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Léčivé příběhy pro děti

Jak vytvořit vlastní  
léčivý příběh?

Potřebné informace
Můžeme použít všechno, co je pro dítě dů-

ležité, co obdivuje i z čeho má strach. Toho, co obdi-
vuje, chce dítě dosáhnout a toho, čeho se bojí, se chce 
vyvarovat. Doplňte si tabulku:

Věk dítěte
Oblíbení mazlíčkové
Oblíbené pořady v televizi
Hrdinové, kteří ho nejvíce oslovují
Strach (z čeho)
Co obdivuje?
Který sport nebo jakou činnost má rádo?
Jaké jsou ještě v jeho životě zvláštnosti? 
Jaké jsou jeho zvláštní charakterové vlast-

nosti?
Které charakterové vlastnosti by dítě mělo 

nejraději nebo co by rádo více rozvinulo? (odvahu, 
sebedůvěru, sílu…)

Také obecné psychické pozadí může při tě-
lesných potížích poskytnout cenné informace. O tom-
to tématu existuje celá řada knih jako například kniha 
spisovatelky Louise Hay2, která se s těmito problémy 
vypořádává již třicet let. Vyberte teď nějakou postavu 
a souvislosti, jež se budou v příběhu odehrávat. Vyber-
te takový svět, o kterém se domníváte, že se z něj bude 
vaše dítě těšit (prince, zvířata, planety, hmyz), a roz-
hodněte, který mazlíček v něm bude hrát hlavní roli, 
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a stane se tak zástupcem vašeho dítěte. Vymyslete si 
počáteční zápletku, v níž bude mít hlavní hrdina pro-
blémy a bude vykazovat podobné symptomy jako váš 
potomek. Vymyslete si i konečnou situaci, ve které se 
bude hlavní hrdina vyskytovat také (silnější, chytřejší 
a tak dále). Určete teď cestu, již hlavní hrdina při do-
sažení konečné zápletky pravděpodobně vykonal.

Psaní příběhů podle vlastní potřeby

První fáze
Hlavní hrdina, který zastupuje dítě, zažívá 

rozličné dobrodružné a zajímavé příhody, jež pouka-
zují na to, že se oproti dřívějšku výrazně změnil, že je 
nyní chytřejší a silnější. V tomto bodě klademe důraz 
na to, že mu zesílily zuby, nohy nebo ruce. Dále zmí-
níme, že hlavní postava je sympatická, odvážná, milá 
(podle kvalit, které můžete připsat dítěti nebo které by 
rádo mělo) a oproti ostatním postavám ji velmi oce-
ňujeme.

Následující fáze
Zapojte do příběhu fakt, že hlavní hrdina trpí 

podobnými symptomy jako váš potomek, například 
bolestí nebo zvláštním pocitem v břiše. Zdůrazněte 
především to, že není nemocný hrdina, nýbrž jeho 
bříško. Přitom dbejte na to, aby mu dalo jiné, moudré 
zvíře dobrou radu, a řekněte mu, že se mu teď bříško 
rychle uzdraví, protože roste a sílí stejně jako nohy. 
„Dříve bylo bříško nemocné…, ale teď vyrostlo a ze-
sílilo a může se s … velice dobře vyrovnat.“
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Hlavní hrdina se v příběhu naučí věci, které 
dříve neuměl, ale teď už je zvládá dobře.

Hrdina potká moudrou osobu, čaroděje, sta-
rou sovu nebo babku kořenářku, jež mu vypráví, že se 
v břiše (podvědomí) nacházejí malí pomocníci (imu-
nitní systém), kteří to s ním myslí dobře, a jak jeden 
z malých pomocníků zapříčinil ze samé horlivosti 
uvedené symptomy. Ten mu teď také pomůže se těch-
to symptomů nebo překážek zbavit.
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Pro Vašíka

Čtyři a půl roku, alergie 
dýchacích cest, problémy se 
spánkem

Pět příběhů pro Vašíka, které napsala Ann 
Delnoy a které mu předčítala jeho matka.

Popis problému

Vašík je malý chlapec, jenž má čtyři a půl 
roku a trpí alergií dýchacích cest i problémy se spán-
kem. Když byl ještě miminko, bylo to s ním velice 
jednoduché. Spal dobře, jedl bez problémů a byl vět-
šinou spokojené dítě. Okolo třetího roku života prodě-
lal těžkou infekci dýchacích cest. Z tohoto důvodu ne-
mohl jednou v noci vůbec dýchat. Musela to pro něho 
být velice traumatizující zkušenost, neboť od tohoto 
okamžiku začal mít panický strach ze spánku a vy-
tvořil si silnou alergii dýchacích cest. Následkem pak 
byly topofobie a častý kašel. V noci spal nanejvýš dvě 
hodiny. Pro rodiče to bylo opravdové utrpení. Když 
byly Vašíkovi čtyři roky obrátili se o pomoc na kliniku 
pro potíže spánku. Tam doktoři spojili jeho problémy 
s alergií dýchacích cest. Po návštěvě kliniky spal Va-
šík lépe, stále se ale ještě budil čtyřikrát během jedné 
noci kvůli návalům strachu. Alergie dýchacích cest 
zůstala stejně silná jako dříve.
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Rady 

Při psaní příběhů byly brány v úvahu násle-
dující skutečnosti, které jsou pro Vašíka důležité:

Chodí velmi rád do školky, miluje Teletub-
bies, především postavičku Po, a hraje rád počítačové 
hry s Blinky Billem.

Výsledky

S příběhy se začalo 28. prosince 2000. Dítě 
jimi bylo doslova nadšené. O dva týdny později už 
v noci nepotřebovalo žádný sprej proti alergii a spal 
klidněji. Za šest týdnů spal Vašík nerušeně po celou 
noc. Za celou další dobu použil sprej jen jedenkrát. 
Předtím musel téměř každý týden k ošetřujícímu léka-
ři a od prosince 2000 už nebyl u doktora ani jednou. 
V dubnu 2003 jsme se s rodiči ještě jednou spojili. 
Jeho stav je i nadále stabilní.

Telefonní číslo rodičů: 
Ingrid +32/494 606 253
E-mail: ingrid.van.den.broeck@pandora.be
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První příběh: Po umí skákat

Tralalalala! Tralalalali! (ozývá se zpěv)
Hopsa jedna, dvě! Hopsa tři a čtyři!
Hej! Kdopak to přichází? No přece Teletub-

bies!
Po, Dipsy, Laa Laa a Tinky Winky právě vy-

razili do lesa. Krásně tu voní houby. Po jede na své 
koloběžce; Dipsy má na hlavě svůj klobouk; Laa Laa 
si s sebou vzala míč a Tinky Winky svoji tašku. Do 
ní dal znamenité sladké sušenky. Na ty přijde řada  
za chvilku, ale nejdříve si naši kamarádi budou hrát 
s míčem. Dojdou k malému potůčku. Voda stéká po-
malu z kopce dolů. 

„Tady si budeme hrát!“ volá Po.
„Skvělé,“ výskají ostatní. „Pojď, budeme si 

házet míčem,“ říká Tinky Winky. To všechny náramně 
baví. Míč létá vysoko do vzduchu, putuje od Po k Laa 
Laa, od ní k Dipsymu, ten ho hodí Tinky Winky, až se 
míč dostane zpátky k Poovi. 

Ale co se to teď stalo?
Tinky Winky chce hodit míč Poovi, ale pro-

tože je velký a silný, hodí jej velmi vysoko. 
Ajajaj! Míč přeletí potok a zůstane ležet na dru- 

hé straně. To se našemu Poovi ani trochu nelíbí.
„Ajaj! Míč je pryč a já se k němu už nikdy 

nedostanu,“ pláče Po. 
„Můžeš přece potok přeskočit a dojít si pro 

něj,“ říká Tinky Winky. „Ne, to nejde, neumím ská-
kat,“ naříká Po.

„Dříve, když jsi byl malý, jsi skákat neuměl. 
Teď už jsi větší a hodně ti zesílily nohy. Tak pojď, 
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jen to jednou zkus, určitě se ti to povede!“ dodává mu 
odvahy Laa Laa. 

„Neumím to,“ běduje Po smutně. 
„Víš co?“ říká Tinky Winky. „Jdi k potůčku  

a podívej se do vody.“ 
Po se vidí ve vodě jako v zrcadle. 
„Podívejte se, jak jsem vyrostl!“ Ve vodní 

hladině vidí všechno zcela zřetelně. I přes červené 
kalhoty cítí svoje svaly . Podívej se na ty silné nohy. 
„Hej, Laa Laa, Dipsy a Tinky Winky. Podívejte! Mám 
větší a silnější nohy. Skočím!“

„Ano! Zkus to,“ volají jeho přátelé.
Po se rozeběhne a …hop! Přeskočí potok.
„Hurá, dovedu to hurá, hurá, umím skákat!“ 

volá Po.
„To musíme oslavit!“ Všichni se drží pevně 

za ruce, tancují a zpívají

Po umí skákat! Po umí skákat

„Jupí jupí! Kdo si dá další sušenku?“ ptá se 
Tinky Winky.



39

Léčivé příběhy pro děti

Druhý příběh: silné břicho 

„Deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, še-
desát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, stóóóóó! Už 
jdu!“

Dipsy se postaví na kopec. „Aha! Kdopak 
se to schovává támhle za tím křovím? Laa Laa! Tin-
ky Winky! Vylezte ven! Vidím vás!“ „Ale kdepak je 
Po?“

Náš Po není k nalezení. Dipsy se jde podívat 
dovnitř do domu a hledá. Po si vlezl zpátky do postele, 
protože ho bolí bříško.

„Au, au! Co se to děje?“ myslí si Po. „Dip-
sy,“ volá. „Mě tak bolí břicho!“

„Ajajaj, Po, už tě zase bolí břicho jako minu-
lý týden?“ ptá se Dipsy.

„Ano, Dipsy, a bolí opravdu hodně! Bude bo-
let stejně dlouho jako minule?“

„Určitě ne, Po, vyrostl jsi a zesílil. Můžeš si 
břicho jistě uzdravit sám,“ odpovídá Dipsy.

„Jak bych to měl udělat?“ ptá se Po. „Doká-
zal bys mi poradit?“

„No, když bolí břicho mě,“ říká Dipsy, „tak 
nejdříve třu silně rukama o sebe (předvádí). Pěkně si 
tím zahřeju ruce. A když si je pak položím na břicho, 
jsou bolesti ty tam.“

„Aha, Dipsy, tak to také vyzkouším…“
Po tře rukama o sebe. „Ano, Dipsy, už cítím, 

jak jsou teplé!“
„Výborně, Po,“ říká Dipsy, „teď polož teplé 

ruce opatrně na břicho.“
Po si strčí ruce pod svetr.



40

Paul Liekens; Ann Delnoy

„Víš, Po, břicho se ti teď zase rychle uzdraví, 
protože je chytřejší, zesílilo a vyrostlo. Bříško, které už 
je tak silné jako to tvoje, je nemocné vždy jen chvilku  
a najednou šup, bolest je pryč a bříško je zase zdravé.“

Po cítí, jak se mu bříško krásně zahřívá. Sly-
ší, jak vydává tiché, spokojené zvuky.

Jestlipak víš, co se stalo pak? 
Už to určitě víš.
Přesně tak. A se svých bolestí zbavil. Úplně  

a natrvalo. Po má radost, že jeho bříško je tak silné. 
Hurá, už si zase může jít hrát.
„Haló, Laa Lao, Tinky Winky, už si zase hra-

ju. Jdu vás hledáááát!“


