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Predstavujeme nové knihy 

 

Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell s Christine M. Benton:  

Kruh bezpečného rodičovstva 

Trenčín: Vydavateľstvo f, 2018, 252 s. ISBN 978-80-88952-96-1 

 

 

Na pultoch kníhku-

pectiev sa objavila 

veľmi zaujímavá a pú-

tavá knižná publikácia, 

ktorá hovorí o tom, ako 

podporiť bezpečnú vzťa-

hovú väzbu vášho die-

ťaťa, jeho emočnú odol-

nosť a slobodu v skú-

maní seba a sveta. Aj 

túto myšlienku vyslovil 

v predhovore Daniel J. 

Siegel. 

„Traja mimoriadne 

kompetentní a skúsení 

americkí psychoterape-

uti dokázali do terapie a 

poradenstva kreatívne 

začleniť poznatky o vývoji vzťahovej väzby s cieľom smero-

vať ľudí k bezpečnému typu vzťahového správania, kom-

plexnej empatii, odolnosti a slobodnému skúmaniu sveta.“ 

(prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Pro mente sana, Bratislava; 

Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého, Olomouc; 

SZU Bratislava; Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava). 

Rodičia dneška neustále čelia tlaku byť dokonalí. Avšak 

v snahe urobiť všetko správne riskujeme, že nám ujde, čo 

naše deti naozaj potrebujú pre celoživotné emocionálne bez-

pečie. Jednoduché, ale silné rodičovské stratégie „kruhu bez-

pečia“, ktoré Kent Hoffman, Glen Cooper a Bert Powell pri-

niesli touto knižkou do tisícok rodín, sú prvýkrát dostupné 

v takej forme, aby si ich rodičia dokázali osvojiť pomocou 

tejto publikácie. 

Čo sa pomocou knižky môžete naučiť: 

• Ako nájsť rovnováhu medzi opaterou, ochranou a rozví-

janím nezávislosti u dieťaťa. 

• Aké emocionálne potreby môže dieťa vyjadrovať nároč-

ným správaním. 

• Ako vaša vlastná výchova ovplyvňuje váš rodičovský 

štýl – a čo s tým môžete robiť. 

Plná živých príkladov a unikátnych praktických nástro-

jov. Táto kniha pomenúva kľúčové body potrebné pre zdravú 

vzťahovú väzbu, ktoré sú dostupné pre každého. – Vedie 

k porozumeniu sebe samému, flexibilite a ochote robiť chyby 

a učiť sa z nich.  

Súčasťou knihy je aj sebahodnotiaci dotazník. 

Uvádzame aj niektoré vyjadrenia renomovaných osob-

ností na adresu tohto diela: 

„Milujem túto knihu a viem, že bude dobré vracať sa k 

nej počas náročných momentov v rodičovstve! Najviac sa mi 

na tejto knihe páči to, že nemusíte robiť nič „extra“, aby ste 

svojmu dieťaťu pomohli prekvitať. Namiesto toho mi kniha 

pripomenula základný faktor, ktorý som nevidela, napriek 

tomu, že som ho mala pred očami – môj vzťah s mojím die-

ťaťom. Pomohlo mi to mať nádej a cítiť sa sebaisto v mojich 

prirodzených rodičovských schopnostiach.“ 

Kari G., Washington 

 

„Realistická, vtipná, múdro zachytávajúca komplexnosť 

rodičovstva... Budete si želať, aby vaši rodičia čítali túto 

knihu. A ak už vaše deti vyrástli, budete mať chuť začať ešte 

raz od začiatku.“ 

Arietta Slade, PhD., Yale Child Study Center,  

Yale University School of Medicine 

 

„Vynikajúca v každom ohľade – krásne napísaná, ve-

decky podložená, doplnená skvelými príkladmi a plná hlbo-

kej múdrosti.“ 

Phillip R. Shaver, PhD., uznávaný emeritný profesor 

psychológie, University of California, Davis 

 

„Čítanie tejto knihy je príležitosťou k spoznaniu seba – 

pretože poznanie našich vlastných silných aj slabých miest je 

pre rodičovstvo kľúčové.“ 

Charles H. Zeanah, MD., Psychiatrické oddelenie, 

Tulane University School of Medicine 

 

Knižku odporúčame do pozornosti nielen psychoterapeu-

tom, psychiatrom, psychológom, ale aj vychovávateľom 

a samozrejme všetkým rodičom. Knihu si s 25% zľavou mô-

žete objednať priamo na stránke www.vydavateľstva f (e-

mail: vydavatelstvo-f@vydavatelstvo-f.sk). 

 

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. 


