek v před-

stavivosti – k tomu, abyste mohli něco vytvořit, musíte mít schopnost si to 
nejprve představit. To znamená, že se musíte naučit přicházet s vlastními 
nápady a oprostit se od tradičního způsobu uvažování. Psychologové označují 
tento způsob myšlení za divergentní neboli otevřený, v tom smyslu, že se 
tak otevírají nové možnosti a že jeho cílem není jediná správná odpověď. 
Všichni máme přirozenou potřebu být tvořiví. Pokud tato potřeba není již 
od dětství naplňována, provází nás stálý pocit nespokojenosti a zklamání. 
Máloco podněcuje rozvoj představivosti a tvořivosti u dětí účinněji než 
předčítání příběhů a později, když děti povyrostou, jejich vlastní četba. 
Žijeme v době vizuálních médií, ovšem filmy a televizní pořady nechávají 
pro zapojení představivosti jen malý prostor. Příběhy mají tu výhodu, že 
mohou zasáhnout vnitřní svět dítěte a obohatit jej. Umožňují totiž dítěti, 
aby na ně reagovalo ve své fantazii. Vyzývají je k tomu, aby zapojilo svou 
obrazotvornost a utvářelo si své vlastní pojetí příběhu podle vypravěčových 
pokynů. Dítě si tak v duchu může představovat jednotlivé scény zcela podle 
svého. Vypravěč nabízí pouze celkový rámec a dítě si ho zdobí podle své 
fantazie. Jak vyplývá z dosavadního výzkumu, dětem, kterým chybí tyto 
důležité zkušenosti, se v pozdějším věku stává, že nedokážou plně rozvi-
nout svůj imaginativní potenciál. Proto je tak důležité, aby děti měly 

tosti mu otevřou a jaké zájmy v něm probudí. Nikde to není zřetelnější než 
v rozvoji inteligence a růstu představivosti a tvořivosti.

D ě t s k ý  s v ě t
Pro malé dítě číhá dobrodružství za každým rohem, za každými 
zavřenými dveřmi i na konci každých schodů. Příběhy určené malým 
dětem musí obsahovat důvěrně známé skutečnosti a přinášet podob-
né vzrušení. Musí odrážet všední každodenní svět, a přitom otvírat 
cestu do neznámého kouzelného království. Děti se rády do příběhů 
zapojují a aktivně se učí. Proto je interaktivní způsob vyprávění zvlášť 
cenný. Nezapomeňte s dítětem při každé vhodné příležitosti probrat, 
jakou roli hraje v daném příběhu, a popovídat si o všech těch fasci-
nujících nových světech a postavách, se kterými se seznamuje.

Vyprávění nejenže podněcuje dětskou představivost, ale také dětem pomáhá 
poznat celou škálu vlastních emocí. Příběhy v této knize rostoucí mysl jednou 
okouzlí, jindy dojmou nebo napnou. Děti jsou příběhem vtaženy do 
neznámých situací – a do procesu hlubšího poznávání sebe sama. Zjišťují, 
jak jsou silné nebo zranitelné, co mají rády a co nerady, a v příhodnou dobu 
objevují také schopnost vymýšlet si vlastní příběhy.

Zároveň budou poznávat také ostatní lidi a nejrůznější mezilidské vztahy, 
dozvídat se, jak lidé mezi sebou komunikují a jak se vyjadřují, jak si pomáhají 
a navzájem se podporují.
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Děti totiž mohou prožívat stres právě tak jako dospělí. Jakkoli své děti 
milujeme a snažíme se jim dávat dostatek svobody k sebevyjádření, zároveň 
je nevyhnutelně omezujeme všelijakými zákazy a příkazy v zájmu jejich fyzic-
ké bezpečnosti a společenského vychování. Malým dětem mohou taková 
omezení připadat matoucí a frustrující, mohou se jim vzpouzet, a přitom 
být ze svých reakcí na ně samy nešťastné. Když dosáhnou školního věku, 
snadno se ocitnou ještě pod větším tlakem: mohou být nešťastné ze špatných 
školních výsledků, ze sporů mezi kamarády nebo z nepřátelského chování 
starších spolužáků. Mohou také lehce přijít o to, co pokládají za cenné: 
nejlepší kamarád se třeba odstěhuje a začne chodit do jiné školy nebo z nej-
různějších důvodů dojde k omezení kontaktu s některým z rodičů.

Proto je důležité, aby v sobě děti našly klidný prostor, kde těžkosti každoden-
ního života ustoupí do pozadí. Když tento prostor v sobě objeví, uvědomí si 
také, že štěstí nepramení jen z toho, jak se k nám chovají druzí a jak nás milu-
jí, ale také z toho, do jaké míry dokážeme být v míru sami se sebou. V nera-
dostných dobách a ve chvílích úzkosti se naučí obracet se do tohoto vnitřního 
prostoru a vyladit se na svou vnitřní hudbu. Jejich nejmilejší příběhy v tom 
sehrají svou důležitou roli – nejen jako útočiště, ale i jako zdroj síly, neboť pod 
jejich vlivem se v dětech formuje skutečné vědomí sebe samých.

Následující příběhy byly vytvořeny také proto, aby poukázaly na určité 
vlastnosti důležité pro život. Skutečnost, že dítě vstupuje do světa vyprávění 
a nezůstává pouhým divákem, mu pomáhá ztotožnit se s fiktivní zkušeností. 
Poznává v sobě stejné emoce a s nimi také způsoby, jakými se lze vyrovnávat 
s různými obtížemi. Zjišťuje, že i ono samo, právě tak jako postavy příběhů, 
s nimiž se setkává, dokáže překonávat překážky, uvažovat nezávisle, pomáhat, 
být laskavé, statečné a velkorysé a najít lásku a přátelství ve vztazích. 

dostatek vhodných příležitostí uplatňovat svobodné a nezávislé myšlení. 
Příběhy, doplněné o inspirativní ilustrace, takových příležitostí nabízejí 
víc než dost.

R o z v í j e n í  p ř e d s t a v i v o s t i
Každý příběh v této knize začíná tím, že si dítě představí určité pro-
středí, kam ho vyprávění zavede. Účelem tohoto vstupu je zprostřed-
kovat dítěti „meditativní naladění“, vtáhnout je do příběhu a pro-
budit jeho obrazotvornost. Některým dětem tato projekce vizuálních 
představ půjde snadno, jiným bude možná připadat obtížná. Pomůže 
jim, když se předtím, než začnete číst, napřed ztiší a uvolní. 

4. Jak se vypořádat s úzkostí

Příběhy v této knize vaše dítě zklidní a přivedou do bezpečného a příjem-
ného vnitřního světa. Záležitosti, které v kontextu skutečného života 

mohou vyvolávat stres nebo úzkost – hadi v džungli, vystoupení na veřej nosti 
nebo nová fáze v životě dítěte – jsou zpracovány takovým způsobem, aby tento 
aspekt zmírnily. Veškeré obavy, které mohou okolnosti příběhu vyvolat, se 
záhy rozptýlí – tj. ukáže se, že jsou, aspoň v tomto kontextu, neopodstatněné. 
Uklidňující vyznění příběhů pomáhá dětem zbavit se stresu nahromaděného 
za celý den a uvolnit mysl.
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J a k  č t e n í  p o d p o r u j e  d ů v ě r u
Čím více si děti čtou nebo poslouchají příběhy, tím více nových slov se 
učí a rozšiřují si slovní zásobu. To jim pak velmi pomáhá ve škole – zvláš-
tě při psaní vlastních příběhů nebo v situacích, kdy mají promluvit před 
ostatními. S důvěrou pak použijí slova, na která by jinak ani nepřišly. 

Když se ponoříte do následujících příběhů spolu se svým dítětem, při-
pomenete mu tím, že je pro vás natolik důležité, abyste mu věnovali plnou 
pozornost, že chápete a přijímáte jeho vnitřní svět a že se může spolehnout 
na vaši lásku a ocenění.

6. Umění číst dětem

Mnoho dospělých zjišťuje že když svým dětem čtou, nebo s nimi příběhy 
poslouchají, zároveň přitom znovu objevují zázračný svět svého vlast-

ního dětství. Můžete při tom dávat dítěti najevo, že spolu s ním prožíváte 
stejné vzrušení a překvapení.

Pro malé děti je velmi důležitá pravidelnost a opakování. Když budete 
dítěti pouštět příběhy vždy ve stejnou denní dobu a na stejném místě – v lož-
nici před spaním, snadno tak získáte jeho okamžitou pozornost. Dítě si pak 
také uvědomí, že pohádka je odměna na konci dne, která prodlužuje dobu, 
kdy může být vzhůru. Většinou uvítá cokoli, co oddálí jeho odchod do poste-
le, a je víc než ochotné se do dané činnosti plně zapojit.

5. Nalézání vlastní identity  
prostřednictvím příběhů

Již v raném věku děti velmi snadno přijímají koncept symbolů, tedy myšlen-
ku, že jeden předmět může představovat jiný. Sledujte malé dítě při hře 

a zjistíte, jak lehce se kus dřeva může proměnit v meč, kartonová krabice 
v dům a stará ponožka v panenku.

Obdobně také v příbězích může každá postava i událost symbolizovat něco 
dalšího. Nejlepší příběhy mají univerzální význam a smysl a pravdivě vypo-
vídají o lidských vlastnostech.

Dítě, které je vtaženo do příběhu, začne (díky emočnímu ztotožnění) 
přejímat konstruktivní způsob vztahování se ke světu a (díky vizualizačním 
představám) tvořivé vzorce myšlení. Postavy jsou vykresleny tak, aby sym-
bolizovaly určité aspekty dítěte. Dítě prožívá příběh a zároveň poznává 
vlastní sílu nebo zranitelnost i svůj vlastní vztah k sobě samému a k ostat-
ním důležitým lidem ve svém životě. To hraje důležitou roli v jeho vývoji. 
Děti se nerodí s vědomím toho, kdo jsou nebo jaké jsou. To zjišťují až na 
základě svých zkušeností, a zvlášť podle toho, jak na ně reagují dospělí. 
Pokud od nich dost často slýchají, že jsou zlobivé a hloupé, všechno zkazí 
a mají kvůli tomu stále potíže, zákonitě si o sobě udělají velmi nelichotivý 
obrázek. Děti prospívají nejlépe v prostředí, kde jsou přijímány, povzbu-
zovány a milovány, kde si dospělí najdou čas na to, aby s nimi mluvili 
a naslouchali jim, a berou vážně jejich touhy a obavy stejně jako jejich 
myšlenky a názory.
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na této audioknize lze však i neklidné dítě naučit, že může nechat pracovat 
mysl, a přitom mít uvolněné tělo. Nesmírně důležitý je přitom určitý zave-
dený rituál večerního poslouchání. Vaše dítě se tak záhy bude těšit na opa-
kovaný prožitek ztišení a vaši pozornost, která bude patřit jen jemu. K tomu 
účelu je ovšem třeba vytvořit bezpečnou a uklidňující atmosféru.

Než se pustíte do poslouchání nového příběhu, můžete se ještě s dítětem 
vrátit k tomu předchozímu, který jste společně prožívali. Co se v něm odehrálo 
a proč? Zeptejte se dítěte, jakou roli v dobrodružství sehrálo. Co v duchu vidělo 
a jak to vypadalo? S jakými zvuky, pocity a vůněmi to bylo spojené? A jaký názor 
mělo na to, co se v příběhu stalo? Podělte se s ním o své reakce na příběh, ale 
dejte přitom pozor, abyste nechali dostatek prostoru pro jeho vlastní imagina-
tivní myšlení. Připomeňte mu, co na ně v předchozím příběhu udělalo velký 
dojem, pokud si na to samo nevzpomene, ale dbejte na to, abyste nesklouzli 
k přílišné vážnosti a poučování. Jakmile vytvoříte tu správnou atmosféru poho-
dy a radostného očekávání, můžete začít poslouchat nový příběh.

Máte-li víc dětí než jedno, můžete jim pouštět příběhy společně, pokud 
mezi nimi není příliš velký věkový rozdíl. Vyvarujte se ale jakýchkoli názna-
ků soutěživosti. Je třeba, aby každé dítě prožívalo příběh podle svého. Jestliže 
se s vámi starší dítě podělí o dojem, jaký v něm příběh zanechal, a mladší 
dítě to po svém starším sourozenci opakuje, nevyčítejte mu, že se opičí. Místo 
toho se ho jemně zeptejte, jestli našlo v příběhu ještě něco jiného, co ho 
zvlášť zaujalo nebo potěšilo.

Můžete dát najevo, že si sami nad něčím v příběhu lámete hlavu, aby dítě 
vidělo, že jeho odpověď slouží k tomu, aby vám vše pomohla objasnit, a niko-
li k ověření jeho znalostí. Jeho odpovědi nezapomeňte také patřičně ocenit, 
např. „Moc se mi líbí, jak jsi popsal…“ nebo „To by mě samotnou nenapadlo…“

Je na vás, abyste se rozhodli, jak často budete svým dětem tyto příběhy pouštět. 
Měly by si však uchovat svou výlučnost a nezevšednět. Nesnažte se je uspěchat. 
Nechte před poslechem dostatek času na to, aby se vytvořila patřičná atmosféra. 
Pokud budou mít děti chuť povídat si po skončení poslechu o něčem z příběhu, 
povzbuďte je – dopřejte jim čas a nechte je, ať se vyjadřují svými slovy.

J a k  u d r ž e t  p o z o r n o s t  d í t ě t e
Pro většinu dětí je obtížné udržet pozornost zaměřenou na příběh po 
delší dobu a snadno se nechají vyrušit. Je dobré začít jednoduchým 
uvolňovacím a protahovacím cvičením (první stopa na CD) nebo 
dechovým cvičením, které najdete ke konci této knížečky. Tím vyloučí-
te případný neklid a pomůžete dítěti zbavit se přebytečné energie. Pro 
správné naladění je obvykle vhodný krátký úvod, např.: „Dnes večer ti 
pustím kouzelný příběh, s jehož pomocí uvidíš v duchu všelijaké krás-
né obrazy.“ Nezatěžujte dítě hned na začátku zbytečnými podrobnostmi 
a zdlouhavým vysvětlováním. Vnitřní prožitek je pro dítě právě tak 
opravdový jako vnější, a příběhy většinou mluví samy za sebe.

7. Jak vytvořit správnou atmosféru

Na konci rušného nebo únavného dne bývá pro děti někdy těžké zklidnit 
se a naslouchat vyprávění. S pomocí interaktivního charakteru příběhů 
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8. Před tím, než začnete

Před tím, než dítěti pustíte některý z následujících příběhů, možná rádi 
vyzkoušíte krátké jednoduché protahovací a uvolňovací cvičení (první 

stopa na CD). Když se osvědčí, může se z něj stát součást vašeho každoden-
ního ukládacího rituálu. Dětem se většinou toto zklidňující cvičení moc líbí 
a je to dobrý způsob, jak se uvolnit a vybít přebytečnou energii na konci 
rušného dne. Když dítěti pomáháte uvolnit tělo, pomáháte mu tím zároveň 
uvolnit mysl. Díky tomu mu pak nebude utíkat pozornost k jiným myšlenkám 
a bude se moci lépe soustředit na příběh, který budete poslouchat.

9. Afirmace

Jakým způsobem uvažujeme, takoví jsme. Pokud k sobě samým, svým vzta-
hům a životům přistupujeme pozitivně a optimisticky a myslíme přitom 

na úspěch, a ne na porážku, můžeme takovým způsobem myšlení doslova 
proměnit svoji každodenní zkušenost. Je dokonce pravda, že pozitivně 
naladění lidé bývají duševně i tělesně zdravější. Negativní myšlení je návyk, 
který děti začínají přebírat již v raném věku od ostatních lidí a okolního 
světa, a je proto nesmírně důležité, aby se co nejdříve naučily myslet pozitiv-
ně. Nejlepší způsob, jak to děti naučit, je ovšem jít jim v tom příkladem.

Abychom zdůraznili kladné aspekty v životě dětí, na závěr každého příběhu 
uvádíme výčet afirmací, jejichž smyslem je pomoci vám snáze vystihnout 
hlubší význam příběhu – postoje, hodnoty a kladné vlastnosti, které jsou 
v něm mezi řádky obsaženy.

Povzbuďte dítě, ať si samo vymýšlí své vlastní příběhy. Zkuste například 
hru na pokračování příběhu, která se rozvine, když se zeptáte: „A co myslíš, 
že se stalo potom?“ nebo „A kdo se tam podle tebe mohl ještě objevit?“ 
Ovšem jako vždy dítěti nic nevnucujte. Někdy se do improvizování pustí 
s chutí, a jindy se mu třeba chtít nebude. Důležité je mít na paměti, že 
k tvořivosti nelze nikoho přinutit.

Č i n n o s t i  b ě h e m  d n e
I když budete příběhy z této knihy pouštět dítěti většinou před spaním, 
můžete je využít i během dne, pokud se vám bude zdát, že by je v jinou 
denní dobu mohlo dobře přijímat. Jestliže má dítě přebytečnou 
energii a neví, co s ní, můžete mu pro zábavu navrhnout různé čin-
nosti, které se odvíjejí od našich příběhů. Může si například nama-
lovat nebo nakreslit některou postavu z vyprávění. Nebo může děj 
příběhu zahrát jako divadlo s pomocí sourozence či kamarádů. Starší 
děti s oblibou píší na motivy pohádek z této knihy vlastní příběhy. 
Pokud se do něčeho takového pustí, měly by se soustředit na to, aby 
jejich sloh byl pokud možno jasný a živý. Některé děti třeba rády 
zpracují dané téma do podoby krátké básně, jiné se raději rozhodnou 
příběh přehrát za pomoci hraček. Veškeré vyjmenované činnosti 
pomáhají dítěti vstřebat, co se prostřednictvím příběhu naučilo, 
a navíc prohloubit vlastní tvořivost.
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obavy, protože to ho může připravit o klidný spánek. Problémy je 
samozřejmě třeba řešit, ale měli byste se jim věnovat přes den. Televizní 
pořady, na které se dítě dívá před spaním, a knihy, které si v tu dobu 
čte, by neměly být příliš smutné ani strašidelné. Závěr dne naopak 
využijte k tomu, abyste dítěti ukázali život a okolní svět v pozitivním 
a veselejším světle.

AFIRMACE Z POHÁDEK

1. V HRAČKÁŘSTVÍ

 ❖ Starej se dobře o své hračky. Pak tě bude stále provázet láska, kterou 
k nim chováš ve svém srdci.

 ❖ Možná se bojíš, že přijde někdo nový a zabere tvoje místo – třeba bráška 
nebo sestřička. Ale rodiče milují všechny své děti stejně. Právě tak jako 
Anděla své hračky.

 ❖ Děti mají zcela zvláštní moc. Dokážou oživit hračky svou představivostí. 
Dobře se o svou představivost starej. Nech ji naplno rozhořet.

 ❖ Láska je jako kolotoč. Čím víc dáváš, tím víc dostáváš, čím víc dáváš, 
tím víc dostáváš, a tak pořád dál…

2. NA MOTÝLÍ SLAVNOSTI

 ❖ Buď spokojený sám se sebou a s tím, jak vypadáš.
 ❖ Měj lidi rád podle toho, jací jsou, a ne podle toho, jak vypadají.
 ❖ Když jsi šťastný, poděl se o své štěstí s ostatními.

Po poslechu příběhu si můžete společně přečíst afirmace (jsou v nahráv-
ce na konci každého příběhu a zde je uvádíme pro přehlednost všechny) 
a pak vybídněte dítě, aby k nim připojilo nějaké vlastní. Můžete ho také 
nejprve požádat, aby zkusilo vymyslet afirmace k příběhu, a až poté je přečíst 
zde. V debatě, která se případně potom rozvine, se vyhýbejte přímým otázkám 
typu: „Proč myslíš, že je láska tak důležitá?“ Raději se ptejte nepřímo: „To 
by mě zajímalo, proč je láska tak důležitá.“ Tím dáte najevo, že se nad daným 
tématem sami zamýšlíte a že by vám v tom názory vašeho dítěte mohly pomo-
ci. Je velký omyl domnívat se, že si děti přejí, abychom všechno věděli. Děti 
mají radost, když vědí víc než my, když umějí něco, co my ne, a když mohou 
věřit, že jejich myšlenky a nápady jsou pro nás užitečné. Sebedůvěra, která 
jde ruku v ruce s touto radostí, je podstatná pro rozvoj jejich vlastního 
tvůrčího myšlení.

Z a k o n č e n í  d n e  
v  p o z i t i v n í m  n a l a d ě n í

Čím více se dítě uvolní, než jde spát, o to větší je pravděpodobnost, 
že stráví ničím nerušenou noc. Vy mu v tom můžete pomoci tím, že 
si s ním před poslechem příběhů na chvíli v klidu sednete a popoví-
dáte. Můžete s ním probrat, co hezkého se ten den přihodilo nebo 
na co se společně těšíte, že se bude dít zítra. Můžete mluvit o tom, 
co dítě uplynulý den dělalo, a pochválit ho za to, co se mu zvlášť 
povedlo. Nejlepší je nezabývat se v tu chvíli ničím, z čeho má dítě 
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5. LASKAVÝ SLON

 ❖ Když se dostaneš do těžké situace, dovol ostatním, aby ti pomohli. 
Dospělí lidé většinou umí najít správné řešení. Tak jako slon věděl, kde 
najít vodu.

 ❖ Neodsuzuj nikoho jen proto, že je moc velký nebo těžký. Mohutní lidé 
umí být stejně laskaví a všímaví jako ti drobní.

 ❖ Když se ocitneš v nesnázích nebo v nebezpečí, je třeba zachovat klid.
 ❖ S chladnou hlavou si můžeš lépe promyslet, co je třeba udělat.
 ❖ Někdy si můžeš připadat mnohem menší než ostatní – ale přesto jsi 
stejně důležitý jako oni.

6. NEBESKÝ KLAUN

 ❖ Vesmír je obrovský. Ale i ten nejnepatrnější mraveneček v něm má své 
nezastupitelné místo. Stejně jako to nejmenší dítě.

 ❖ Jestli se někdy trochu bojíš tmy, vzpomeň si na klauna, jak rozsvěcuje 
hvězdy, aby rozjasnil nebe. Nebo jak rozhazuje po obloze docela nové 
hvězdy právě pro tebe, aby sis s nimi mohl v duchu hrát.

 ❖ Ve svých představách se vydej na cestu vesmírem tak jako klaun – je 
úžasné, jak daleko se můžeš dostat.

 ❖ Zvídavost rozšiřuje obzory mysli. V duchu prozkoumávej celý širý vesmír 
a neboj se – klaun se o tebe postará.

 ❖ Pomáhej klaunovi a udržuj ve svém světě pořádek a čistotu. Pak se v něm 
bude pořád hezky žít.

 ❖ Měj na paměti, že všechno je k něčemu dobré. I když jsi třeba kvůli 
něčemu smutný, nakonec se určitě všechno v dobré obrátí.

 ❖ Na oslavách se scházejí všichni možní lidé. Neboj se k nim přidat a užívat 
si společnost.

3. JAK VZNIKAJÍ SNY

 ❖ Na svět padá každý večer tma, aby si naše oči mohly odpočinout.
 ❖ Ve snech jsi vždycky v bezpečí – i když ve snu upadneš, nic se ti nestane.
 ❖ I když na tebe třeba dolehne nějaká noční můra, vzpomeň si, že jsi stále 
v bezpečí pod peřinou ve své posteli.

 ❖ Noc je od toho, abychom spali a snili, a ne abychom si dělali starosti. 
Klidně zavři oči, odpočívej a nech si zdát něco hezkého

4. MALÍ MUZIKANTI

 ❖ Všichni mívají trochu trému, když mají něco zazpívat, zahrát nebo říct 
před ostatními lidmi.

 ❖ Napodruhé je všechno jednodušší než napoprvé. Čím víc se něčemu 
budeš věnovat, tím lépe ti to půjde.

 ❖ Je spousta dětí, které se stydí, když vstoupí do místnosti plné neznámých 
lidí. Když se však mezi ně zapojíš, brzy zapomeneš na ostych a budeš 
se bavit stejně jako oni.

 ❖ Když se budeš snažit, ostatní to jistě ocení – a ty budeš mít ze sebe dobrý 
pocit.
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 ❖ Kdyby všichni pečovali o přírodu kolem sebe, žilo by se na světě mnohem 
lépe.

 ❖ Když pro ostatní uděláš něco hezkého nebo něco navíc, budeš z toho 
mít dobrý pocit i ty.

10. TANEC V POVĚTŘÍ

 ❖ Užívej si všechno, co ti příroda nabízí – z deštivého dne můžeš mít 
stejnou radost jako ze slunečného.

 ❖ Nálady se u lidí střídají podobně jako počasí. Každý má své pochmur-
né dny a jasné dny, máme dny bouřlivé i plné míru.

 ❖ V duchu se můžeš stát úplně čímkoliv, dokonce i počasím. Můžeš být 
padající vločkou sněhu nebo dešťovou kapičkou, můžeš se stát buráci-
vým větrem nebo částečkou slunečního paprsku.

 ❖ Zkus si občas pro radost zatancovat. Při tanci ze sebe můžeš setřást 
veškeré trápení.

11. SETKÁNÍ V LESE

 ❖ Celý život si budeš nacházet nové přátele. Je veliké štěstí mít hodně 
kamarádů a je moc dobře, když nejsou všichni stejní.

 ❖ Snaž se neposuzovat ostatní podle toho, jak vypadají, jak mluví nebo 
jak se oblékají. V duchu možná myslí na podobné věci jako ty.

 ❖ Nevadí, jestli se občas stydíš. Čím víc budeš mluvit s ostatními lidmi, 
tím rychleji tě ostych přejde.

 ❖ Když zjistíš, jak lidé žijí, lépe je pochopíš.

7. ZAJÍC BĚLÁK

 ❖ Všimni si, kolik kolem tebe žije všelijakého hmyzu a ptáků. Nešetři 
obdivem pro všechna ta malá stvoření, s kterými tu žiješ, a přitom je 
sotva kdy zahlédneš.

 ❖ I v náročných podmínkách lze najít ledacos dobrého.
 ❖ Mysli na to, jaké máš štěstí, že nemusíš trpět zimou ani hlady – někteří 
lidé takové štěstí nemají.

 ❖ Vychutnávej si krásy přírody – i v té nejmrazivější zimě.
 ❖ Buď trpělivý, a dočkáš se. Potká tě něco hezkého.

8. PODMOŘSKÝ POKLAD

 ❖ Můžeš mít radost z krásných věcí, i když ti nepatří. Na všechno hezké 
můžeš vzpomínat a užívat si to v duchu.

 ❖ Nejšťastnější budeš, když se od kamarádů ani kohokoliv jiného nenecháš 
přemluvit k něčemu, co bys neměl dělat – k něčemu, co ty sám nepo-
važuješ za správné.

 ❖ Když váháš, co je správné a co špatné, zkus se při rozhodování řídit 
svými vnitřními pocity.

 ❖ Nikdy si neber nic, co ti nepatří, i když si třeba myslíš, že to nikomu 
nebude chybět.

9. SOCHA V PARKU

 ❖ Jsou úkoly, které vyžadují hodně času, ale stojí za to – nevzdávej se příliš 
brzo.

 ❖ Možná váháš, jestli máš někomu pomáhat, protože si myslíš, že to bude 
nuda nebo dřina. A přitom to pak bývá mnohem větší zábava, než bys čekal.
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 ❖ Když budeš trpělivý, všimneš si úžasných změn, které se ve velmi pomalém 
rytmu odehrávají v přírodě.

 ❖ Jestliže teď zasadíš semínko, děláš tím něco pro budoucnost.
 ❖ Říká se, že s lety přibývá moudrosti – čím budeš starší, tím budeš také 
moudřejší.

15. POSLEDNÍ PLAVBA
 ❖ Když máš někoho hodně rád, musíš ho občas nechat, aby udělal něco 
podle svého, a třeba i bez tebe.

 ❖ Když o někoho nebo o něco přijdeš, často pak zas někoho nebo něco 
dalšího získáš.

 ❖ Když vzpomínáš na někoho, koho máš rád, a vyprávíš o něm, žije tako-
vý člověk dál v tvých vzpomínkách a v tvém srdci.

 ❖ Přátelství a láska mohou zůstat stále stejně silné, i když už člověk, kterého 
máš rád, není s tebou.

 ❖ Možná jsi smutný, když se máš rozloučit s někým blízkým, kdo se chystá 
na dalekou cestu. Ale pokud je takový člověk šťastný, měl bys mu to přát.

16. CIRKUS SNŮ
 ❖ Nikdy si neříkej, že nemůžeš být tím, kým bys chtěl. Když to dokázal 
někdo jiný, proč bys to nemohl dokázat i ty?

 ❖ Život je plný možností. Zjistíš ovšem, že něco ti jde lépe a něco hůře. 
Zeptej se sám sebe, v čem jsi nejlepší, a tomu se pak s chutí věnuj.

 ❖ Pokud existuje něco, čeho bys chtěl dosáhnout, je třeba, abys na tom 
ty sám zapracoval – a budeš překvapený, jak ti to půjde.

12. KOUZELNÝ OBLÁZEK

 ❖ Abys mohl v něčem uspět, musíš věřit tomu, že to dokážeš.
 ❖ Když se pustíš do něčeho náročného, bývá to jako cesta vzhůru po 
horské stezce. Čím jsi výš, tím těžší ti to připadá, ale nakonec dosáhneš 
cíle.

 ❖ Dosažení vrcholu stojí za veškerou vynaloženou námahu. Máš pak ze 
sebe dobrý pocit a můžeš být hrdý na to, že jsi to dokázal.

 ❖ Možná se bojíš pouštět se do věcí, které jsi ještě nikdy nedělal. Ale když 
strach překonáš a dáš se do toho, často zjistíš, že to vůbec není tak 
strašné, jak sis myslel.

 ❖ Když něco obtížného napoprvé neděláš sám, ale někdo ti s tím pomůže, 
příště už to snadno zvládneš i samostatně.

13. KOČKA U KRBU
 ❖ Je důležité mít nějaké místo, kde si můžeš v klidu přemýšlet a být 
o samotě.

 ❖ Nemusíš být smutný a připadat si osamělý jenom proto, že jsi někdy 
sám. Můžeš to brát jako příležitost pohroužit se do své fantazie. Čím 
víc ji budeš zapojovat, tím větší bude.

 ❖ A kdyby ti někdy přece jen hrozila nuda, stačí se začíst do nějaké dobré 
knihy.

14. PAMÁTNÝ DUB
 ❖ Soustřeď se na to, co je v dané chvíli a na daném místě to nejlepší. Na 
všem si většinou můžeš najít něco příjemného. Nepřej si stále něco 
jiného, než co právě máš.



~ 24 ~ ~ 25 ~

19. DŽUNGLE PLNÁ RADOSTI

 ❖ Situace, které ti zpočátku trochu nahánějí strach, mohou být nakonec 
zábavné, pokud se tomu nebráníš.

 ❖ Pracovat na něčem společně je zábavnější a příjemnější než se kvůli 
tomu prát.

 ❖ Když ti něco nejde, dovol ostatním, aby ti s tím pomohli.
 ❖ Nekaž druhým lidem zábavu – i když se třeba tvoje představa o tom, co 
je zábavné, liší od té jejich.

 ❖ Pokud jsi v něčem opravdu dobrý nebo šikovný, je hezké se o to podělit 
s ostatními lidmi – zvlášť s přáteli.

20. NA ŘECE
 ❖ Život je jako řeka – neustále se mění. Někdy ho můžeš měnit ty sám, 
ale jindy musíš jen přijmout to, co se děje, protože s tím nic nezmůžeš.

 ❖ Někdy je dobře nepouštět se do toho, z čeho máš strach. Ale když budeš 
stále odmítat vyzkoušet něco nového, přijdeš tím o všelijaká zajímavá 
a napínavá dobrodružství.

 ❖ Často něco děláme, protože to dělají ostatní lidé – někdy je však lepší 
jít svou vlastní cestou.

 ❖ Některé věci je dobré se naučit dělat samostatně a nespoléhat na to, že 
je s tebou vždycky bude dělat ještě někdo další.

 ❖ Obyčejné dovednosti bývají ty nejlepší. Je lepší být skvělým kuchařem 
než špatným prezidentem. Nemusíš snít zrovna o tom, že z tebe bude 
někdo světoznámý.

 ❖ Nemysli si, že nejsi dost dobrý na to, abys byl jedinečný – takový už totiž 
jsi!

17. KOSÍ PÍSNIČKA
 ❖ Příroda je všude kolem tebe, kamkoli se vydáš. Nezapomínej na ptáky, 
zvířata ani rostliny kolem sebe – a pokud můžeš, starej se o ně.

 ❖ Je neuvěřitelné, co všechno uslyšíš, když se dobře zaposloucháš. K tomu 
je ovšem třeba zůstat chvilku potichu.

 ❖ Být sólovým hráčem a hvězdou je skvělé, ale stejnou radost ti může 
přinášet i společná hra s ostatními.

 ❖ Zvuky přírody jsou jako hudba, která zní všude kolem tebe – je to tichá, 
uklidňující, věčná melodie.

18. JAKO SVĚTLUŠKA
 ❖ Na světě jsou lidé, kteří tě mají rádi a myslí na tebe, i když ty o tom ani 
nevíš. I když jsou třeba kdovíjak daleko. Nezapomínají na tebe jen proto, 
že tě nevidí každý den.

 ❖ Když v duchu popřeješ lidem něco hezkého, překvapí tě, kolik hezkých 
přání pošlou zas oni na oplátku tobě.

 ❖ Svět je ohromný a jsou na něm báječná místa a skvělí lidé. Kdykoli máš 
možnost cestovat, využij toho co nejvíc.
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pomocí vizualizace zvládlo trému před vystoupením a zachovalo klid, 
aby se dokázalo vyrovnat s případným posměchem spolužáků nebo 
pokáráním učitele. V současné době se také atleti pod vedením psycho-
logů připravují na důležité závody pomocí vizualizací – představují si, 
jak vyhrávají závod nebo jak přeskakují laťku, aniž by se jí dotkli. Dále 
se zjistilo, že léčení fyzických obtíží se urychluje, když si pacienti v duchu 
představují, jak se uzdravují. Jestliže si před zkouškou nebo projevem 
na veřejnosti představíte, jak jste vyrovnaní a plní sebedůvěry, může to 
mít až zázračný účinek na váš výkon.

Jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžete svému dítěti pomoci lépe 
fungovat v životě, ať už doma, nebo ve škole, je seznámit ho s meditací. 
I docela malé děti dokážou díky meditaci získat vládu nad svým myšlením 
a emocemi, lépe pochopit a přijmout sebe sama a být šťastnější. Dechová 
a vizualizační cvičení představují první krůčky ke skutečné meditaci. Spolu 
s příběhy pomohou upoutat zájem vašeho dítěte, prodloužit dobu, po 
kterou se dokáže soustředit, prohloubit schopnost koncentrace a rozvi-
nout sebedůvěru, která pramení z těchto schopností.

11. Dech a koncentrace

Při těchto dechových cvičeních je důležité, aby dítě nezačalo být netrpěli-
vé nebo rozladěné, když se přestane soustředit. Poraďte mu, co má 

udělat, jakmile si všimne, že mu pozornost uniká. Řekněte mu, aby 
poděkovalo mysli za to, že ho na to upozornila, a v klidu se zas vrátilo ke 
cvičení. Cvičení neprotahujte a dítě zbytečně nezatěžujte. Pokud o ně 
nejeví zájem, nenuťte ho do cvičení.

10. Cesta ke skutečné meditaci

Příběhy Kouzelné lucerny slouží jako dobrá průprava k meditaci. 
Mezi jejich příznivé účinky, jak po psychické, tak i po fyzické strán-

ce, patří zklidnění, zlepšování paměťových schopností, prohlubování 
celkové tělesné pohody a výrazné zlepšení koncentrace. Ať už používáte 
jakoukoli meditační techniku, klíčem k úspěchu je vždy koncentrace. 
Na něco se zaměříte, například na dech, a setrváte v tichém soustředění. 
Kdykoli vás mysl začne odvádět od toho, na co se soustředíte, pokaždé 
ji vrátíte zpět. Budete-li dál cvičit, časem se vám bude dařit udržet 
pozornost stále lépe a lépe, až nakonec zažijete mysl v jejím čistém stavu 
– jako když se usadí zvířené bahno na dně rybníka a voda je najednou 
průzračně čistá.

O kus dál v této knížečce najdete dvě krátká jednoduchá dechová 
cvičení, která si můžete s dítětem vyzkoušet. Na CD pak jako bonus 
najdete několik vizualizací. Podobně jako příběhy samotné také tyto 
vizualizace pomáhají prohlubovat pozornost a rozvíjet klid, tvořivost 
a sebepoznání. Až si vyzkoušíte bonusová vizualizační cvičení, můžete si 
začít tvořit vlastní vizualizační hry. Pro začátek třeba dítě vyzvěte, ať zavře 
oči a v duchu si představí nějaký dobře známý předmět, například svou 
oblíbenou hračku nebo nějakou známou osobu. Je-li dítě už starší, může 
si představovat něco složitějšího, třeba procházku v parku nebo pobyt 
u moře. Pokud v sobě dítě s vaší pomocí rozvine tyto schopnosti již 
v raném věku, dokáže pak v pozdějších letech využít vizualizaci ke zvládání 
nejrůznějších životních situací. Bude už jen malý krůček od toho, aby 
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počítat nahlas, pokud možno ve stejném rytmu, ani příliš rychle, ani příliš 
pomalu, asi takto:

„Nádech, tři, čtyři, pět.
Výdech, tři, čtyři, pět.“
Znovu je nejlepší dítěti cvičení předvést, tak aby lépe pochopilo, co má dělat.
Až si osvojí toto počítání dechu, požádejte ho, aby provedlo stejným 

způsobem tři kola. Pak ho poproste, ať zůstane ještě sedět se zavřenýma 
očima, zatímco vy budete podle dechu počítat do pěti. Pak, až bude chtít, 
může otevřít oči.

12. Pomáháme dítěti s vizualizací
Umět si vizualizovat, cokoli chcete – tj. vyvolat si určitý obraz v mysli – vyža-
duje jistý cvik. Pro děti bývá zvlášť obtížné se dostatečně uvolnit a soustředit 
na to, aby mohly vyprázdnit mysl a vizualizovat konkrétní předmět nebo 
místo. Následující postupné kroky jim poskytnou dobrý návod, jak si začít 
osvojovat toto umění.

1. KROK
První krok představuje uvolnění, kterého můžete u dítěte docílit jedním 
z dechových cvičení. Při cvičení by dítě mělo sedět uvolněně, ale zpříma, 
s očima lehce zavřenýma.

2. KROK
Teď je třeba vyprázdnit mysl od všech myšlenek. K tomu dítěti mírným 
hlasem dejte následující pokyny: „Představ si místo, které máš v hlavě, kousíček 

SLEDOVÁNÍ DECHU
Než začnete, požádejte dítě, aby si sedlo na židli nebo na polštář na zemi se 
zkříženýma nohama, tak aby mělo rovná záda a vzpřímenou páteř, rovně 
hlavu a pohled upřený dolů. Řekněte mu, aby jemně zatáhlo ramena, zavře-
lo oči a ruce se spojenými prsty vložilo zlehka do klína. Teď mu dejte pokyn, 
aby sledovalo dech: mělo by dýchat zhluboka do břicha. Vybídněte ho, ať si 
zlehka položí ukazováček na špičku nosu, a pak mu povězte:

„Pomalu se nadechuj nosem.
Vnímej chladný vzduch, který ti vstupuje do nosu.
Teď nosem pomalu vydechuj.
Vnímej teplý vzduch, který ti vychází z nosu.“

Pokud dítě provádí cvičení příliš usilovně a dýchání přehání, mírně ho 
upozorněte, aby dýchalo normálně. Dobrý nápad je předvést mu, jak to 
děláte vy sami.

Požádejte ho, ať se stejným způsobem nadechne a vydechne pětkrát.
Pak ho poproste, aby ještě zůstalo sedět se zavřenýma očima, a tak poti-

choučku, jak jen dokáže. Přitom počítejte podle dechu do pěti. Až napočítáte 
pět nádechů a výdechů, řekněte: „Až budeš chtít, můžeš otevřít oči.“ To je 
jeho první „meditační sezení“.

POČÍTÁNÍ DECHU
Při tomto cvičení dítě pomalu nadechuje nosem, zatímco vy počítáte do tří, 
čtyř nebo pěti, a pak nosem pomalu vydechuje, zatímco vy opět počítáte do 
tří, čtyř nebo pěti. Zpočátku mu toto cvičení může připadat obtížné, ale 
s trochou praxe ho brzy snadno zvládne. Pomoci mu můžete tím, že budete 
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nad nosem, mezi očima. Představ si, že je v tom místě velké bílé promítací 
plátno. A teď si představ, že na tom plátně můžeš vidět jakýkoli obrázek, 
který tě napadne.“

3. KROK
Poraďte dítěti, aby se soustředilo na prázdné plátno a v duchu si vybavilo 
něco z dvaceti příběhů v této audioknize – třeba krásného motýla z Motýlí 
slavnosti. Požádejte ho, ať si motýla představuje podle vašeho popisu. 
Například: „Je to veliký motýl s lesklými modrými křídly. Na každém křídle 
má velký růžový puntík.“ Vizualizaci pak dál rozvíjejte pomocí postupných 
jednoduchých pokynů. Třeba:

4. KROK
„Představ si, jak ten motýl letí. A teď si sedá na velkou červenou květinu 
s měkkým žlutým středem. Vytahuje svůj dlouhý sosák a saje z květu sladký 
nektar.“

5. KROK
„Teď si představ, že motýl odlétá z květiny a letí vysoko k nebi. Sleduj ho, jak 
letí nad koruny stromů až do oblak. A je pryč. Už není vidět.“

6. KROK
„Motýl pomalu mizí i z tvé mysli. Plátno mezi tvýma očima je zase prázdné. 
Je čas zaměřit se na tichý, uklidňující prázdný prostor, který tu za sebou 
motýl zanechal.“




