
Kdo je Zuzana Frydrychovská?
Zuzana je psycholožka a lektorka. Vystudovala psychologii 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou i před sebou
spoustu dalšího návazného vzdělávání. Poskytuje individuální 
a párové konzultace. Dále se zaměřuje na rodinný systém 
a posilování rodinných kompetencí, na výchovu dětí a zvyšování
sebedůvěry (nejen) rodičů. Pomáhá najít jiné způsoby řešení a hlavně
zvládnutí osobních, párových i rodinných  životních situací, které jsou
někdy hodně náročné.
A jaké je její poslání? Být inspirací a podporou těm, kteří ji vyhledají...

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
Rodina v klidu je v mých očích fungující systém láskyplných vztahů,
respektu, sdílení, zdraví, vnímání, podpory, svobody i blízkosti,
mluvení i naslouchání. Každý den se něco mění, děti rostou a vyvíjejí
se, dospělí zrají. Denně prožíváme každý své radosti i starosti,
zažíváme dobrodružství i nudu, máme spousty otázek, získáváme
životní zkušenosti. Rodina v klidu je systém jedinečných osobností,
které hledají každý den, jak spolu dohromady BÝT A ŽÍT!

Carl Gustav Jung, řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit? 
V řečeném "moudru" je uvedený naprostý základ pro pochopení
toho, co se v rodině děje. Současně již ze své praxe s rodinami vím,
jak moc je pro rodiče těžké si to uvědomit, přiznat a hlavně přijmout.
A něco s tím uvědoměním opravdu začít dělat. Dobrá zpráva je, že
současní rodiče jsou zodpovědní a vnímaví (tedy alespoň ti rodiče,
kteří přijdou na konzultaci). A trápení dětí či celého rodinného
systému je silnou motivací pro změnu! Společně pak v rámci
rodinných konzultací hledáme možnosti, zdroje, cesty, způsoby, co a
jak změnit, aby se doma všem lépe dýchalo!

Existuje nějaký citát, který si ráda připomínáte Vy konkrétně? 
Již dlouho je mým mottem tento citát autora Sri Chinmoy: „Je jen
jediný způsob, jak dorazit do cíle: začít."

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Nabízím psychologické poradenství, individuální i párové konzultace
a konzultace pro celé rodiny. Pořádám přednášky a kurzy po celé ČR,
na kterých předávám své znalosti a zkušenosti. Velkou radostí jsou
pro mne inspirativní setkání žen "JEN TAK BÝT...", která pořádám
pravidelně každý měsíc. S klienty se potkávám v krásném příjemném
prostředí na adrese Sokolská 11 v centru Olomouce.

Rozdíl ve výchově
kluků a holek
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Pravidla a hranice
ve výchově

Jak a kdy nastavit
pravidla a hranice 
ve výchově děti? 
Proč jsou důležitá? 
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Mgr. Zuzana Frydrychovská        
+420 739 428 048
z.frydrychovska@gmail.com
www.facebook.com/ZANNA.cz
Sokolská 11, 779 00 Olomouc
www.zanna.cz

Jsou rozdíly ve výchově
kluků a holek? A jaké?
Co potřebují kluci
a co potřebují holky?  

Vstup dětí do MŠ

Jak připravit dítě
na vstup do mateřské
školy? Jak připravit sebe
jako rodiče?  

Jak vést děti 
k samostatnosti
a zodpovědnosti

Co dělat pro to, aby byly
vaše děti samostatné 
a zodpovědné?   

Období vzdoru a
vztek u dětí

Jak zvládnout období
vzdoru a vztek u svých
dětí? Co dělat
a co naopak nedělat?   

Rivalita mezi
sourozenci

Jak pracovat
se sourozeneckou
rivalitou?  Co je ještě
v pořádku a co je moc?   

A DALŠÍ...


