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Kdy! se staneme matkami, za"neme se o sob# dozvídat v#ci, které bychom se jinak nedozv#-
d#ly. Mate$ství je p$íle!itostí pro osobní rozvoj a zlep%ení sebeúcty, ale také !ivnou p&dou pro 
únavu, stres a pochybnosti o'sob# sama, pokud nejde v%e hladce. Najednou více ne! d$íve vní-
máme, !e jsme jiné. (e na%e pot$eby NEJSOU STEJNÉ.

Pomocí této knihy odhalíte, co pot$ebujete vy osobn# a v'"em se li%íte od sv)ch rodi"&, part-
ner& a'd#tí.

Pochopíte, !e rozdíly nás mohou spojovat, pokud jim porozumíme a nau"íme se 
je#oce$ovat. Díky tomu si budete moci mate%ství u!ít, ne ho jenom p%e!ít.

Postup, jak si pomocí této knihy ur"it sv&j typ, je univerzální. M&!ete ho vyu!ít bez ohledu 
na to, jestli jste !ena nebo mu!, matka nebo otec, mlad) "lov#k nebo zku%en) dosp#l). Kapitoly 
t)kající se p$ímo mate$ství jsou v'knize snadno identi*kovatelné (v'nich budu "tená$e oslovo-
vat v'!enském rod#).

P%esto!e je tato kniha zam&%ena na mate%ství, sv'j typ osobnosti v#ní m'!e najít 
kdokoliv.

PRO! !ÍST TUTO KNIHU?
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B!t mámou není samo sebou

Mate$ská dovolená není dovolená. Je to na%e nová pracovní pozice, pro kterou jsme nebyly vzd#-
lávány, a'u'prvního dít#te ani nem&!eme uplatnit zku%enosti z'p$edchozích zam#stnání. Nad$í-
zen) nám ne$ekne, co od nás o"ekává. V'nové práci máme v#t%inou t$ím#sí"ní zku%ební dobu. 
My i zam#stnavatel m&!eme spolupráci ukon"it, kdy! jsme si ji p$edstavovali jinak. V'mate$-
ství tuhle mo!nost nemáme. Musíme to zvládnout a'máme právo na pomoc. Jen si musíme dá-
vat pozor, kam si pro „dobré rady“ chodíme.

B!t, "i neb!t jako moje máma?
+asto jedinou p$ímou zku%enost z'v)chovy máme z toho, jak jsme byly samy vychovávány. N#-
které z'nás mají ve své mamince velk) vzor a rády ji napodobují a jdou se za ní poradit ; mnohé 
z'nás se ale proti jejímu zp&sobu spí%e vymezují. Nejen proto, !e je jiná doba, ale hlavn# proto, 
!e s'velkou pravd#podobností byla máma jin) typ, ne! jsme my.

Více informovaná máma = lep#í máma?
Hledáme pomoc v'knihách, pátráme na internetu, chodíme na seminá$e, sledujeme webi-
ná$e… V%ude tam nacházíme rady, díky kter)m bude na%e dít# „dob$e vychované“ nebo se 
bude „p$irozen# rozvíjet“. Na internetu je k'dispozici p$ehr%el anonymních diskutujících mami-
nek, které se o své zku%enosti p$ímo horliv! d#lí. Obracíme se také na své kamarádky, a i kdy! 
víme, !e srovnávat se nemá (u sv)ch d#tí se tomu ur"it# sna!íme vyh)bat se), s'jin)mi matkami 
samy sebe "asto porovnáváme.
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A nem&!eme nevid#t rozdíly v'tom, jak jiné matky se sv)mi d#tmi mluví, "ím je krmí, jak re-
agují na jejich plá", jak jsou nebo nejsou d&sledné, za co d#ti chválí, za co se na n# zlobí. A'jsme-
-li nejisté ve svém vlastním p$ístupu, rozdíly mezi nimi a na%ím p$ístupem si interpretujeme 
jako své nebo jejich nedostatky. Podv#dom# si $íkáme, !e kdy! to „ona“ d#lá jinak, asi to zna-
mená, !e jedna z'nás to d#lá %patn#. N#kdy také druhé za jejich p$ístup kritizujeme nebo si roz-
díly bereme osobn#, jako by n#kdo kritizoval nás.

Jen!e vy, va%e kamarádka a paní diskutující na Facebooku m&!ete d#ti vychovávat úpln# ji-
nak, a'p$esto „dob$e“. Ka!dá jste jiná a jiné jsou i va%e d#ti. M&!ete si o v)chov# povídat, m&-
!ete sdílet své zku%enosti, ale je dobré mít na pam#ti, !e to, co funguje jí s'jejím dít#tem, ne-
musí fungovat vám.

B!t mámou znamená b!t sama sebou

Zdroj& pro inspiraci máme skute"n# nep$eberné mno!ství a mnohé z'nás se pot)kají s'tím, aby-
chom se v'tom informa"ním víru neza"aly topit. Své zku%enosti coby „osv#d"ené pravdy“ m&!e 
dle libosti %í$it naprosto ka!d), informace jsou "asto zcela protich&dné, a tak snadno m&!eme 
tápat, "emu vlastn# v#$it a'"ím se $ídit.

Pro%la jsem si tím také. A to za m# tolik mo!ností zdaleka nebylo! P$esto jsem p$e"etla mnoho 
knih, absolvovala n#kolik kurz& – a n#které pro jistotu dvakrát. Kdy! jsem s'lektorkami opako-
van# diskutovala o'tom, !e m&j syn reaguje jinak, ne! ony $íkají, pochybnosti o m)ch mate$-
sk)ch kompetencích nar&staly. Dnes vím, !e jedna nem#la vlastní d#ti a !e d#ti té druhé byly 
jiné ne! ty moje. A hlavn# lektorky byly jiné ne! já.

Teprve kdy! jsem objevila Teorii typ&, ulevilo se mi. Zjistila jsem, co je mi p$irozené a v'"em 
jsou pot$eby m)ch d#tí jiné ne! ty moje. Byla to dlouhá cesta, ale myslím, !e se vyplatila. Svou 
cestu vám nenutím. Nabízím vám, abyste na%ly tu svoji. A budete-li chtít, o té mé se m&!ete do-
"íst v'poslední kapitole této knihy.

Tato kniha toti! není o tom, co funguje jin(m.
Tato kniha je o tom, co bude fungovat vám. Proto!e je o vás.
 Jen je t%eba zjistit, kdo vlastn& jste.
Nejlep)í mámou pro své dít& budete, budete-li sama sebou.

Zrozeny k mate$ství ? – Ano, ale…
Na%e pot$eby nejsou stejné. Pro n#co jsme se narodily – na to máme „nastaven) mozek“ a jde 
nám to snadno, dává nám to smysl, t#%í nás to. Jiné "innosti jsou pro nás p$irozen# vysilující, 
a dokud jsme byly jen samy za sebe, mohly jsme se jim "áste"n# vyh)bat. Mate$ství v%ak zna-
mená mnoho "inností, kter)m se vyhnout nem&!eme. V'n#kter)ch se vy!íváme, jiné nás otra-
vují a jejich „nepln#ní “ si vy"ítáme : „ Nemám dost uklizeno… Neva"ím dost zdrav!… Dít! není 
#ist! oble#ené… Málo si s$dít!tem hraju…“

Je p$itom úpln# p$irozené, !e to nemají v%echny mámy stejn#. N#které napl,uje pé"e o do-
mácnost, jiné se rad#ji v#nují intelektuálnímu rozvoji sv)ch d#tí. N#které se do sv)ch d#tí p$i-
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rozen# vci-ují, jiné se sna!í dít#ti logicky vysv#tlit, !e jeho emoce nikam nevedou, a rad#ji „$e%í 
problém“. N#které mámy se ochotn# pou%t#jí s'd#tmi do dobrodru!n)ch akcí, ale je pro n# t#!ké 
fungovat v'pravidelném re!imu. Jiné re!im p$irozen# nastavují, av%ak jejich d#ti se s'ním jaksi 
necht#jí smí$it.

Je dobré v&d&t, co je nám p%irozené a co ne. Snadn&ji se pak vyrovnáme s#tím,
!e#nás n&co nebaví ( i kdy! se to od mámy o"ekává) a !e nás n&co vy"erpává ( i kdy! 
jiné mámy se v#tom nad)en& realizují  ). Zjistíme, !e takové, jaké jsme, jsme v#po%ádku.

Na#e osobnost je optikou, skrze ni% se díváme na sv&t kolem sebe
Existuje je%t# jeden dobr) d&vod, pro" zji%-ovat, kdo jsem. Jako mámy se sna!íme napojovat se 
na pot$eby sv)ch d#tí, ale v'tomto napojení nám brání na%e vlastní já. I kdy! své dít# nade v%e 
milujeme, neubráníme se, abychom jeho pot$eby nevid#ly sv)ma o"ima, a- u! je dít# jiné ne! 
my, nebo velmi podobné.

Kdy! je dít& jiné ne! rodi"

Patricie : „Je pro m! obtí%né vychovávat syna, kter& pot"ebuje "ád, systém, strukturu, ná-
vody. P"ipadal mi málo tvo"iv&, nechápav&. Vnímala jsem mo%nost volby a svobodu jako 
ideální principy, proto%e vyhovují mn!. Díky Teorii typ' u% vím, %e se ur#it& typ dít!te 
v$takové bezb"ehosti m'%e cítit a% nesvobodn!.“

Kdy! je dít& stejné jako rodi"

Lenka : „Díky Teorii typ' mi do(lo, %e se sna%ím, aby dcera ‚nebyla tolik jako já‘ v situa-
cích, kdy se sv&m nastavením nejsem spokojená. T"eba ji nutím, aby si (la hrát i s d!tmi, 
které nezná, i kdy% si pamatuju, jak to pro m! bylo t!%ké. Nebo po ní chci, aby víc roz-
víjela fantazii, kdy% ona je nejistá a$chce to ud!lat tak, jak to zná. Te) vím, %e ona je mi 
vlastn! mnohem podobn!j(í, ne% jsem si myslela. Lépe se mi te) respektuje její nastavení 
a pot"eby.“

Chcete-li b)t svému dít#ti dobrou mámou, polo!te si otázky  : Doká!u odlo!it své vlastní br)le 
a'nedívat se na dít# sv)m úhlem pohledu? Doká!u odolat poku%ení vychovávat ho tak, jak bych 
sama cht#la b)t vychovávána, "i u"it ho tak, jak bych sama cht#la b)t u"ena?

Radka : „Syn chodil od (kolky do r'zn&ch alternativních (kol, nicmén! te) je spokojen& 
na b!%ném, osmiletém gymnáziu. Proto%e pr& je kone#n! n!kde "ád a on ví, co se od n!j 
o#ekává. Díky Teorii typ' dneska vím, %e jsem celou dobu hledala (kolu spí( pro sebe ne% 
pro n!j.“

Tato kniha vám odhalí, k)m jste. Odd#lit od sebe to, co byste v'dané situaci pot$ebovala vy, 
a'to, co pot$ebuje va%e dít#, m&!e b)t díky tomu mnohem snaz%í. Mo!ná vás ale p$epadá po-
chybnost  : Jak zjistím, jaké je a co pot$ebuje moje dít# ?

Tato kniha není návodem, jak jednodu%e ur"it typ va%eho dít#te. To za vás neud#lá !ádná 
kniha. Dít# se vyvíjí a teprve se u"í b)t samo sebou. Jeho vrozené pot$eby jsou v'n#m ale p$í-
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tomné od narození a'nem#ní se. Jde jen o to, objevit je. Díky této knize pochopíte, jak rozma-
nité vrozené pot$eby lidé mají, a'stanete se citliv#j%í p$i jejich pozorování u svého dít#te – ani! 
byste chování dít#te hned posuzovala podle toho, jak to máte vy.!

Jak zjistím, kdo vlastn& jsem?

Nehledejte v'této knize klasick) dotazník, kter) by se vás ptal, jak se v'r&zn)ch situacích zacho-
váte. Rozhodovat se o svém typu na základ# projev& chování by bylo velmi zavád#jící, nebo- 
chování je nejvíce prom#nlivou slo!kou na%í osobnosti. Místo toho vás kniha provede postup-
n)m odkr)váním va%ich vrozen)ch pot$eb, které odrá!ejí to, s'jak)m nastavením mozku jste se 
narodili. To toti! nemáme v%ichni stejné.

Popisy typ& zohled,ují také v)voj v'pr&b#hu !ivota. Díky tomu uvidíte, !e v'pojetí Teo-
rie typ& není typ „%katulkou“ ani „alibi “. Naopak. Ka!d) z'nás má mo!nost rozvíjet i to, pro co 
vrozené dispozice nemá. D#láme to v%ichni, proto!e v'ur"it)ch situacích je to v)hodné, umo!-
,uje nám to p$izp&sobovat se o"ekáváním okolí nebo v'tom cítíme p$íle!itost pro sv&j rozvoj.

Práv# mate$ství nás "asto nutí b)t n#k)m jin)m, ne! jsme, plnit role, ve kter)ch se necí-
tíme úpln# pohodln#. +astokrát (ani! si to uv#domujeme) nem&!eme napl,ovat své vrozené 
pot$eby a „nedobíjíme se“, jak bychom cht#ly. A v'neposlední $ad# jsme prost# "asto fyzicky "i 

! Podrobn# se o pot$ebách jednotliv)ch typ& d#tí a jejich v)voji do"tete v'knize Nejsou stejné : Jak díky 
Teorii typ' porozum!t d!tem i sami sob!.
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psychicky vy"erpané. Za'takov)ch podmínek se chováme jinak ne! obvykle, co! m&!e ur"o-
vání na%eho typu komplikovat.

P%i ur"ování typu se proto sna!te vycházet z#toho, jak se chováte, kdy! jste 
„v#pohod&“ – nejste unavené, nemocné, pod tlakem apod. Vzpome$te si na to,
jak jste to m&ly p%ed mate%stvím, i na to, jak jste to m&ly jako d&ti.

Touto cestou ur"íte své vrozené pot$eby, pochopíte, kde se nacházíte ve svém v)voji, a ná-
sledn# se dostanete i k'tomu, jak vá% typ reaguje ve stresu – proto!e i to má r&zné projevy 
u'r&zn)ch typ&. A dozvíte se, !e stres m&!e b)t i skv#l)m u"itelem na cest# k'hlub%ímu pochopení 
sebe sama.


