
Kdo je Vojtěch Holický?
Člověk, který se živí pomocí druhým lidem, převážně dětem, v těžkých
životních chvílích formou psychoterapie zaměřené na emoce. Svou
práci kombinuje s cirkusovým uměním klauningu a žonglování.

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
V rodině, která je v klidu, se každý člen cítí bezpečně a přirozeně, cítí
podporu od ostatních a může se osobnostně rozvíjet.

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? 
Výrok C. G. Junga se dá rozšířit na jakoukoli vlastnost, kterou
vnímáme u ostatních. Většinou to, co nám nejvíce vadí, je v nás nějak
obsaženo. Při práci s dětmi pak často narážíme na způsob zvládání
emocí, který se liší od toho našeho. Nejtěžší je vydržet s dítětem
negativní emoce, které se nás mohou často nepříjemně dotýkat a tím
v nás vyvolávat napětí, to pak snadno přeneseme zpět na dítě, které
se tak stává až nesnesitelným. To, co u sebe máme změnit, je způsob
vztahování se k prožívání druhých, zůstat empatický a zároveň
ponechat druhému autonomii v jeho emocích.

Existuje nějaký citát, který si rádi připomínáte Vy konkrétně? 
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby
byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je." Jan Werich
Vždycky mi to připomene nutnost zůstat autentický bez přetvářky 
a pokrytectví.

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Pracuji v Ambulanci klinické psychologie, která má pracoviště
v Olomouci i Šternberku. Věnuji se převážně práci s dětmi, ať už jde
o poruchy učení, pozornosti či chování, nebo projevy úzkosti 
či zvládání stresu. Při práci s dospělými se zaměřujeme
na zpracovávání silných emocí a hledání životní cesty v těžkých
obdobích.
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Hra součást učení -
učení součást hry

Jak podpořit své dítě 
v procesu učení? Jak
důležitá je pozornost? 
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Zvládání emocí 
v souvislosti s učením 

Jak souvisí učení 
s emocemi? Trestat?
Chválit? 


