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Úvod

My sami musíme byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete okolo nás. 
Sme na začiatku cesty, je to tam, kde práve stojíme. 

Gándhí

transformácia spoločnosti a reforma školského systému po roku 1989 vyža-
dujú od pedagogických zamestnancov vysokú mieru profesionality. v peda-
gogickej praxi je nevyhnutná osobná zainteresovanosť a dennodenné preko-
návanie prekážok. Na základe dlhoročných skúseností s praktickým trénin-
gom doc. Ing. Františka Kassaya, Csc. sme vytvorili program kontinuálneho 
vzdelávania Autointegračný výcvik. Postupy a  metodiku pôvodného autoin-
tegračného tréningu autora Kassaya sme doplnili o nové skúsenosti a námety 
a pod názvom Autointegračný výcvik predkladáme v učebnom zdroji k akre-
ditovanému programu kontinuálneho vzdelávania. Našou snahou je reagovať 
na dlhodobé požiadavky pedagogických zamestnancov realizovať praktické 
výcviky v oblasti zvládania záťažových situácií. vzdelávací program a učebný 
zdroj je zároveň reakciou na podnety a odporúčania Štátnej školskej inšpek-
cie pre MPC „zameriavať ďalšie vzdelávanie pedagógov na rozvíjanie vyučova-
cích techník a stratégií stimulujúcich sebareflexiu a kooperáciu žiakov“ zverejne-
né na str. 84 v správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a škol-
ských zariadeniach v slovenskej republike v šk. roku 2013/2014. Práca s pozi-
tívnym nastavením mysle, lepšie zvládanie seba samých, tréning všímavosti, 
vytváranie siete vzájomne výhodnej spolupráce, tvorivé riešenie situácií, zlep-
šenie kvality života, technika nastavovania mysle a tela, plán osobného rozvo-
ja sú postupy, ktoré uplatňujeme v autointegračnom výcviku (Aiv). Jedným 
z cieľov programu Aiv je aktualizovanie, rozšírenie a prehĺbenie osobnostných 
a profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca, ktoré podporia po-
zitívnu klímu v školskom prostredí a tým prispejú k zvýšeniu kvality výchov-
no-vzdelávacieho procesu. Pre pedagogickú prax v súčasnosti považujeme za 
dôležité plánovanie osobného rozvoja pedagogického zamestnanca a na zá-
klade skúseností zo vzdelávania vhodnú aplikáciu prvkov Aiv do vyučovania.
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1/ Motivácia

Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka.
Ján Amos Komenský

slovo motivácia pochádza z latinského slova „motivus“ – vyvolávajúci pohyb. 
Označuje súbor procesov, ktoré sa podieľajú na intenzite, smerovaní a spô-
sobe konania. v podstate ide o vnútornú silu, ktorá energizuje organizmus. 
Motivácia sa definuje ako sila v organizme, ktorá aktivuje alebo usmerňuje 
správanie k istým cieľom. (Daniel, J. a kol. 2005, s. 116) Motivácia dáva od-
poveď na otázku, prečo človek vykonáva určitú činnosť. Poznáme motiváciu 
vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná motivácia nastavuje človeka robiť niečo pre 
vlastné uspokojenie. Vonkajšia motivácia reaguje na vonkajšie podnety, ako 
napríklad peniaze, moc sláva alebo strach. Cielenou motiváciou sa dokážeme 
zmeniť k lepšiemu. Thomae uvádza 6 hlavných modelov chápania motivácie: 
1. motivácia ako príčina pohybu,
2. motivácia ako následnosť zmien stavov organizmu,
3. motivácia ako abstrakcia kontinuity,
4. motivácia ako determinant smeru,
5. motivácia ako súhrnný pojem pre porovnanie vzťahov,
6. motívy ako príčiny rozhodovania a konania.
Nie je správne, keď sa vnútorná a vonkajšia motivácia opisujú v opozícii, pre-
tože obidva druhy sú vo vzájomnom vzťahu. Ak sa pozrieme na motiváciu 
z pohľadu učenia sa, pretože sa zaoberáme výchovno-vyučovacím procesom, 
vnútorná motivačná orientácia je učenie sa motivované záujmom a zvedavos-
ťou, ako aj snahou pracovať pre svoje vlastné uspokojenie, preferenciou no-
vých a flexibilných činností, snahou pracovať samostatne a nezávisle. Naproti 
tomu vonkajšia motivačná orientácia je postavená na učení sa motivovanom 
snahou získať dobré známky, snahou uspokojiť učiteľa alebo rodiča, upred-
nostňovaním ľahkých a jednoduchých činností, závislosťou na pomoci učite-
ľa a orientovaním sa na vonkajšie kritériá posudzovania výsledkov. (Petlák, 
e. a kol. 2008, s. 8 – 10) 
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Zo šiestich modelov chápania motivácie podľa H. Thomaea sa dajú v autoin-
tegračnom tréningu najlepšie využiť pri zmene k lepšiemu motivácia ako ná-
slednosť zmien stavov organizmu a motívy ako príčiny rozhodovania a kona-
nia. Dve najlepšie motivácie sú „radosť z práce“ a „záujem o vec“. 
Ak niekto robí niečo s radosťou, nepotrebuje už iné povzbudenia. veď naj-
väčšou odmenou pre človeka je radosť. Čo však robiť ak nám radosť chýba? 
Napredovanie vedy a techniky sa neustále zrýchľuje. tieto faktory si vyžadu-
jú aplikovať v praxi nové spôsoby prístupu k novým technológiám a tiež nové 
prístupy k  vzdelávaniu. Riešenie zložitých situácií vplýva na rozhodovanie 
a konanie jednotlivca. 
Rozhodujúcim faktorom na vytváranie zmien sú na prvom mieste ľudia. Musí-
me rátať s tým, že schopnosti a vlastnosti jednotlivca nemajú absolútnu plat-
nosť, sú relatívne. veľký vplyv na vývoj jednotlivca majú ľudia, ktorí ho od 
malička obklopujú – rodičia a učitelia. v humanistických teóriách osobnos-
ti C. R. Rogers tvrdí, že ak sú deti milované, rešpektované a akceptované svo-
jimi najbližšími, nebudú cítiť veľkú priepasť medzi svojimi schopnosťami 
a podmienkami hodnoty, ktorou sú napĺňané. Ide vo veľkej miere o zhodu 
medzi vnútorným prežívaním a vonkajším správaním. v reálnom živote sa 
stretávame s disharmóniou medzi myslením, hovorením a konaním. Pretvár-
ka zo strany učiteľov v školskej praxi má nepriaznivý vplyv na vývin osob-
ností žiakov. skúmaním vlastností výnimočných osobností sa zaoberal A. H. 
Maslow. Na základe rozborov životopisov významných vedcov a politikov, ale 
aj osobnou komunikáciou s niektorými z nich, zostavil zoznam vlastností, 
ktoré sú typické pre výnimočných a tvorivých ľudí, ktorí:
 - jasne percipujú realitu a sú schopní akceptovať aj neistotu,
 - akceptujú seba aj druhých a  majú malé alebo žiadne pocity viny alebo 

úzkosti týkajúce sa ich samotných,
 - sú imaginárni a spontánni v myslení a správaní, ale nie absolútne nekon-

venční,
 - sú viac zameraní na problém než na seba,
 - život chápu reálne, ale zároveň sa z neho dokážu tešiť,
 - sú nezávislí, ale nie rebelantskí,
 - môžu mať silné, extatické až mystické zážitky, v ktorých sa dostávajú na 

pokraj niečoho nového,
 - sú sociálne zameraní a empatickí, ale chránia si svoje súkromie,
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 - sú schopní hlbokých osobných zážitkov, ale zvyčajne s obmedzeným poč-
tom ľudí,

 - vo svojich postojoch k druhým sú ohľaduplní a demokratickí,
 - poznajú rozdiel medzi prostriedkami a cieľom a neznepokojujú sa, ak na 

dosiahnutie cieľa treba niečo podstúpiť,
 - majú zmysel pre humor, ktorý je voči druhým ľuďom hravý, nie nepria-

teľský,
 - sú jedinečne tvoriví, t. j. schopní vytvoriť jedinečne veľký príspevok v ne-

jakej oblasti myslenia alebo snaženia,
 - sú odolní voči vplyvu kultúry (Daniel, J. a kol. 2005, s. 269 – 270).

Práve posilňovanie schopnosti rozvíjať celú potencionalitu osobnosti a „na-
stavenie si vnútorných – psychických podmienok na riešenie situácií najlepším 
spôsobom, akého sme práve schopní“ je aktívnou prácou na sebe samom v au-
tointegračnom výcviku. Aj v tomto prípade ide o humanistický prístup k člo-
veku. Je nutné si uvedomiť, že škola je v prvom rade zameraná na výsledok, 
či sú to výsledky prijímacích skúšok, testovania žiakov, umiestnenia v súťa-
žiach. Autointegračný výcvik je zameraný na výsledok: Byť šťastným a úspeš-
ným človekom. Šťastie nie je niečo, čo človeka stretne. Nie je to niečo, čo sa dá 
kúpiť za peniaze alebo nadiktovať rozkazom z pozície sily. v skutočnosti je 
šťastie výsledkom práce na sebe, sebakontroly, sebariadenia, sebatvorby. Je to 
psychický stav, ale aj prúd vedomia, súzvuk, súlad osobnosti s jeho hodnoto-
vými cieľmi, je to stav zmysluplnosti plynutia bytia. Šťastie nie je protikladom 
výkonnosti človeka. (Zelina, M. 2004, s. 15) Najdôležitejšou stránkou života 
je správne myslenie. Po ňom nasleduje správne dýchanie, správne stravovanie 
a správny pohyb. Človek, ktorý správne myslí, robí prirodzene správne i všet-
ko ostatné. (viilma, L. 2011, s. 153)

1.1 Príbehy z praxe

Dnes sa rozhoduje o tom, či pod tlakom globalizácie vznikne len nová orga-
nizácia sveta, alebo aj nové kultúry vo svete. Na mieste je otázka, na akých 
hodnotách budú stáť nové kultúry. Z histórie vieme, že skutočná kultúra vždy 
vyrastala z vnútorných pohnútok. Nebolo ju možné nariadiť alebo zorganizo-
vať – vytryskla z ducha. Aj naše deti budú tvoriť ducha európy, ktorá sa dnes 
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nachádza v hlbokej duchovnej kríze a situácii vážneho rozhodovania. viktor 
Frankl hovorí, že dráma dnešného človeka spočíva v tom, že už mu inštink-
ty nepovedia, čo musí robiť, ale ani tradícia mu to nehovorí, ako to napove-
dala ľuďom donedávna. Dnešný človek preto vyvoláva dojem, že už nevie, čo 
má chcieť. Uteká preto do konzumu, konformizmu a prenecháva svoju vôľu 
silnejšiemu. Naše deti sú deťmi našej doby. Zdá sa, že si uvedomujú otvorené 
možnosti, ale nežijú v  istote a nádeji zmyslu života. to im berie motiváciu 
hlbšie porozumieť sebe aj iným. Kladú si otázky, všetko kriticky zhodnocu-
jú. túžia po spravodlivosti, sú schopní pomenovať svoje chyby a zlyhania. sú 
schopní samostatnosti a nezávislosti, ale v krízach túžia po autorite sily. Nie 
sú zvyknutí niesť ťažkosti, často nevedia odložiť uspokojenie svojich potrieb 
na neskôr. vzdelanie chápu pragmaticky, ako prostriedok sebauplatnenia 
a  moci. sú zbehlí v  pomenúvaní globálnych problémov ľudstva, ale nie sú 
rozhodnutí zaslúžiť sa o ich riešenie. Chcú žiť teraz a nie sa na život pripra- 
vovať. toto všetko si musia učitelia dneška uvedomovať. Ak hovoríme o hod-
notách, vieme, že hodnoty sú procesuálna veličina. Úloha učiteľa v  tomto 
procese je jasná. Položiť si základnú otázku. Čo bude študent potrebovať pre 
život z toho, čo ho učíme? (smreková, M. 2006, s. 234 – 235)

1.1.1 Príbeh prvý – Ako učila vnučka svoju babičku „správne dýchať“
v Domove mládeže vierka pracovala 37 rokov s dievčatami v adolescentnom 
veku. K trénerstvu pre občianske združenie Humanita a zdravie pre všetkých 
(Hzv) sa dostala vďaka kurzu, ktorý sa v roku 1997 uskutočnil v spoluprá-
ci so Žilinskou univerzitou a ďalšími organizáciami pre vysokoškolských štu-
dentov i ľudí z praxe. Po absolvovaní tréningov Hzv využívala osvojené tech-
niky v praxi s dievčatami. stala sa lektorkou Hzv za Banskobystrický kraj, 
lektorkou pre vychovávateľov domovov mládeže. vierka spomína: 
„Zo začiatku som bola striedavo úspešná. Cvičenia sa opakovaným tréningom 
stále viac a viac páčili, dievčatá i kolegyne cvičiť chceli, ale len so mnou. Po tré-
ningoch sa cítili veľmi dobre fyzicky i psychicky. Raz ma jedna mladá kolegyňa 
(učiteľka slovenčiny) požiadala, aby som prišla do jej triedy a počas triednic-
kej hodiny (45 min.) naučila jej žiakov niektoré techniky, aby sa jej žiaci zme-
nili k lepšiemu. Boli to študenti 2. ročníka obchodnej akadémie – 10 chlapcov 
a 15 dievčat vo veku 16 – 17 rokov. Trieda patrila v škole medzi problematické, 
málo disciplinované, so slabými výsledkami v štúdiu. Učitelia chodili na hodiny 
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s veľkými obavami, ba niektorí tam odmietli učiť. Mladá triedna bola v kon-
coch. Po dlhšom zvažovaní som jej požiadavku prijala. Trénovala som už pred-
tým so študentmi, učiteľmi i vychovávateľmi niekoľko rokov – lenže tí to všetci 
chceli. Pre spomínaných žiakov to však vymyslela triedna ako povinné napl-
nenie triednickej hodiny. Dlho som rozmýšľala nad programom, čo im môžem 
dať za 45 minút, aby ich to zaujalo, aj pomohlo. Pripravili sme vopred pomôc-
ky a triedu – stoličky do polkruhu, stoly bokom aj s taškami, magnetofón s rela-
xačnou hudbou, voňavú sviečku. 
Program, podľa ktorého som vtedy cvičila:
1. Úvodná motivácia
2. Hra na Vieru a Dôveru
3. Mať všetkých 5 pohromade
4. Šéfovská zostava a dýchanie
5. Nácvik dýchania
6. Správne sedenie na stoličke
7. Správne státie (v autobuse, na zastávkach...)
8. Očné cviky
9. Môj koníček a povinnosti
10. Efektívne ladenie mysle na stoličke, dýchanie, prianie dobra
Všetko muselo prebehnúť expresne, lebo čas bol obmedzený. Do cvičenia sa 
zapojili všetci. Zo začiatku bol v triede smiech, hlasné poznámky, pokrikova-
nie, uškŕňanie. Upozornila som ich na hudbu, zavreté oči, sledovanie dvíha-
nia brušnej dutiny a žiaci postupne stíchli. Cvičila aj triedna. Rušivé momen-
ty ustupovali, väčšina žiakov nakoniec chcela cvičiť. Dýchanie na stoličke niek-
torí zvládli výborne, iní menej. Pri reflexii hovorili, že im chrčí dych, niektorí 
ho nepočujú a podobne. Snaha žiakov bola nakoniec úspešná. Na záver – pri 
prianí dobra – boli poniektorí dojatí. Cvičenie sa im páčilo a chceli si ho zo-
pakovať. Rozdala som im malé priania šťastia na letáčiku ako bonus a tried-
na im „Šéfovskú zostavu“ sľúbila prefotiť a rozdať na želanie. Bola som šťast-
ná, že som to zvládla. Po skončení prišlo za mnou zopár študentov poradiť sa, 
ako premôcť strach a obavy, ako zvládnuť učenie sa. Pre mňa to bola obrovská 
odmena, nádherný pocit, že som viacerým žiakom predsa len pomohla. Len 2 
chlapci odmietli zo začiatku spolupracovať a ešte aj pri cvičení Šéfovskej zosta-
vy stále len sedeli na stoličkách, obzerali druhých. Neskôr sa, spočiatku nesme-
lo, tiež zapojili. 
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Po pol roku sa má iná kolegyňa vychovávateľka opýtala, či som robila tréning 
na pedagogickej škole. Ona cvičenia poznala, niekoľkokrát so mnou cvičila. Sú-
hlasne som prikývla, „prečo sa pýtaš“, nedala mi zvedavosť. Odpovedala mi, 
že bola na rodinnej návšteve a jej neter, ktorá navštevuje OA pri SPgŠ cvičila 
v spomínanej triede. Bola vraj po tréningu na triednickej hodine nadšená, kaž-
dému v rodine predvádzala, ako správne dýchať, sedieť na stoličke a správne 
stáť. Dokonca sa venovala aj svojej babičke. 
Keď tam bola moja kolegyňa na návšteve, neter jej vysvetľovala: „Vieš teta, my 
nemáme teraz čas, ideme s babičkou cvičiť, ako správne dýchať.“ Aj babka sa 
tešila na cvičenia, ktoré ju upokojovali. 
„Láskyplné vzťahy a skvelé sociálne cítenie v rodine, to je nádhera.“ 
(Z metodického listu Františka Kassaya k semináru Psychosomatické aspekty 
prevencie a liečby najmä onkologických ochorení v trenčíne)

1.1.2 Príbeh druhý – Učiteľky trénovali, aby mohli byť k deťom lepšie
„Potrebovala som už so sebou niečo urobiť, psychicky sa zregenerovať, preto 
som sa rozhodla pre toto školenie a to, čo som tu zažila, bola maximálna poho-
da, preniesla som to na celú rodinu“ – prezrádza dojmy bezprostredne po ak-
cii jedna z účastníčok, učiteľka materskej školy elena. Desiatky takýchto ná-
zorov zazneli na záver trojdňového odborného školenia, na ktorom sa stretlo 
asi 30 pedagógov, inšpektorov a metodikov. tri dni cvičili telom aj mysľou. 
Režisérom tohto zaujímavého projektu bol zakladateľ a prezident združenia 
občanov Humanita a zdravie pre všetkých (HZv) František Kassay zo Žiliny. 
vybudoval ho v duchu presvedčenia, že aj každodenný stres a kolotoč rozho-
dovaní či konfliktov možno zvládať s duševnou rovnováhou. Keďže pri prá-
ci s deťmi je to potrebnejšie viac ako inde, jednu z najdôležitejších úloh pro-
jektu bol cieľ– aby učiteľky mohli byť na deti lepšie. Ako hovoril, autointegrač-
ný tréning spôsobí, že učiteľka sa nebude snažiť primárne meniť svoje okolie, 
ale dokáže si sama v sebe vytvoriť priaznivé tvorivé podmienky, je pokojná  
a prenáša to aj na deti“. (2) 

1.1.3 Príbeh tretí – Letná škola Infoveku 2001
Letnej školy Infoveku 2001 sa zúčastnila aj učiteľka jazykov z gymnázia. Mala 
obrovský strach z počítačov. Prvé dva dni to často vyjadrovala slovami: „Som 
hrozná.“ Na tretí deň prestala šomrať a začala sa tešiť z práce na počítači. 
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Lektori skvele motivovali účastníkov, okrem iného aj výsledkami, ktoré sa po-
darili na niektorých školách zapojených do Infoveku. s obdivom sme počúva-
li napr. o projekte Chémia okolo nás. Začala ho učiteľka spolu so svojimi žiak-
mi na gymnáziu v spišskej Novej vsi. Neskôr sa pridali ďalšie školy zo slo-
venska. Potom prešli do spolupráce so školami v zahraničí. Na tomto projekte 
je fascinujúca skutočnosť, že prostredníctvom práce na projekte sa žiaci nau-
čia nielen poznatky z chémie, ale prakticky sa učia zvládnuť informačno-ko-
munikačné technológie (IKt), zažívajú eufóriu hľadania a tvorby, učia sa ko-
munikovať a spolupracovať s učiteľmi a spolužiakmi, i s inými školami. svoje 
výsledky vedia aj prezentovať a to všetko s konkrétnymi skutočnosťami z re-
álneho sveta, tak materiálneho, ako aj virtuálneho. výsledkom práce sú: na-
miesto pasivity – aktivita žiakov, namiesto nepríjemnej povinnosti niečo sa 
naučiť (naspamäť) – veľká motivácia niečo dokázať (presne ako by šlo o koní-
ček), namiesto výchovných problémov v triede, škole, rodine i na ulici – zisky 
v podobe manažérskych postupov, zručností, spôsobilostí, kompetencií nut-
ných na kvalitné fungovanie človeka v dnešnej spoločnosti. Po skúsenostiach 
z Letnej školy Infoveku 2001 a z doterajších výsledkov projektu Infovek si do-
volíme tvrdiť, že praktické používanie IKt má aj dôležité výchovné aspekty:
 - sebapoznávanie a sebavýchova,
 - schopnosť vnútorne sa motivovať pre vykonávanie pozitívnej činnosti,
 - schopnosť učiť sa, najmä na emocionálnej a sociálnej úrovni, 
 - vedomostné učenie je založené na hľadaní, všímaní si, porovnávaní, vybe-

raní, experimentovaní a zmysluplnom používaní informácií,
 - posilňovanie pevnej vôle pri prekonávaní prekážok,
 - primárna prevencia pred drogovou závislosťou a inými protispoločenský-

mi javmi,
 - schopnosť komunikovať, spolupracovať a nezištne pomáhať druhým,
 - schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky, prípadne obhajovať ich,
 - riadenie osobnostného rozvoja a riadenie vlastnej kariéry.

Jednoducho povedané, zmena k  lepšiemu v  škole, rodine, firme či regióne, 
štáte alebo na celom svete je v prvom rade spojená s výchovou. vzdelávanie, 
ako proces získavania poznatkov, vedomostí, informácií, je jedným z výsled-
kov takto chápanej výchovy. súčasťou Letnej školy Infovek 2001 boli aj rela-
xačné a tréningové postupy doc. Ing. Františka Kassaya, Csc. (Ako zvýšime 
pracovnú a učebnú výkonnosť vo vyučovaní. Metodický materiál F. Kassay)
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1.1.4 Príbeh štvrtý z ČR – Regenerace a kultivace tvorivých síl učiteľa
Pod týmto názvom uskutočnilo združenie občanov spoločnosť pre eduká-
ciu, osvetu a komplexnú medicínu vzdelávací program pre učiteľov regiónu. 
v štyroch nadväzujúcich 8-hodinových tréningoch sa účastníci učili ako 
zvládať seba, ako vytvoriť pre seba i žiakov prostredie bezpečia, pohody a ako 
dosahovat v partnerstve so žiakmi čo najlepšie výsledky. Prínos celého prog- 
ramu dokumentovali vyjadreniami. 
Pre mňa: 
 - som si viac istá sama sebou, vytvorila som si okolo seba bezpečie, viac pre-

žívam to, čo práve robím – Ilona,
 - harmonizácia osobnosti, upokojenie, pohoda, sústredenie na aktuálnu 

činnosť, osobný rast, byť práve teraz, prežívať život kvalitnejšie – Kamila, 
 - dnes už dokážem do MŠ prísť s čistou hlavou a nevnášať tam negatívnu 

energiu z domova a tak sa naplno venovať iba deťom a hlavne ich ovplyv-
niť – Irena, 

 - motivácia na ďalšiu učiteľskú prácu, potvrdenie intuície, že vedomosti nie 
sú najdôležitejšie, ale že ide v skutočnosti o emocionálne a sociálne uče-
nie, zážitok, harmóniu, ja sám = ja sám, zodpovednosť za seba – Jitka, 

 - som citlivejšia a vnímavějšia, ďakujem, že som mohla zažiť nové postupy; 
dokážem ich zdôvodniť aj odovzdávať a šíriť – Líba.

Pre deti:
 - učiteľ v pohode, bez direktivního prístupu = odstránenie blokády strachu 

z učiteľa a z učiva – lepšie výsledky, keď je v pohode učiteľ, sú v pohode 
deti a potom deti môžu učiť aj rodičov – Kamila,

 - naučiť sa vnímať, byť zodpovední sami za seba, viac všímavejší, citlivejší, 
prístupnejší – Iva,

 - pocit bezpečia – Ilona,
 - pripraviť deťom miesto bezpečia a pohody v MŠ a naučiť ich zvládať náro-

ky života najlepším možným spôsobom – Irena, 
 - naučiť deti pozitívnemu naladeniu pre život a prácu, naučiť sa otvorene 

vnímať okolitý svet a  otvorene komunikovať, posilniť vnútornú istotu, 
zodpovenosť za svoje správanie – slávka, 

 - dokážem sa deťom viac priblížiť, brať ich viac ako rovnocenného partnera, 
od ktorého sa i ja súčasne učím – Líba. (Metodický materiál Hzv).
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2/ Pedagogická prax a autointegračný výcvik

Keď uzdravíš seba, uzdravíš celý svet. 
Jung

Profesia učiteľa má množstvo špecifických čŕt. skôr ako podrobnejšie opíše-
me jednotlivé techniky a metódy autointegračného výcviku, zameriame sa na 
súčasné možnosti a  podmienky zvládania učiteľskej profesie. Na vonkajšie 
a vnútorné stresujúce faktory v bežnom živote pedagóga, na jeho vzťah k žia-
kovi. Pokúsime sa nastoliť otázky zmyslu života. 
Obsahom tejto časti práce je priblíženie princípu, techník a pravidiel prak-
tizovania autointegračného výcviku. Základnou myšlienkou je, že každú si-
tuáciu môžeme tvorivo riešiť najlepším spôsobom, akého sme práve schopní, 
pričom rozvíjame celú potencionalitu našej osobnosti. Ide nám o pravidlá, 
prácu, výsledok a konečný zisk z autointegračného výcviku, ktorý nám pri 
cieľavedomom využívaní prinesie očakávaný cieľ – zlepšiť nastavenie svojho 
tela a mysle k lepšiemu. Pripomenieme si teoretické zázemie, ktoré vychádza 
z účinných spôsobov psychológie zvládania života a praktických tréningo-
vých postupov Mirka Frýbu, Františka Kassay a Ivana Žáryho, z argumentá-
cií v dielach Golemana, Mayera a saloveya o emocionálnej inteligencii. spo-
menieme informácie z výsledkov výskumu mozgu, ktoré súvisia s kultiváciou 
pozitívnych emócií a pripomenie aspoň niektoré projekty týkajúce sa škôl, 
ktoré reagovali na potreby pozitívnych zmien v súvislosti globalizáciou sve-
ta. Dotkneme sa aj komplexného manažérstva kvality a dosiahnutia vysoko 
tvorivého výkonu. stručne popíšeme základné techniky a metódy Aiv, ktoré 
podrobne rozpracujeme v ďalších častiach práce.

2.1 Súčasné možnosti a podmienky zvládania učiteľskej profesie

Učiteľská profesia je špecifická z rôznych pohľadov, napr. profesia ako služba. 
stále platí, že pedagogickí zamestnanci sú zamestnaní v súlade so zákonom 
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o verejnej službe. Profesia, ktorá vykazuje vysokú mieru autonómie – práca 
so žiakmi v  triede, kde sa vyžaduje vo výchovno-vzdelávacom procese po-
súdenie potrieb dieťaťa a flexibilný prístup pri riešení konkrétnych situácií 
pedagogickej praxe. Na jednej strane vysoká autonómia, na druhej strane 
obmedzovanie byrokratickými praktikami kladie na učiteľov omnoho vyš-
šie nároky ako na profesionálov v iných zamestnaniach. Učiteľ musí zvlád-
nuť predovšetkým sám seba, až potom dokáže zvládnuť niektoré úskalia pe-
dagogickej praxe. sú to napríklad stresujúce vonkajšie faktory, ako nezáujem 
žiakov, nedostatok času, povinnosti mimo vyučovania, nedostatok podpory  
zo strany rodičov, kolegov a celej spoločnosti, nedostatok ocenenia a porozu-
menia zo strany priamych nadriadených, ale aj súkromné problémy. 
v súvislosti s napísaným možno hovoriť o ťažko riešiteľných dilemách peda-
gogického procesu. Vybudovať autonómiu žiaka, ktorá je konečným cieľom 
výchovy, podporovať jeho samostatnosť v rozhodovaní verzus závislosť žia-
ka od učiteľa. Náročnosť cieľov vzdelávania národných alebo učiteľových ver-
zus nemožnosť plne preniknúť do vnútra žiaka a účinne ovplyvniť procesy 
jeho učenia sa. využívať osvedčené postupy vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese verzus tvorivosť a originálne postupy, ktoré môžu vytvárať situácie neis-
toty. Od pedagogického zamestnanca – profesionála sa očakáva správny pe-
dagogický vzťah k žiakovi. Na jednej strane odstup a posúdenie potrieb žiaka 
bez ohľadu na vlastné pocity, na druhej strane vzťah učiteľa k žiakovi založe-
ný na vcítení sa do jeho problémov. Učiteľ na efektívnu prácu potrebuje mať 
u žiaka autoritu, zároveň túži, aby ho žiaci mali radi a prijímali ho. Možno po-
vedať, že vzťah učiteľa a žiaka je vždy asymetrický. 
Ďalšou významnou oblasťou, ktorú z pohľadu špecifík učiteľskej profesie ne-
môžeme vynechať, sú vlastné nedostatočnosti pedagogického zamestnanca. 
subjektívne nedostatky, zvláštnosti temperamentu, osobné preferencie v po-
hľade na žiakov (napríklad práca žiakov na vyššej úrovni v oblasti informač-
no-technologických prostriedkov). trvalým ohrozením učiteľa sú aj vnútorné 
stresujúce faktory, ktoré spôsobujú psychickú únavu až syndróm vyhorenia. 
Nebezpečenstvom je aj nízke sebahodnotenie učiteľa, ktoré vyplýva z nedoce-
nenia učiteľskej profesie a to môže viesť k tendenciám kompenzovať si svo-
je nespracované traumy a stresujúce situácie z práce alebo súkromia medzi 
žiakmi. sebapoňatie a  sebaregulácia učiteľa majú v pedagogickej praxi veľ-
ký význam. to si učitelia v dennodennom zhone často vôbec neuvedomujú 
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a nerešpektujú ani signály najbližšieho okolia na zmeny vo svojom správaní. 
Problematickým skutočnostiam a dilemám sa učiteľ, ktorý vstupuje do tejto 
profesie, nemôže vyhnúť. Dôležité je uchovanie integrity vlastného ja. (Profe-
sijný rozvoj učiteľa, 2006, s. 10-12).

2.2 Autointegračný výcvik

Jednou z možností ako pozitívne nastaviť mentálnu a telesnú autoreguláciu 
je absolvovať autointegračný výcvik. Ide o správne nastavovanie tela a mys-
le. K základným technikám nastavovania mysle potrebujeme poznať, čo nám 
robí problémy alebo vnímať, či znovu prežívať podstatné skutočnosti proce-
sov, ktoré myseľ považuje za dôležité. Reflektovanie je spätnou väzbou. Nie 
je hodnotením, ale konštatovaním minulého stavu. Reflektovanie si riadime 
otvorením mysle a znovuprežívaním. K výhodám reflektovania patrí možnosť 
dopracovať sa k dlhodobo vytýčeným cieľom. Ďalším atribútom je orientova-
nie sa na dosahovanie čo najlepších výsledkov konkrétneho človeka – t. j. ide 
o kultiváciu a rozvoj osobnosti. tým si človek vytvára ideálne predpoklady 
na komunikáciu a spoluprácu s inými ľuďmi a zároveň pracuje na  dosaho-
vaní cieľov. Ďalšie postupy v autointegračnom výcviku sú tréning všímavosti, 
vyplavovanie múdrosti, samomotivácia na najlepší výkon – štvoro zakotvení 
a sieťovanie. skôr ako začneme s výcvikom ešte pár motivačných myšlienok. 
Chceme sa mať lepšie alebo aspoň dobre. 
Je prirodzená – vnútorná snaha v každom z nás. Či už sme skupina – firma, 
rodina, komunita, národ, krajina alebo jednotlivý človek – manažér, zamest-
nanec, rodič, študent, dieťa či senior. Ako dosiahneme, aby sme sa mali lep-
šie? A nielen na chvíľu a občas, ale dlhodobo? Tak, že sa sami zmeníme k lep-
šiemu. Najlepšie to povedal Gándhí, že my sami musíme byť tou zmenou, kto-
rú chceme vidieť vo svete okolo nás, a preto každý deň a v každej chvíli sme 
na začiatku cesty. Je to tam, kde práve stojíme. K tomuto cieľu sa každý z nás 
vyberá svojou osobnou cestou rozvoja telesných a duševných schopností. Auto-
integračný výcvik ponúka už overené techniky práce s telom a  mysľou bez 
toho, aby išlo o manipuláciu zvonka. Dôležitou myšlienkou pri autointegrač-
nom výcviku je, že každý účastník je trénerom seba samého a cvičiteľ je len 
pomocníkom. všetky metódy a techniky si otestuje každý sám a dobrovoľne. 
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to, čo je nám príjemné a prináša pozitívne zmeny v osobnom rozvoji jednot-
livca, si treba zachovať a ďalej cvičiť. to, čo je nám nepríjemné a neužitočné 
označíme ako poruchu alebo chybu a vyradíme z výcviku. Pri vyplavovaní 
mysle alebo relaxácii si môžeme dať kontrolnú otázku – prečo nám daný po-
stup alebo technika nevyhovovali a je pravdepodobné, že nás myseľ upozorní 
na zmeny, ktoré môžu mať podstatu v zdravotných problémoch, sociálnych 
vzťahoch a pod. 
Jednou z metód autointegračného výcviku je umenie malých krokov. Ak sme 
v  doterajšom živote robili chyby z  hľadiska telesného a  mentálneho nasta-
venia, nenúťme sa robiť rýchle zmeny. sami seba láskavo a  citlivo smeruj-
me k pozitívnym zmenám umením malých krokov a v trpezlivosti a láskavos-
ti k sebe samému uvidíme aj adekvátne výsledky. 
K základným technikám, ktoré sme už vymenovali, znovu zdôrazňujeme pra-
videlné zaraďovanie techniky štvoro zakotvení – samomotivácia na najlepší 
výkon. Ústredné pravidlo je jednoduché – byť mysľou pri tom, čo práve robím. 
výcvik nás nasmeruje k pozitívnym zmenám z hľadiska pracovného výkonu: 
Pracovať s menšou námahou (konečne) a mať pri tom lepšie výsledky ako do-
teraz. sú to pre nás efektívne zmeny. Pri každej práci je zo všetkého najdôle-
žitejší výsledok. Keď už začneme lepšie zvládať seba samého, oveľa ľahšie sa 
nám bude dariť aj efektívna komunikácia a spolupráca s druhými. Budeme si 
tým vytvárať sieť vzájomne výhodnej spolupráce a keď treba aj nezištnej pomo-
ci. výsledkom efektívnej práce má byť zisk. Aiv ponúka zisk: 
Nacvičíme a nastavíme si také vnútorné pravidlá – podmienky, že každú si-
tuáciu sa snažíme tvorivo vyriešiť najlepším spôsobom, akého sme práve 
schopní, pričom uplatníme a zároveň rozvíjame celú potencionalitu našej 
osobnosti. to sú pravidlá – práca – výsledok a náš zisk z Aiv.
vo svojom živote si často kladieme otázky typu: Kto som? Prečo som tu? O čo 
sa môžem vo svojom živote oprieť? tisícky rokov sa človek takto pýta a ne-
uvedomuje si, že odpoveď na tieto otázky nosí vo svojom vnútri. v každom 
z nás je sila, ktorá nás láskyplne vedie k dokonalému zdraviu, dokonalým me-
dziľudským vzťahom, perfektnej životnej dráhe a všestrannému blahobytu. 
Aby sme všetko dosiahli, potrebujeme veriť, že je to možné. Musíme prejaviť 
dostatok ochoty zbaviť sa takých vzorov správania, ktoré vytvárajú podmien-
ky na vznik toho, čo nechceme. Dosiahneme to tak, že vkročíme do svojho 
vnútra a nadviažeme spojenie so svojou vnútornou silou, ktorá vždy vie, čo je 
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pre nás najlepšie. Ak máme dosť chuti spoľahnúť sa vo svojom živote na túto 
veľkú silu v nás, ktorá nás miluje a pomáha nám, prežijeme život plný lásky  
a hojnosti. (Hayová, L. 1997, s. 19) 

2.3 Teoretické zázemie a tréningové metódy

Pri aplikovaní autointegračného výcviku pokladáme za rozhodujúce využíva-
nie teoretického zázemia i tréningových metód doc. Mirka Frýbu (od r. 1994), 
ktoré v súčasnosti predstavujú jeden z účinných spôsobov psychológie zvláda-
nia života. Ďalej využívame techniky vychádzajúce z mnohogeneračných tra-
dícií, aj najnovších výsledkov vedy v oblasti výskumu mozgu a emócií, tvo-
rivosti a nového životného štýlu. tiež argumentácie Golemana, ktorý tvrdí, 
že klasické inteligenčné testy nepredpovedajú tak dobre úspech ako úroveň 
sociálnych zručností, empatia a umenie diskutovať s ľuďmi, teda emocionál-
na inteligencia. emocionálna inteligencia zahŕňa sebauvedomenie, motiváciu 
vlastného správania, vytrvalosť, kontrolu impulzov, reguláciu nálad, empatiu 
a optimizmus. Otcovia emocionálnej inteligencie Mayer a salovey považujú za 
najdôležitejšie poznanie vlastných emócií, kontrolu vlastných emócií, pozna-
nie emócií iných, sebamotiváciu a zvládanie sociálnych vzťahov – sociálnu ob-
ratnosť. (Živčicová, e. 2007, s. 86-87) 
Uvádzame niekoľko informácií z výsledkov výskumu mozgu a emócií, o kto-
ré sa pri výcviku opierame: Od podnetu uplynie štvrť sekundy, kým sa vzruch 
objaví v odpovedajúcej časti mozgu. Ďalšiu štvrť sekundy trvá, kým sa zá-
mer, napr. reakcia svalov, uskutoční. to znamená, že väčšinou konáme pod-
ľa svojho zvyku. Opierame sa o pojem „neurálna plasticita”. Mozog je výsled-
kom našich skúseností, neustále sa mení – buď na základe nových spojení 
medzi neurónmi, alebo vznikom celkom nových neurónov. sústavné cvičenie 
teda mozog fyzicky tvorí a má nepopierateľný dopad aj na myseľ a telo. emó-
cie sú spracovávané najmä ľavým prefrontálnym lalokom (pozitívne emócie) 
a pravým prefrontálnym lalokom (negatívne emócie), amygdalou (je ústre-
dím pre deštruktívne emócie, najmä strach) a hippocampusom (pomáha re-
gulovať emócie, aby odpovedali reálnej situácii). Dôležitá je „funkcia zotave-
nia“ – čas, ktorý osoba potrebuje, aby sa vrátila do pokojného základného sta-
vu potom, čo bola vyprovokovaná emóciou.
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Ľudia, ktorí sa vracajú k normálu rýchlo:
 - majú menšiu aktiváciu v amygdale a ich aktivácia trvá kratší čas;
 - vykazujú väčšiu aktiváciu v ľavom prefrontálnom laloku – oblasti dôleži-

tej na pozitívne emócie;
 - ich každodenná skúsenosť je naplnená pocitmi energie, optimizmu a nad-

šenia.
Kultivácia pozitívnych emócií je výhodnejšia ako riešenie problémov spoje-
ných s negatívnymi emóciami. to znamená, dosahovať lepšie výkony a záro-
veň mať i príjemnejšie pocity a kvalitnejší život. Globalizácia ovplyvňuje fir-
mu i školu, či mala by ovplyvňovať? Ciele firmy sú v prvom rade zamerané na 
výsledky. Firma je existenčne závislá od toho, či predá svoje produkty, služ-
by. Chyby sa prejavia rýchlo. Podobne funguje aj súčasná škola, tiež je v pr-
vom rade zameraná na výsledky. Škola je existenčne závislá v podstate len od 
počtu žiakov. Chyby sa prejavia neskoro a sprostredkovane. Rozhodujúcim 
faktorom na vytváranie zmien sú ľudia. to má bezprostredný vplyv na ľudské 
zdroje. Z uvedeného vyplýva, že každý manažér i pracovník by sa mal čo naj-
lepšie prispôsobovať neustálym zmenám, aby sa vedel čo najlepšie identifiko-
vať so svojou organizáciou. Rovnako je to aj v školách. Mali by v prvom rade 
vychovávať svojich žiakov a študentov tak, aby boli schopní učiť sa a osvojili si 
manažérske kompetencie, aby boli dobre pripravení na neustále zmeny v pra-
covnom, rodinnom i osobnom živote. Medzi vhodné prístupy môžeme zara-
diť – Infovek, integrované tematické vyučovanie (Itv), aplikovanú ekonó-
miu Baťa Junior Achievement slovenskej republiky (BJA sR), aktivity Zdru-
ženia Orava a ďalšie. Asi neunikne pozornosti, že všetko sú to mimovládne 
organizácie, ktoré pomáhajú školám uskutočňovať potrebné zmeny.
tréningovú metódu – ako sa mať lepšie vlastným pričinením – ako sa zmeniť 
k lepšiemu – zostavil František Kassay v autentickom tréningovom postupe. 
vychádzal pritom z vyše tridsaťročných osobných skúseností s uplatňovaním 
rozvojových techník v pracovnej, rodinnej i osobnej sfére, ako aj z rozsiahle-
ho štúdia, hľadania a praktického overovania tréningových postupov. Auto-
integračný výcvik sme doplnili o postupy a odporúčania Ivana Žáryho, ktorý 
vytvoril systém 13 schopností na úspešný a šťastný život. 
Čím sa tieto postupy odlišujú od iných výcvikov? Bežné manažérske výcviky 
a tiež ich uplatňovanie v živote manažéra sa zakladajú prevažne na vonkajšej 
motivácii – podávaj lepšie výkony kvôli niečomu – firemnému cieľu, prémii, 
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výhodám, postupu. Zvyčajne nie je manažér vnútorne plne stotožnený s von-
kajšou motiváciou alebo sa u neho môže vytvárať pocit nepríjemného nátlaku 
alebo odporu. Opakom je vnútorná motivácia – činnosť vykonávame z vnú-
torného presvedčenia – v prvom rade kvôli sebe. Máme radosť už z toho, že 
túto činnosť môžeme urobiť. spomeňme si na niektorý svoj koníček. Čosi nás 
ťahá k cieľu, vymýšľame, hľadáme, snažíme sa dosiahnuť najlepší možný vý-
sledok. A práve vnútorná motivácia je základom výcviku. 
Pritom ho tvoria jednoduché, príjemné a veľmi účinné techniky. Nacvičím 
a potom si „nastavím“ pre seba také vnútorné – psychické podmienky, že kaž-
dú situáciu sa snažím tvorivo vyriešiť najlepším spôsobom, akého som prá-
ve schopný, pričom uplatním a zároveň rozvíjam celú potencionalitu svojej 
osobnosti. 
v konečnom dôsledku je výcvik orientovaný  na výsledok. Konkrétny učiteľ 
(žiak) sa orientuje na čo najlepšie splnenie konkrétnych – jednotlivých kro-
kov, pomocou ktorých sa dopracuje k dlhodobému cieľu. Môžeme tiež pove-
dať, že v prvom rade sú techniky orientované na dosahovanie čo najlepších 
výsledkov konkrétneho učiteľa (žiaka), na rozvoj – kultiváciu jeho osobnos-
ti. tým si učiteľ (žiak) vytvára ideálne predpoklady aj na komunikáciu a spo-
luprácu s druhými, čím prispieva k napĺňaniu cieľov školy. výcvik pripravu-
je učiteľa (žiaka) na podanie najlepšieho výkonu v škole. výcvik má rozsiahle 
teoretické i tréningové zázemie založené na konkrétnej praxi. František Kas-
say hovoril: „Keď budeš cvičiť so svojou mysľou a telom takto a takto, dosiahneš 
takýto a takýto výsledok.“ Ďalej pri výcviku využívame postupy vychádzajú-
ce z tvorivosti a komplexného manažérstva kvality ľudských zdrojov (tQM). 
v školstve sa pojem manažérstvo kvality vzťahuje na niekoľko prvkov. Naj-
mä na vzdelávací systém, školu, vyučovací proces a učenie žiakov. v súvislos-
ti so súčasnými potrebami pozitívnych zmien v školstve je potrebné sa zame-
rať na manažérstvo kvality vyučovacieho procesu s orientáciou na spokojnosť 
žiakov, s orientáciou na vyučovací proces, na nepretržité zlepšovanie a zdo-
konaľovanie vyučovacieho procesu a vytvorenie priaznivej klímy. (turek, I., 
Albert, s. 2006, s. 45) 
v tomto smere nemôžeme zabudnúť na pojem vysokotvorivý výkon. Ak chce 
osobnosť dosiahnuť vysokotvorivé výkony, musí podľa konfluentnej teórie 
tvorivosti vzájomne prepájať činitele, ako sú intelektové schopnosti (základná
úroveň – divergentné myslenie a schopnosť v náhlom postrehnutí problému, 
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vyššia úroveň – schopnosť nájsť problém, definovať ho, problém vhodne pre-
zentovať, zvoliť si správnu stratégiu riešenia problému, schopnosť efektívne 
hodnotiť), vedomosti – rozsiahle a hlboké, ako aj schopnosť tieto vedomos-
ti používať, štýly myslenia – väčšina vysokotvorivých ľudí preferuje intuitívny
spôsob myslenia, spolieha sa viac na svoje vnútorné pocity ako na zmysly, 
k problémom majú globálny prístup. Osobnosť – kde sa zdôrazňuje hlavne 
tolerancia neistoty, vytrvalosť, zvedavosť, otvorenosť novým myšlienkam, 
skúsenostiam, zážitkom, túžba zaoberať sa novými vecami, ochota riskovať, 
samostatnosť, nezávislosť myslenia, sebadôvera a odvaha. Motivácia – upred-
nostnenie vnútornej motivácie. Prostredie – materiálne a sociálne, ktoré 
môžu podporovať alebo brzdiť tvorivosť. Základom je sloboda tvorivej osob-
nosti. sloboda na prácu, sloboda vyjadrovania a sloboda byť sebou samým. 
(turek, I. 1999, s. 26-29)
Autointegračný výcvik môžeme zaradiť do odporúčaných techník psycho-
lógie zvládania života. Jedným z  možných prístupov ako byť šikovnejším  
a múdrejším je výcvik, ktorý na to používa rôzne metodické postupy a tech-
niky. Napríklad tréning všímavosti, nastavovanie mysle a  tela, palec a uka-
zovák, žiarenie dobra, umenie malých krokov. Dôležité je tiež zamerať sa na 
správne dýchanie. Dýchanie je našou najzákladnejšou životnou potrebou. Bez 
stravy vydrží človek niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní, ale bez kyslí-
ka len niekoľko minút. Na svet prichádzame s prvým nádychom a zo sveta 
odchádzame s posledným výdychom. Správne dýchanie sa podieľa na kvali-
te nášho života viac ako si to bežne uvedomujeme. Medzi dýchaním nosom 
a dýchaním ústami je podstatný rozdiel. Dýchanie nosom uplatňujeme pri 
cvičeniach s nižšou frekvenciou pohybu, je praktizované pri jogových cviče-
niach a relaxačných cvičeniach . Dýchanie ústami sa uplatňuje pri cvičeniach 
s vysokou frekvenciou pohybu, teda pri športových výkonoch. Nádych no-
som a výdych ústami využívame pri nácviku plného dychu, pri cvičení jogo-
vých zostáv, napr. zostava Pozdrav slnku a pod. Ťažkosti pri dýchaní nosom 
môžu súvisieť s celkovými poruchami organizmu. Pri vdychovaní nosom sa 
vzduch otepľuje a zvlhčuje. Pri výdychu nosom sa odstraňujú zachytené ne-
čistoty, sliznica sa prehrieva. Dýchaním nosom sa aktivujú nervové zakonče-
nia a cez reflexné spojenia priaznivo pôsobia na ostatné orgány a systémy or-
ganizmu vrátane mozgu. v rámci autointegračného výcviku sa zameriavame 
na nácviky správneho dýchania, ktoré sú súčasťou telesných aj mentálnych 
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cvičení. správne dýchanie nie je možné bez pohybov bránice, ktorá pôsobí 
v našom tele ako prirodzená pumpa. Pri nádychu stláča krvné cievy a vytlá-
ča krv smerom k srdcu. Pri výdychu, najmä predĺženom a hlbokom, vytvá-
ra bránica podtlak, ktorý vyprázdňuje žilný systém dolných končatín. Záro-
veň jemne masíruje hrot srdca. Pre tieto činnosti sa bránica niekedy nazýva 
druhým srdcom. Zmenou tlaku pri dýchaní bránica masíruje všetky orgány 
v brušnej dutine a podnecuje ich činnosť. 
Poznáme výrok: Urobil som to s ťažkým srdcom. Ak niekto vykonáva akúkoľ-
vek činnosť v strachu a v úzkosti, tomu sa sťahuje bránica, ktorá nemôže pod-
porovať krvný obeh ani podopierať a masírovať srdce. Z toho vyplýva, že ak 
sa chceme zbaviť stresovej reakcie, alebo jej predchádzať, potrebujeme sa na-
učiť správne, uvoľnene pracovať s  bránicou a  zlepšiť svoje dýchanie. Dôle-
žité sú aj podmienky. Môžu nám brániť tesné súčasti oblečenia, vydýchaný 
vzduch v triedach, zaprášené vyhrievacie zariadenia a iné. vzhľadom na jed-
nostranné zaťaženie, napr. sedenie v lavici alebo státie počas praktického vý-
cviku a praxe, mnohým žiakom už v mladšom veku stuhnú niektoré dýchacie 
partie. Nevhodná regulácia dýchania a dýchanie len do niektorej časti pľúc 
znevýhodňuje takto postihnutých žiakov a zapríčiňuje obmedzenie učebnej, 
pracovnej alebo športovej výkonnosti.
skúsme si otestovať ako dýchame. Postavíme sa rovno, trup máme vzpria-
mený. Hlava, krk a chrbát v jednej osi. Ruky voľne spustíme pozdĺž tela. Po-
tom si položíme jednu dlaň na brucho, druhú na hrudník a hmatom sledu-
jeme dýchacie pohyby. Presunieme druhú ruku pod kľúčnu kosť a vnímame 
pohyb pod dlaňou. Rovnako sa presvedčíme, či „dýchame“ aj do chrbta a bo-
kov v oblasti krížovej. Čo zistíme? Dýchame do hrotov pľúc – krátko a rých-
lo? Nie sme náhodou v psychickom napätí a máme dostatok kyslíka? Dýchame 
do hrudníka? to už je lepšie, ale aj tak ide len o plytké dýchanie – nedosta-
točne zásobujeme svoj organizmus kyslíkom. Dýchame do brucha – pomaly 
a hlboko? to je predpoklad dobrého zdravia a dlhého života. Najlepšie je dý-
chanie do všetkých častí pľúc. (Kassay, F. 1990, s. 197-199) Pri Aiv budeme 
najčastejšie využívať dýchanie nosom, príp. nádych nosom a výdych ústami.
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3/ Metódy nastavovania mysle 

Pracovať s menšou námahou (konečne) a mať pritom lepšie výsledky ako do-
teraz, to je možné len efektívnou zmenou seba samého. Kultiváciou všímavos-
ti dosiahneme, že sa dokážeme na všetko v sebe i okolo seba pozerať z iného 
uhla pohľadu. Potom stačí, keď sa lepšie, aktívnejšie a cielenejšie nastavíme na 
vykonanie všetkých činností v mysli, a keď sa dá, aj na úrovni tela. 
Pri metódach nastavovania mysle postupujeme pomaly krok za krokom. Až 
po osobnom zvládnutí môžeme jednotlivé metódy zaradiť do pedagogickej 
praxe. 

Metóda Umenie malých krokov
v tejto časti sa pokúsime opísať štyri kroky na riešenie všetkých problémov. 
Ak zaujmeme voči problému pozitívny postoj, tak už často spontánne spo-
známe jeho riešenie. Niekedy sa nám zdá toto riešenie nepohodlné, nemá-
me odvahu toto riešenie akceptovať, alebo nám chýba sila ho presadiť. Kaž-
dá ťažkosť obsahuje v sebe výzvu poháňať riešenie celou silou dopredu. Ak 
sa k tomu postavíme ochotne, väčšinu problémov ľahko vyriešime. Preto pri 
riešení problémov odporúčame umenie malých krokov. 
Prvý krok – konfrontácia s problémom. Najhoršie je zutekať už pri prvom 
kroku. Ak sa nám podarí vyhnúť sa problému, v budúcnosti stretneme tú istú 
ťažkosť v inej podobe. treba problém preskúmať a definovať si ho. Ak je prob-
lém definovaný, zvyčajne ukazuje aj návod na riešenie. Premyslíme si aké rie-
šenie problém vyžaduje a ako ho uskutočníme.
Druhý krok – príprava riešenia. Je to inkubačná fáza. Problém spoznávame, 
ale nevieme ako sa k nemu priblížiť. Rozmýšľame o detailoch, skúmame do-
stupné informácie a tie prechádzajú do podvedomia na spracovanie. večer, 
skôr ako zaspíme, si necháme všetko prejsť mysľou – obrazne jazykom pod-
vedomia. Premietame si to ako film pred naším vnútorným zrakom. Potom 
problém odložíme a v pokoji zaspíme. Pri prebúdzaní si znovu premietame 
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pred vnútorným zrakom film – náš problém a sledujeme, či nám podvedo-
mie vyplavilo nové informácie, alebo dokonca hotové riešenie. Pokračujeme 
dovtedy, kým nemáme riešenie. Niekedy sa vyskytnú viaceré možnosti rieše-
nia problému.
Tretí krok – verifikácia možností riešenia. v tejto fáze necháme mysľou prejsť 
všetky možnosti riešenia, postupne vylučujeme tie horšie, až kým nezostane 
len jedna. skúšame všetky čiastkové riešenia dovtedy, kým nedostaneme jas-
né celkové riešenie. Poznáme to ako osvietenie alebo aha – zážitok.
Štvrtý krok – uskutočnenie. v  tomto kroku sledujeme, či nájdené riešenie 
je skutočným riešením alebo ide len o neužitočný výplod našej fantázie. Ak 
zvolená cesta nevedie k cieľu – vyriešeniu problému, musíme znovu začať od 
prvého kroku. Ak sme problém vyriešili, je nutné preskúmať, čo treba uro-
biť, aby sme správne riešenie stabilizovali, zaťažili a upevnili. Ani jeden krok 
nesmieme riešiť povrchne, lebo jeden krok nadväzuje na druhý. Dávajme si 
hlavne pozor na zdanlivé alebo príliš jasné možnosti riešenia. (tepperwein, 
K. 1992, s. 27-29)

Metóda Tréning všímavosti
Základné pravidlo je jednoduché: byť mysľou pritom, čo práve robíme. Keď si 
máme všímať – pri všímaní; keď máme komentovať – pri komentovaní; keď 
máme sledovať pocity v tele – pri sledovaní pocitov; keď máme sledovať po-
hyb tela – pri pohybe tela. Dokonca sa to snažíme preniesť aj do bežného  
života: keď ideme – pri chôdzi; keď jeme – pri jedení; keď pracujeme – pri 
práci; keď sa modlíme – pri modlení. Zároveň si pritom všímame nielen sle-
dovaný jav alebo proces, ale aj ďalšie okolnosti, súvisiace javy a veci. Nevytr-
hávame jeden jav, jednu vec z kontextu, nemyslíme, nechodíme, nekonáme 
s klapkami na očiach, ale naopak, snažíme sa vnímať, myslieť, konať kom-
plexne, s rozhľadom, perspektívou, systémovo. 
tréning všímavosti môžeme zaradiť medzi techniky aktívnej meditácie. vý-
hodou je, že ju môžeme nacvičovať pri všetkých bežných činnostiach. Plo-
dy výcviku pozbierame pri celkovej meditácii, pretože sa postupne naučíme  
zamerať sa na všímavosť vo všetkom, čo robíme, a to aj na meditáciu. Pri akej-
koľvek činnosti sa môžeme najprv nadýchnuť, potom uvoľniť a zamerať svoju 
pozornosť na nácvik všímavosti. Napr. pri umývaní riadu sa zameriame na te-
čúci prúd vody a tvary nádob, na pocit dotyku s vodou a nádobami, na vôňu 
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čistiaceho prostriedku. Keď kráčame po ulici, môžeme sa zamerať na dotyk 
chodidiel s chodníkom, pohyby našich paží a nôh. všímame si farby, vône  
a zvuky okolo nás. Pri jedení nezabudneme v duchu poďakovať všetkým, kto-
rí sa svojou prácou podieľali na príprave produktov a jedla, neponáhľame sa 
pri jedení, vychutnávame si jeho chuť a arómu. Pri jedle hovorme len o jedle 
a neriešme žiadne problémy. Pri prežúvaní a prehĺtaní si všímajme zloženie 
jedla. Pri akejkoľvek činnosti či je to tanec, sprchovanie alebo práca v záhra-
de venujme činnosti všetku pozornosť. Naplno prežívajme to, čo práve robí-
me. Aj úplné pohrúženie sa do činnosti je meditácia. Pri práci je možné slov-
ne komentovať činnosť, ale to je už iná technika. 
Zaujímavé je, že naši predkovia bežne využívali meditáciu, hoci tento pojem 
nepoznali. Bežne využívali všímavosť a komentovanie. Bolo to pri práci, na 
ktorú boli plne sústredení, pri jedle keď spoločne s celou rodinou ďakovali 
Bohu za dary, aj pri pravidelných modlitbách. Naše kresťanské korene sú zá-
rukou overených meditácií v bežných i sviatočných chvíľach.

Metóda Reflektovanie alebo znovuprežívanie
Reflektovanie znamená: znovu si predstaviť (prehrať pred vnútorným zrakom) 
to, čo sme prežili (kedysi dávno či pred chvíľou). Orientujeme sa hlavne na 2 
stránky v minulosti prebehnutého procesu – zistíme, ako sme aktivitu prežíva-
li, aký máme z nej pocit. Z mysle vyplavíme tie podstatné skutočnosti procesu, 
ktoré myseľ považuje za dôležité. Reflektovanie je vlastne spätnou väzbou – na 
udalosť spred rokov, ktorá sa stala včera, alebo na práve skončenú aktivitu. 
Nie je hodnotením, ale konštatovaním, ako to bolo, ako to prebiehalo. Reflek-
tovanie si riadime pomocou štartovacích otázok. Dáme si pre myseľ štartova-
ciu otázku. Nerozmýšľame! Len „otvoríme myseľ“ a čakáme (nie sme aktívni, 
skôr je to pasívny postoj), čo sa nám zvnútra, z mysle vyplaví, vynorí, čo do-
staneme von. Znovu prežívame to, čo sme už raz zažili. Keď máme viac štarto-
vacích otázok, dáme si prvú a čakáme, vyplavujeme, potom si dáme druhú, … 
Príklad prvý: Položíme si štartovaciu otázku: V ktorom dni v rámci týždňa 
bývame najviac unavení? Nerozmýšľame, nelovíme v pamäti, ale len čakáme, 
čo nám myseľ hodí. Niekedy sa niečo vynorí, inokedy sa nemusí vynoriť nič.
Príklad druhý: Pokiaľ pracujeme aj s telom, po skončení aktivity si môžeme 
dať štartovaciu otázku: Bolo to skôr príjemné alebo skôr nepríjemné, alebo to 
bolo neutrálne? Ako to cítime? 
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Výhody reflektovania: 
- je zdrojom poučenia – spätne si môžeme lepšie uvedomiť, ako sme aktivi-

tu zvládli. Najmä pri silných záporných emóciách – hnev, strach – sa mô-
žeme na naše konanie pozrieť viac z nadhľadu. Už samotný fakt uvedome-
nia si určitej skutočnosti je skvelá vec. Len s tým, čo si všimneme, môže-
me ďalej efektívnejšie pracovať. Napríklad môžeme lepšie nastavovať seba 
samých v podobnej situácii;

- pri neúspešnom výsledku ukončíme reflektovanie formulkou: Toto je pro-
ces učenia sa;

- je aj zdrojom radosti, napríklad uvedomíme si radosť, že sme činnosť vô-
bec mohli vykonať, tešíme sa z príjemných pocitov, tešíme sa z výsledku, 
tešíme sa z toho, že to bol proces nášho učenia sa – z toho sa môžeme te-
šiť vždy;

- je výborným zdrojom silnej a citovo podfarbenej motivácie – ochoty aj 
v budúcnosti s radosťou alebo s ešte väčšou radosťou vykonať podobnú 
aktivitu. Alebo ju vykonať ešte lepšie, ako sa nám to podarilo teraz;

- môže byť aj zdrojom programovania, plánovania ďalšieho rozvoja – naprí-
klad nám pri reflektovaní často napadne spôsob, postup, aktivita, ako si 
môžeme zlepšiť pracovnú výkonnosť, tvorivosť a v konečnom dôsledku aj 
kvalitu života.

Technika Môj výskum a vyplavovanie múdrosti
Poznáme, čo nám robí problémy? Čo nás stresuje? Aby sme mohli problémy 
riešiť, potrebujeme zistiť, čo problémy štartuje, čo ich vyvoláva? Možností, 
ako to urobiť, je niekoľko. 
Jednou z možností ako na to je aj technika Môj výskum a vyplavovanie múd-
rosti, ktorá zároveň znamená cielene pracovať so svojou skúsenosťou. v pod-
state je to technika reflektovania. 
Zámerom však je načrieť do skúseností uložených nielen vo vedomí (čo je 
momentálne v mysli dostupné, čo nám hneď naskočí; napríklad, čo sme mali 
včera na večeru), ale aj v podvedomí, nevedomí (čo je momentálne nedostup-
né – je to prežité, rôzne hlboko uložené, prekryté inými zážitkami a niekedy 
aj nevedome potlačené alebo vedome zatlačené; napríklad, čo sme mali na 
večeru pred dvomi mesiacmi). 
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Môj výskum a vyplavovanie múdrosti (Príloha A, Príloha B)
Poloha: sed na stoličke. Ak môžeme, jemne privrieme oči a uvedomíme si 
naše telo. Uvedomíme si dotyk tela o podložku a naplno precítime celé telo.
1. štartovacia otázka: Aké sú naše koníčky? Horúčkovito nerozmýšľame, ale 

skôr pasívne čakáme, čo sa nám z mysle vyplaví, vynorí. Povedzme 30 – 60 
sekúnd. Odpoveď si zapíšeme na pripravený poznámkový papier. Ak sa 
nič nevyplaví, nenapadne nám samo od seba, nič nenapíšeme. Pokračuje-
me tak, že znovu jemne privrieme oči a uvedomíme si naše telo. Uvedo-
míme si dotyk tela o podložku a naplno precítime celé telo.

2. štartovacia otázka: Ktorý koníček je náš naj? vyplavujeme 30 – 60 sekúnd 
a zapíšeme odpoveď.

3. štartovacia otázka: Kedy ho budeme môcť najbližšie praktizovať? 
4. štartovacia otázka: Aký máme pocit, keď si len pomyslíme, že budeme naj-

bližšie praktizovať náš koníček?
5. štartovacia otázka: Bolo to skôr príjemné, alebo skôr nepríjemné. Tretia 

možnosť – neutrálne?
Urobíme si výskum o našom odpore, neochote niečo urobiť, ísť do určitej situ-
ácie: Voči čomu máme odpor, neochotu? Voči čomu máme najväčší odpor? Aký 
sme mali pritom naposledy pocit?
Porovnanie:
 - Znovu si vyvoláme pocit pri pomyslení si na náš najobľúbenejší koníček. 

tento pocit si akoby dáme do pravej ruky a vyhodnotíme jeho kvalitu pre 
nás: Akými kvalitami sa tento pocit pre nás vyznačuje?

 - Znovu si vyvoláme pocit na náš najväčší odpor. tento pocit si akoby dáme 
do ľavej ruky a ohodnotíme jeho kvalitu pre nás: Akými kvalitami sa ten-
to pocit pre nás vyznačuje?

Vlastné porovnanie: Porovnáme kvalitu pocitu v pravej ruke – koníček a kva-
litu pocitu v ľavej ruke – odpor. 
Položíme si otázku: Chceme mať pri plnení si určitých povinností nepríjemné 
pocity alebo podobné, ako pri vykonávaní koníčkov? 
vyberieme si to, čo je pre nás lepšie? Je to jasné, rozšírime svoje koníčky!

Metóda Prianie je sila
Skutočnosť – taká, aká je. tak to je pri obľúbených záujmoch, koníčkoch – sta-
čí si len pomyslieť, že to budeme robiť a už je nám dobre. Máme príjemný  
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pocit. Ak si len pomyslíme na činnosť, ktorú neradi robíme, alebo ktorá nám 
spôsobuje problémy, tak máme nepríjemný pocit. typy pre možný ďalší výs-
kum – štartovacie otázky: 
 - Čo nám napadne, keď si spomenieme na (pre nás) nepríjemnú činnosť? Za-

píšeme si odpoveď.
 - Aké používame výhovorky, aby sme nemuseli ísť robiť nepríjemnú činnosť? 

Zapíšeme si odpoveď.
 - Čo všetko robíme, aby sme nemuseli ísť robiť nepríjemnú činnosť? Zapíše-

me si odpoveď.
Znovu si prečítame, čo sme vyskúmali. Ako to je s nami? Máme nielen neprí-
jemné pocity, ale hľadáme aj možnosti, ako sa nepríjemnej činnosti vyhnúť. 
Často hovorievame: Mne sa to nechce robiť. Mne sa do toho nechce. Do svoj-
ho vedomia i podvedomia tým dávame jasnú inštrukciu odporu a pociťuje-
me nechuť vykonať túto činnosť. 
Ako to zmeniť, aby sme mali príjemnejšie alebo aspoň neutrálne pocity, keď 
sa chystáme k doteraz pre nás nepríjemnej činnosti?
Postup:
Dáme do vedomia i podvedomia lepšiu inštrukciu, napr. formou priania:
Nech sa nám podarí táto činnosť najlepšie, ako je to možné.
Nech pri tom dosiahnem najlepší možný výsledok.
Pripomeňme si, že tento výcvik berieme ako hru. tak vyskúšajme, hrajme sa 
s formulkou priania, preciťujme pritom svoje pocity. Keď to začne aj mini-
málne fungovať – vychutnajme si zlepšenie, zmenšenie odporu k doteraz ne-
príjemnej činnosti. túto inštrukciu môžeme s výhodou využiť pri každej dô-
ležitej (neskôr každej) činnosti. sila priania bude mohutnieť častým opako-
vaním nami zvolenej formulky, napr. nech sa mi táto činnosť podarí, ako je to 
najlepšie možné. 
Najskôr si povedzme, že učiteľku vnímame ako dôležitého manažéra z hľadis-
ka kvality života detí v škole. 
Dôležité: skôr, ako bude učiteľka skúšať postup s deťmi v triede, vyskúša a na-
cvičí si osobne jednotlivé metódy a techniky autointegračného výcviku. Po 
prehodnotení vhodnosti jednotlivých prvkov, vzhľadom na aktuálne potreby 
žiakov v triede, zaradí ich do vyučovacieho procesu. Časom sa postup dobre 
zažije, tak pre učiteľku, ako i pre deti.
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Metóda Palec a ukazovák 
Jemne oprieme špičku ukazováka do prvého zhybu na palci (podľa situácie 
na jednej alebo oboch rukách) a vytvoríme tak krúžok, ostatné prsty sú jem-
ne vystreté. tejto polohe budeme hovoriť P a U – palec a ukazovák. 
Jemné napätie tohto krúžku nám reflexne uvoľnení bránicu. tým si uvoľní-
me a prehĺbime bráničný nádych a výdych (N – V). 
to znamená, že nastavíme svoje telo, jeho fyziológiu na trvalé uvoľnenie. 
Uvoľnené telo bude pôsobiť aj na upokojovanie mysle, a tým získame celkové 
a trvalé upokojenie organizmu.

Technika Štvoro zakotvení
Naša ideálna (samo) motivácia na najlepší výkon alebo štvoro zakotvení. tak 
nazývame techniku overenú v autointegračnom výcviku pri meditácii dobra. 
skôr ako začneme s ideálnou (samo) motiváciou na najlepší výkon alebo ako 
ho zvykneme nazývať štvoro zakotvení, zastavíme sa pri pojme meditácia. 
Pretože štvoro zakotvení je využívané ako meditačná technika. Čo to vlastne je 
praktizovanie meditácie? vyhradíme si miesto a čas na relaxáciu tela a duše, 
necháme všetko okolo nás bokom a len jednoducho existujeme. Ak si nacvi-
číme postup, ktorý nám najviac vyhovuje, zistíme množstvo výhod na šty-
roch rôznych úrovniach. Telesná – dokázalo sa, že meditácia uvoľňuje napätie 
a stres, znižuje krvný tlak, upokojuje nervovú sústavu, zvyšuje odolnosť or-
ganizmu, umožňuje efektívnejšiu činnosť orgánov a žliaz. Duševná – medi-
táciou sa lepšie okysličuje mozog. Myslenie je jasnejšie, ľahšie sa učíme a pa-
mätáme si lepšie. Meditácia aktivizuje pravú mozgovú hemisféru, stimuluje 
tvorivosť a intuíciu, ako aj schopnosť riešiť problémy. Lepšie využijeme svo-
ju inteligenciu. Citová – len čo sa staneme pokojnejšími, začneme lepšie kon-
trolovať svoj život. sme menej úzkostliví a pôsobíme uvoľnenejšie pri styku 
s inými ľuďmi. Zlepšia sa naše vzťahy k ostatným okolo nás a vzrastie naše se-
bavedomie. staneme sa sústredenejšími a vyrovnanejšími. Duchovná – me-
ditácia nám umožní dotknúť sa jadra bytia. Pochopíme hĺbku vlastnej osob-
nosti – nášho ja. túžba stať sa pokojnejším a zdravším je motivujúcou silou. 
svoju myseľ budeme ovládať my. Myseľ nám pri nácviku meditácie budú roz-
ptyľovať spomienky, nepokoj a rôzne povinnosti. Je to prejav vzdoru podve-
domia. treba si to len uvedomiť a nebojovať proti tomu. (Massová, e. 1992, 
s. 21-22) 
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Meditácia je naozaj osožná a oplatí sa vydržať a nacvičiť si celý postup. Zákla-
dom je vedieť si správne sadnúť (ľahnúť), zavrieť oči, uvoľniť celé telo a tíško 
sedieť (ležať) a na nič nemyslieť. Čo sa myslí pod správnym posadením? Po-
sadiť sa pohodlne a s vyrovnaným chrbtom, nohy vedľa seba, nie prekrížené 
a chodidlami na zemi (ak sa dá na boso), ruky položené v lone dlaňami na-
hor. Pri sedení sa nehrbiť, ani nepredkláňať. 
skúsme si takto sadnúť na päť minút a sústrediť sa len na vlastné dýchanie. 
Ak na nás budú útočiť myšlienky alebo zvuky z okolia nerobme hodnotenie, 
nechajme to plynúť a sústreďme sa len na nádych a výdych nosom a sleduj-
me vnútorným zrakom len nádych a výdych. Je to jednoduché cvičenie, kto-
ré môžeme kedykoľvek uplatniť. Napríklad pri čakaní na nepríjemné stretnu-
tie alebo na nepríjemnú správu – stačí 5 minút, aby ste utíšili myseľ. treba si 
dávať pozor, aby sme pri ukončení tejto techniky nerobili prudké pohyby. Po-
maly otvoríme oči, uvedomíme si kde sme, ako sa cítime a rozhodneme sa 
pre inú aktivitu, až potom vstaneme zo stoličky alebo zo zeme, ak ležíme. Utí-
šenie mysle nie je celá meditácia, ale je to jej dobrý začiatok.
Meditácia v AiV sa nazýva štvoro zakotvení a má niekoľko úrovní. Nasledu-
je postup ako budeme trénovať. Budeme sa zakotvovať v štyroch úrovniach:
1. v telesnom prežívaní,
2. v cieli,
3. v dobrých medziľudských vzťahoch,
4. vo vytvorených podmienkach. 
Nebudeme si nič „extra“ predstavovať, ale len komentovať našu konkrétnu re-
álnu situáciu, v ktorej sa práve nachádzame. Všimneme si: Čo je a čo sa deje.
Najskôr si uvedomíme základnú situáciu – napr. ideme pracovať. sadneme si 
pohodlne, jemne privrieme oči a „hodíme si kotvu“:
1. Zakotvenie v telesne prežívanej skutočnosti – Čo cítime?

dotyk tela – o podložku, dotyk dlaní, dotyk medzi perami a celú sediacu 
pozíciu. to sú pohybové vnemy; 
chuť v ústach – uvedomíme si, či máme napnutý jazyk, ak áno, potom 
s ním jemne pohýbeme, ochutnáme, ako nám práve chutí v ústach. tým 
odblokujeme napätie, ktoré je spôsobené neustálym tokom myšlienok, 
ktorých počet môžeme tak redukovať to sú chuťové vnemy;
kvalitu vzduchu – pri najbližšom nádychu si uvedomíme, či nám vzduch 
vonia alebo smrdí, aká je jeho kvalita? to sú čuchové vnemy.



31

svetlo a tiene – na okamih otvoríme oči, len aby sme vnímali a jemne zase 
zatvoríme oči. to sú zrakové vnemy;
zvuky – započúvame sa, počujeme, ktoré práve k nám prichádzajú a sú sú-
časťou tréningu (nevyrušujú nás). to sú zvukové vnemy.
všetkých päť zmyslov máme pokope, pohromade – všetkých päť zmyslo-
vých informačných kanálov máme akoby zviazaných svojou mysľou.

2. Zakotvenie v cieli – Čo chceme?
Čo chceme dosiahnuť pri tejto činnosti, pri tejto práci, v tomto výcviku?  
A má to zmysel, čo práve robíme? Čo chceme v živote vôbec? Možná for-
mulácia cieľa: Nech sa nám táto činnosť, práca, výcvik,… podarí najlep-
šie ako sme len schopní! Nech pritom dosiahneme najlepší možný výsledok!

3. Zakotvenie v nosných medziľudských vzťahoch – Kto nám s tým pomôže? 
Na koho sa pri tejto činnosti môžeme spoľahnúť? v prvom rade sa môže-
me spoľahnúť len na seba samých. Kto nám ešte pri tejto činnosti môže po-
môcť? – z kolegov, nadriadených, podriadených, priateľov alebo z rodiny. 

4. Zakotvenie v inštitúcii – Máme vytvorené dobré podmienky? sami sme si 
vytvorili optimálne podmienky: Nastavili sme myseľ, cieľ formou priania, 
nastavili sme telo: P a U, polohu chrbtice. Máme čas na vykonanie činnos-
ti. skontrolujeme aj ďalšie podmienky: Inštitúciou je naša škola, vytvára 
pre nás kvalitné pracovisko, aby sme mohli podať najlepší výkon. Je to aj 
naša rodina, čo nám vytvára pri určitých činnostiach optimálne podmien-
ky a kvalitné pracovisko. 

Výhody štvoro zakotvení
technika štvoro zakotvení alebo zakotvenie v prežívanej skutočnosti nás po 
jej nácviku bude zakotvovať v reálnom svete. Prvou výhodou dobrého zakot-
venia v prežívanej skutočnosti je vedieť, kde sme, čo chceme, kto nám pomô-
že a či máme vytvorené podmienky a kvalitné pracovisko. Je to naša ideálna 
motivácia na podanie najlepšieho pracovného výkonu, na výcvik, na vyko-
nanie akejkoľvek činnosti. Sme tu a teraz, naplno pri tom, čo práve robíme!
Pri pocitoch obáv, strachu, hnevu nie sme vôbec dobre zakotvení. Myšlienka-
mi sme mimo nášho tela, aj myseľ je mimo činnosť, ktorú práve robíme. Čin-
nosť vykonávame len mechanicky, formálne, nesústredene, „po pamäti“. Nie 
sme naplno pri činnosti, ale sme mimo nás. výsledok je jediný – nemôžeme 
dosiahnuť najlepší možný výsledok, akého sme práve schopní. Potom síce 
usilovne pracujeme, ale výsledok nie je najlepší, niekedy je veľmi zlý.
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Technika Žiarenie dobra
Je osvedčená meditačná technika pri primárnej prevencii pred obavami 
a konfliktami. Po nacvičení žiarenia dobra ho môžeme s veľkou výhodou po-
užívať aj pred zaspávaním, pri zobudení sa v noci, pri každej ohrozujúcej si-
tuácii, neskôr pri dokonalom zvládnutí aj v každej situácii. 
Postup: 
Dôležité je naše rozhodnutie – rozhodli sme sa vykonať žiarenie dobra. Naj-
prv začneme technikou štvoro ukotvení tak, ako sme ju opísali v predchádza-
júcej časti. Kotviť sa budeme v štyroch úrovniach a to v telesnom prežívaní, 
v cieli, v dobrých medziľudských vzťahoch a vo vytvorených podmienkach. 
Nasleduje kultivácia dobra: Pred svojím vnútorným zrakom si predstavíme 
svoju štandardnú situáciu (šťastnú chvíľu) na žiarenie dobra. Vtedy, keď sme 
boli veľmi šťastní, keď sme sa mali skutočne dobre. (Príklady šťastnej chvíle – 
východ alebo západ slnka v horách alebo pri mori; po vykúpaní ležanie na  
slniečku na pláži alebo brehu jazera; narodenie dieťaťa atď.) vybavujeme si 
jednotlivé podrobnosti, jednotlivosti tejto situácie 20 – 30 sekúnd, prežíva-
me telesný pocit šťastia.
Prajeme si: Nech sme šťastní ako vtedy, nech sa máme aj teraz dobre, tak ako 
vtedy. 
Pocit osobného šťastia si zachováme, podrobnosti predstavenej situácie ne-
cháme vyblednúť. Svoju pozornosť upriamime na všetky bytosti v tejto miest-
nosti. Prajeme si, nech sú šťastné. Nech sa majú dobre. Svoju pozornosť upria-
mime na všetky bytosti v tomto byte, dome, meste (obci) a jeho okolí. Prajeme 
si, nech sú šťastné všetky bytosti v tomto byte, dome, meste (obci) a jeho okolí. 
Nech sa majú dobre. Svoju pozornosť upriamime na všetky bytosti na Sloven-
sku, Morave a v Čechách, v celej Európe, na celom svete. Nech sú šťastné všetky 
bytosti. Nech sa majú dobre.
Upriamime pozornosť na seba samých. Prajeme si: Nech sme šťastní, nech sa 
máme dobre. Nech zvládneme každú situáciu najlepším možným spôsobom. 
Nech pritom dosiahneme najlepší možný výsledok. Nech sme zdraví, pokorní  
a spokojní. Nech žijeme v pokoji a v mieri. Ak máme ešte špeciálne prianie, pra-
jeme si ho: ...  Ešte raz si prajeme: Nech sme šťastní, nech sa máme dobre. 
Upriamime pozornosť na bytosť, ktorá nám je veľmi blízka, drahá, alebo, kto-
rá by dobro a šťastie veľmi potrebovala. Ak nám taká bytosť vynorí v mysli, 
prajeme si: 
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Nech je šťastná táto bytosť. Nech zvládne situáciu, v ktorej sa nachádza najlep-
ším možným spôsobom. Nech pritom dosiahne najlepší možný výsledok. Nech 
sú šťastné všetky bytosti. Nech sa majú dobre.
Rozhodli sme sa ukončiť žiarenie dobra. Pocit si ponecháme, okolnosti ne-
cháme vyblednúť.
Ukotvenie v telesnom prežívaní: Uvedomujeme si dotyk tela o podložku, do-
tyk medzi dlaňami, dotyk medzi perami, celú sediacu (ležiacu, stojacu) po-
zíciu.
Prvoradá je naša ochrana.
Obsah našej mysle môže byť v jednom okamihu len jeden jediný: keď je my-
seľ pokojná, nemôže byť zároveň aj nepokojná; keď je šťastná, nemôže byť 
zároveň aj nešťastná. to znamená, že žiarením dobra sa primárne chráni-
me pred obavami, strachom a konfliktami a tým si vytvárame veľmi kvalitné 
vnútorné podmienky na podanie najlepšieho možného výkonu, akého sme 
práve schopní. 
Z tohto pohľadu skutočnosť, že žiarením dobra pomôžeme aj niekomu ďal-
šiemu, je len sekundárnym efektom.
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4/ Techniky práce s telom

Základné techniky na nastavovanie tela sú ďalšia súčasť Aiv. treba však zdô-
razniť, že nastavovanie mysle a tela pri výcviku neoddeľujeme, sú vzájomne 
prepojené. Pri zaujímaní telesných pozícií je výhodné, ak dodržiavame zák-
ladné pravidlá:
 - Dôverujeme svojmu telu – je múdre, vie, čo potrebuje.
 - Dodržiavame kontraindikácie uvedené pri cvikoch a riadime sa radami 

ošetrujúceho lekára pri ochoreniach.
 - Cvičíme len po hranicu slabej bolesti, napätia – to je znak pokroku. Pri 

silnej bolesti – to je znak degradácie, pomaly uvoľníme polohu, prejdeme 
do východiskovej polohy, urobíme niekoľko nádychov a výdychov a pozo-
rujeme miesto, kde sa prejavila bolesť.

Poznámka: Aiv nie je ničím novým. Naši predkovia využívali podobné prak-
tiky. výcvik tiež nie je ničím samospasiteľným. Pri vlastnej snahe naučiť sa 
nové metódy a techniky je to nástroj našej pozitívnej zmeny. Môžeme pove-
dať, že je trikrát príjemný. Príjemný počas tréningu, príjemný počas využíva-
nia jednotlivých prvkov v bežnom živote – v práci i v rodine a príjemný, keď 
sa staneme úspešnou, vyrovnanou a šťastnou osobnosťou.
v autointegračnom výcviku budeme praktizovať niektoré overené techniky 
nastavovania tela. P a U – palec a ukazovák, predklon na stoličke alebo uvoľ-
nenie hlavne krčnej chrbtice, ako si dobre sadneme, cvičenie s rukou, hora, 
pasívny predklon, finta spinka, cvičenie vo dvojiciach (alebo aj sami), variant 
1 – čelom k sebe, cvičenie vo dvojiciach variant 2 – chrbtom k sebe, šéfov-
ská zostava. 
ešte raz si pripomenieme techniku palec – ukazovák (P a U), ktorou sa trvalo 
uvoľníme. Opísaná je v predchádzajúcej časti. túto techniku môžeme použí-
vať (podľa možností na oboch rukách alebo na jednej ruke) pri cvičení, cesto-
vaní, čakaní u lekára, na zastávke verejnej dopravy, pri jedení, pri písaní, po-
čúvaní hudby, pri dôležitom rokovaní, pri práci s myšou na PC atď.
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Predklon na stoličke alebo uvoľnenie hlavne krčnej chrbtice
Základné nastavenie: sed na stoličke. Pokiaľ by nám pri predklone prekážal
tuk na bruchu, najskôr sa rozkročíme, aby brucho mohlo pomedzi kolená pre-
padnúť dole.
Nácvik: Nadýchneme sa hlboko a s dlhým výdychom sa pomaly predkloní-
me. v predklone vydržíme niekoľko nádychov a výdychov (N – v). Do zák- 
ladného nastavenia sa vrátime na aspoň dva N – v. Pri prvom nádychu sa 
oprieme lakťami o kolená a vydýchneme, s druhým nádychom pokračujeme 
v narovnávaní do sedu.
Kontraindikácie: Pokiaľ máme problémy s krčnou chrbticou, spúšťame hla-
vu veľmi opatrne. Pri vysokom krvnom tlaku sme v predklone len niekoľko 
sekúnd a môžeme predklon zopakovať viackrát. Pri nízkom tlaku sa vrátime 
do základného nastavenia veľmi opatrne, na niekoľko N – v. 
Liečebné účinky: Poloha umožní natiahnutie a  následné uvoľnenie svalov 
krčnej chrbtice a odtiahnutie stavcov od platničiek. Pri vyrovnávaní sa po-
tom stavce a platničky môžu nastavať jedno na druhé v prirodzenej polohe. 
tým si zabezpečíme, že sa nám bude oveľa príjemnejšie sedieť a o chrbticu sa 
môžeme dobre opierať – bude pre nás skutočnou oporou. 

Ako si dobre sadneme
Základné nastavenie: sedíme na stoličke tak, že sa neopierame o operadlo, 
ale za chrbtom necháme približne 10 cm voľnej plochy; potom sa predkloní-
me na stoličke a vyrovnáme sa. 
Nácvik: Urobíme výskum – položíme si ruky v bok, prsty sú vpredu a palec 
vzadu. Plecia zostávajú v rovnakej polohe, budeme len premiestňovať vrch 
panvy. Zatlačíme panvu vrchom dopredu, pokiaľ sa dá, potom dozadu pokiaľ 
sa dá a potom ju posunieme do stredu. Budeme rozlišovať tri možné polohy, 
podľa toho, ako nastavíme chrbticu k panve:
1. Poloha – ísť do toho: Posunieme panvu hore a smerom dopredu – sme 

mierne naklonení dopredu. trup držia chrbtové a brušné svaly. Poloha 
rúk: Ruky položíme na kolená a zatneme päste s palcom do vnútra. Lade-
nie mysle: Keď sme momentálne leniví; keď sa nám niečo nechce; máme 
voči nejakej činnosti odpor.

2. Poloha – byť nad vecou: Posunieme panvu hore a smerom dozadu – trup 
sa „opiera“ o chrbticu a panvu, pričom chrbtové a brušné svaly sú uvoľnené. 
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Poloha rúk: Položíme ruky tesne vedľa trupu a urobíme P a U. Ladenie 
mysle: Keď sme nervózni; nahnevaní; príliš rozrušení.

3. Poloha – asertívny sed alebo maximálny výkon: Posunieme panvu hore 
a do stredu – trup sa „trochu opiera“ o chrbticu a panvu, pričom chrbtové 
a brušné svaly sú uvoľnené. Chrbtica je čo najrovnejšie. Poloha rúk: Polo-
žíme ruky tesne vedľa trupu a urobíme P a U. Ladenie mysle: Keď potre-
bujeme podať maximálny výkon, keď potrebujeme byť psychicky čo naj-
odolnejší, asertívni.

Kontraindikácie: Nevieme o nich.
Liečebné účinky: Polohovanie chrbtice pri sedení nám prinesie mimoriad-
ne výhody: 
1. v sede bez opierania chrbtice si skvele uvoľňujeme a zároveň posilňuje-

me chrbtové svalstvo. tým si dlhodobo zlepšujeme svalový korzet z chrb-
tových svalov, ktoré potrebujeme na to, aby chrbtica bola pevná a pritom 
pružná. Pokiaľ už máme patologické zmeny na platničkách alebo máme 
iné zmeny na chrbtici, je svalový korzet doslova nutnosťou, nahrádza nám 
určité funkcie porušenej chrbtice, najmä svaly sú oporou trupu. 

2. Zaujatím pozície sa psychicky naladíme tak, ako to práve potrebujeme, 
aby sme v danej situácii dosiahli najlepší možný výsledok, akého sme prá-
ve schopní; 

3. to je osobitne potrebné, pokiaľ sme vystavení psychickým útokom na 
našu osobu – zvonka (iné osoby alebo situácia, v ktorej sa nachádzame), 
ale i zvnútra (stresujeme sami seba). vtedy dochádza k napnutiu niekto-
rých svalov a zároveň uvoľneniu opačných svalov. Dobrým polohovaním 
chrbtice napnuté svaly uvoľňujeme a uvoľnené posilňujeme.

4. Navyše, na sedenie máme množstvo príležitostí, skoro všetky môžeme vy-
užiť vo svoj prospech. Je to ideálne aj pri jazde v automobile. 

Cvičenie s rukou
teraz sa presvedčíme, ako sú účinné niektoré polohy pri telesnom cvičení.
Nácvik: Palec pravej ruky vopcháme do dlane a zatneme v päsť. Palcom ľa-
vej ruky si pritlačíme (z vnútornej strany zápästia) tepny a žily idúce do ruky. 
Roztvoríme prsty pravej ruky. sú biele, odkrvené. Potom pustíme palec ľavej 
ruky. Pocítime náraz krvi do prstov, ruka očervenie.
Rovnako si to vyskúšame aj na druhej ruke.
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Čo sa stalo? Pri stlačení alebo natiahnutí kostrových svalov sa tieto odkrvia. 
Po uvoľnení tlaku alebo sťahu sa intenzívne prekrvia. Na prvý pohľad vyze-
rajú niektoré telesné polohy akoby sa počas cvičenia nič nedialo. My sme sa 
však práve presvedčili, ako sú účinné.

Hora
Základné postavenie: stoj spojný. Nohy sú vedľa seba, prsty a päty v jednej 
rovine, palce a členky sa dotýkajú z vnútornej strany. 
Nácvik: Chodidlá – na okamih zdvihneme klenbu pravej nohy, prsty natiah-
neme dopredu a položíme. Zdvihneme klenbu pravej nohy, natiahneme pätu 
čo najviac dozadu a položíme. Rovnako s ľavou nohou. Chodidlá sú teraz na-
pnuté, akoby prilepené o podložku. váha tela rovnomerne rozložená na celé 
chodidlá. Nohy – členky a lýtka ťaháme hore. spevníme svaly okolo jabĺčka. 
Uvoľníme zadnú časť kolena. vytiahneme stehenné kosti a stehná hore.
Dolná časť trupu – stiahneme sa v páse. Nevytvárame pritom napätie. stiah-
neme svaly okolo anála. Horná časť trupu – ramená zatlačíme dozadu a roz-
tiahneme ich vodorovne do strán smerom od šije a držíme ich voľne spustené.
Paže – hornú časť paží vytočíme von a paže natiahneme dole, ruky smerujú 
k stehnám. Paže i ruky sú uvoľnené.  
Krk – vytiahneme tak, aby pohyb vychádzal zo spodnej časti lopatiek. 
Hlava – vytiahneme sa za vejár vo vlasoch. Uvoľníme tvár, pozeráme sa do-
predu, povolíme napätie okolo očí. 
Dĺžka zotrvania v polohe: 30 – 60 sekúnd pri normálnom N – v. Opakujeme 
podľa potreby 3 – 6-krát.
Kontraindikácie: Nevieme o nich. 
Liečebné účinky: Poloha prináša upokojenie mysle. Prispieva k správnemu 
držaniu tela a pravidelným cvičením sa začnú jednotlivé prvky polohy pre-
nášať aj do bežnej chôdze a státia a tým sa významne zlepšuje integrita osob-
nosti. Poloha rozohrieva a energetizuje celý organizmus.

Pasívny predklon
Základné postavenie: Postavíme sa do mierneho stoja rozkročného s cho-
didlami asi 30 cm od seba. vonkajšie strany chodidiel sú rovnobežné. Chy-
tíme sa za lakte a s nádychom paže zdvihneme nad hlavu. Lakte tlačíme do-
zadu.
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Nácvik: vydýchneme a trup aj paže spustíme stavec po stavci dolu do pred-
klonu. Mysľou sledujeme tento pohyb a preciťujeme pocity v tele. Nohy sú 
pritom napnuté a smerujú kolmo k podložke. Uvoľníme hlavu i krk.
váha tela je rovnomerne rozložená na obidvoch chodidlách. Aby sa nám nohy 
nenakláňali dozadu, jemne prenesieme váhu tela na prednú časť chodidiel.
Hornú časť holenných kostí zatlačíme dozadu a hore. vtiahneme jabĺčka do 
kolenných kĺbov, zadnú časť kolena vyťahujeme na všetky strany.
Brušnú stenu uvoľníme smerom k hrudníku. Boky a podbruško pritiahne-
me k stehnám.
skontrolujeme, či nemáme zovreté pery alebo zaťaté zuby, stiahnuté obočie. 
Necháme pokožku na tvári, aby sa uvoľnila.
v polohe vydržíme 15 sekúnd až 5 minút. Pri správnom dávkovaní nedochá-
dza k návalom do hlavy.
vrátime sa do východiskovej polohy na niekoľko N – v, najmä ak máme níz-
ky krvný tlak. Necháme chvíľu ešte privreté oči a sledujeme pocity v hlave.
Kontraindikácie: Nevieme o nich.
Liečebné účinky: Poloha rýchlo osvieži organizmus. Naťahuje svaly a šľachy 
od šije až po päty, výrazne zlepšuje ohybnosť chrbtice. Pôsobí proti uklada-
niu tuku na bruchu, povzbudzuje činnosť žalúdka, pečene, sleziny a vyrovná-
va vrásky na tvári.

Finta spinka 
Polohu pasívneho predklonu môžeme s výhodou využiť i v zamestnaní. Po-
ložíme si k pracovnému stolu na podlahu spinku na spisy, vyzlečieme si sako, 
uvoľníme manžety na košeli alebo blúzke, povolíme opasok a urobíme pasív-
ny predklon. v predklone pustíme lakte a necháme ruky voľne visieť alebo 
ich necháme ležať na podložke v blízkosti spinky. 
Zoberieme spinku a pomaly sa vystrieme. Upravíme sa a odpočinutí sa na-
plno venujeme práci. tým si zabezpečíme sociálne prijateľné podmienky na 
cvičenie. 

Cvičenie vo dvojiciach (aj sami)
Variant 1 – čelom k sebe 
Základné postavenie: Dvojica sa postaví oproti sebe tak, že sa dotýkajú prs-
ty na nohách.



39

Úklony do strán: Dvojica upaží a chytí sa za ruky. s nádychom (N) sa poma-
ly ukláňa do strany. s výdychom (v) sa vráti do základného postavenia. Rov-
nako aj na druhú stranu. Mysľou sme pri pohybe, preciťujeme pocity v tele, 
rovnomerne rozložíme pohyb na dĺžku N a v. Opakujeme 3 – 6-krát. Potom 
sa pustíme a uvoľníme ruky aspoň na dva N – v. 
Predklony a záklony: Dvojica vzpaží, chytí sa za ruky. Jeden partner sa na-
dychuje a zakláňa sa, druhý vydychuje a predkláňa sa a zároveň drží partnera 
(dáva mu dopomoc). Mysľou sme pri pohybe, preciťujeme pocity v tele, rov-
nomerne rozložíme pohyb na dĺžku N a v. Opakujeme 3 – 6-krát. Potom sa 
pustíme a uvoľníme ruky aspoň na dva N – v.
Skrútenie: Dvojica upaží a chytí sa za ruky. s nádychom sa pomaly vytáča na 
jednu stranu a s výdychom sa vráti do základného postavenia. Rovnako aj na 
druhú stranu. Mysľou sme pri pohybe, preciťujeme pocity v tele, rovnomer-
ne rozložíme pohyb na dĺžku N a v. Opakujeme 3 – 6-krát. Potom sa pustíme  
a uvoľníme ruky aspoň na dva N – v.
Objatie: Zoberieme partnera do náručia a  vystískame ho. Pohladíme po 
chrbte s prianím: Nech sa Ti skvele darí.
Kontraindikácie: Opatrne postupujeme pri problémoch s chrbticou. O ďal-
ších nevieme. 
Liečebné účinky: Cvičenie naťahuje tromi rôznymi spôsobmi svaly a šľachy 
od šije až po päty, výrazne zlepšuje ohybnosť chrbtice. Pri dobrom sledova-
ní pohybu a pocitov v tele prináša uvoľnenie psychického napätia a celkovo 
upokojuje myseľ.
Variant 2 – chrbtom k sebe 
Základné postavenie: Dvojica sa postaví k sebe chrbtom tak, že sa dotýkajú 
päty na nohách.
Úklony do strán: Podobne ako variant 1.
Predklony a záklony: Podobne ako variant 1. Jeden partner sa nadychuje, za-
kláňa sa a nadvihne pritom päty, druhý vydychuje a predkláňa sa a zároveň 
natiahne partnera na chrbát.
Skrútenie: Podobne ako variant 1.
Objatie: Otočíme sa a zoberieme partnera do náručia a vystískame ho. Po-
hladíme po chrbte s prianím: Nech sa Ti skvele darí.
Kontraindikácie: Rovnako ako variant 1.
Liečebné účinky: Rovnako ako variant 1.
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Očné cviky
Očné cviky treba robiť pravidelne, najlepšie ráno a bez okuliarov. Cvičíme 
vedome, vnímame každú fázu cvičenia. Uvedená zostava trvá asi 20 minút. 
Prípravné cvičenia:
Prvých päť cvikov sa zameriava na prekrvenie nervov chrbtice, krku, hlavy 
a tým aj očí. Posadíme sa na stoličku (alebo urobíme sed na pätách – prsty 
nôh sú vystreté), s vyrovnanou chrbticou, nasleduje:
 - pohyb hlavou dopredu a dozadu (predklon –výdych, záklon – nádych),
 - bočný pohyb hlavy doprava, doľava,
 - krúženie hlavou,
 - krúženie ramenami,
 - kmitanie ramenami (upažíme, energicky kmitáme dozadu 20-krát).

Očné cviky vykonávame v sede na stoličke alebo v sede na pätách s natiah-
nutými prstami.
Uvoľnenie napätých a strnulých svalov očí a ich okolia. týmto cvičením sa sva-
ly stanú pružnými a poddajnými. Oči sa budú pohybovať omnoho voľnejšie.
Pohyby očí hore a dole. Očami pohybujeme pomaly hore a dole, až do kraj-
ných polôh. Opakujeme 6-krát, potom oči privrieme a uvoľníme. Celý cyk-
lus opakujeme 2-krát.
Pohyby očí nabok. Očami pohybujeme pomaly doprava a doľava 6-krát. Oči 
uvoľníme a celý cyklus opakujeme 2-krát.
Uhlopriečne pohyby. Pozrieme sa vpravo hore, potom vľavo dole, vľavo hore 
a vpravo dole. Pohyb očí je na rozdiel od dvoch predchádzajúcich cvičení, 
ktoré sú pomalé, rýchly a energický. Môžeme ho prirovnať k sekaniu mečom. 
tento cvik robíme 3-krát. Po každej sérii cvikov oči uvoľníme.
Opisovanie abecedy. Pomalým pohybom očí opisujeme písmená veľkej abece-
dy. Po každom písmene oči uvoľníme. 
Striedavý pohľad na koreň a špičku nosa. Pohľad uprieme na koreň nosa, po-
tom ho prenesieme na špičku nosa. Robíme 6-krát. ešte 2-krát zopakujeme.
Masáž očnej buľvy a očných nervov. Zavrieme oči, ruky zovrieme v päsť a ľah-
kým, krúživým pohybom ukazovákov masírujeme stred očnej buľvy. Potom 
ohneme ukazováky a ich kĺbmi trieme priehlbinu v spánkoch. tým oživuje-
me očné nervy. Opäť pretrieme ukazovákmi očnú buľvu, teraz jej spodnú časť. 
Za tým zopakujeme trenie očného nervu. Potom zľahka masírujeme hornú 
časť očnej buľvy a masáž ukončíme opätovnou aktivizáciou očných nervov.
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Opisovanie geometrických obrazcov očami. Každý obrazec opisujeme 3-krát 
v jednom smere, 3-krát v opačnom smere. Medzi jednotlivými obrazcami oči 
uvoľníme. Obrazce – úsečka a poloblúk, kružnica, štvorec, trojuholník s vr-
cholom hore, trojuholník s vrcholom dole.
Sledovanie pohybu palca:
 - Pravú ruku natiahneme so vztýčeným palcom rovno pred seba. Pomaly ju 

prenášame doprava, kým sme schopní sledovať očami palec bez otočenia 
hlavy. Palec pomaly vrátime pred seba. to isté robíme ľavou rukou doľava.

 - Obidve ramená natiahneme pred seba, odďaľujeme ich od seba dovtedy, 
kým dovidíme na obidva palce súčasne. Ramená vraciame pred seba, pri-
čom pohľad nespúšťame z palcov.

 - Obidve ramená natiahneme pred seba, jedno rameno dvíhame nahor, sú-
časne druhé spúšťame nadol. Pohľadom sledujeme palce.

 - Natiahnutým pravým ramenom opisujeme veľkú kružnicu, pohľadom 
sledujeme palec. to isté robíme na ľavú stranu.

Akomodácia očnej šošovky. Postavíme sa, pred oči dáme palec, asi vo vzdia-
lenosti 20 cm, vyberieme si bod vzdialený aspoň 10 m. striedavo zaostru-
jeme pohľad na palec a na vzdialený bod. Robíme to rýchlo, avšak dôklad-
ne 10-krát. Na 3 – 4 sekundy uvoľníme oči a zopakujeme celý postup 2-krát. 
Kolísanie. stojíme rovno, v stoji mierne rozkročnom (30 – 40 cm), ruky voľne 
pri tele. Začneme sa kývať celým telom z jednej strany na druhú, predstavu-
jeme si, že sme kyvadlo hodín, kolíšeme sa pomaly. Dvíhame striedavo ľavú 
a pravú pätu. Nesmieme sa hýbať ani v páse ani v bokoch. Jemné kývanie má 
spôsobiť celkové uvoľnenie nervového systému a vykonávame ho 5 – 10 min. 
Kolísanie sa má robiť pred oknom. Určitý čas máme oči otvorené, potom ich 
zatvoríme a len si predstavujeme pohyb okna.
Slnečné svetlo má veľmi priaznivý vplyv na zrak. Najlepšie je, ak zatvoríme 
oči a vystavujeme ich slnku, pričom mierne pohybujeme hlavou zo strany 
na stranu tak, aby slnečná žiara dopadala na všetky časti oka rovnakou silou.
Životná energia. Liečebný účinok na oči má aj osobný magnetizmus (život-
ná energia). Intenzívne trieme o seba dlane, až sa zohrejú. Z dlaní vytvorí-
me misky a priložíme na zatvorené oči. Predstavujeme si, ako nám osobný 
magnetizmus, vychádzajúci z tepla našich dlaní prechádza očami do mozgu 
a zlepšuje takto zrak a osviežuje mozog. Má to trvať asi 10 sekúnd. tento cvik 
opakujeme ešte 2 – 3-krát. sila našej myšlienky ovplyvňuje životnú energiu.
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5/ Návody na úspešný a šťastný život

Postavenie v spoločnosti a vzťahy s ľuďmi nás nútia hodnotiť naše možnos-
ti – to sú dôvody, prečo prejavujeme hlboký záujem o vlastný psychický život, 
o svoje vlastnosti a schopnosti. Z týchto dôvodov chceme bližšie poznať vlast-
né správanie, rozumieť svojim citom a zážitkom. sme schopní hodnotiť svoje 
silné a slabé miesta, prednosti a nedostatky, ale ešte stále máme problémy pri 
hodnotení samých seba. Zamyslime sa nad tým, ktoré sú základné osobitosti 
rozvoja človeka? Predovšetkým ide o rozvoj sebauvedomovania, ktoré vďaka 
autointegračnému výcviku nielenže narastá, ale sa aj skvalitňuje a to je spo-
jené s potrebou uvedomiť si a posúdiť morálne a psychické vlastnosti svojej 
osobnosti z hľadiska konkrétnych životných cieľov a úsilí. sebauvedomovanie 
sa nespája len so svetom zážitkov a nie je ani neplodnou a neúčelnou analý-
zou. vzniká z požiadaviek života a činnosti. (Kassay, F. 1999, s. 34)
Ako si môžeme najľahšie a najúčinnejšie zabezpečiť, aby sme boli úspeš-
ní? Jednoducho – naučíme sa také manažérske postupy, ktoré umožnia nám 
aj našim blízkym (kolegom, žiakom i členom vlastnej rodiny) byť úspešnými 
a ktoré vedú k: 
 - lepšiemu využívaniu doterajších skúseností, osobnostnému rozvoju a ria-

deniu kariéry,
 - zlepšeniu telesného a psychického zdravia,
 - riešeniu problémov spôsobených predchádzajúcim spôsobom života – 

úroveň tela: najmä civilizačné ochorenia; úroveň psychiky – nervozita, 
apatia a uzavretosť; úroveň sociálna – nedobré vzťahy, zlá komunikácia  
a spolupráca. Pritom pôjde hlavne o to, ako odstraňovať príčiny týchto 
problémov.

Znovu pripomíname, že pri AiV sme sami sebe trénermi.
Ako sa môžeme posunúť k lepšiemu? Ako to dosiahneme? Tým, že začneme od 
seba samých! Jednotlivé techniky budeme trénovať a uplatňovať ich v konkrét-
nych pracovných a životných situáciách!
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Inak povedané, nepríjemné činnosti a situácie si premeníme na koníčky. teda 
si zapriahneme čo najviac koníčkov a tie nás vytiahnu hore – k príjemnejším 
pocitom a k lepším výsledkom.
K úspechu nám môže pomôcť aj písomná spätná väzba o našom výcviku.
Niekoľko rád pre ženy: Profesia učiteľ sa v našich podmienkach spája hlavne 
s pojmom žena, a tak ešte niekoľko špeciálnych informácií hlavne pre ženy. 
Ako je to možné, že niektoré ženy sa šťastím priam dusia a iné idú z neúspe-
chu do straty? v prvom rade si musíme uvedomiť, čo od života očakávame 
a čo pre nás šťastie znamená. Keď sa nastavíme pozitívne, šťastie si nás nájde. 
Jedno je však zaujímavé – všetky šťastné ženy udržiavajú určité zvyky, ktoré 
im prinášajú radosť. Aké to sú?
1. Rutina nemusí byť nudná.
Každý deň si naplánujme určité činnosti, ktoré nás bavia a robia šťastnými. 
Môže to byť polhodinka cvičenia, posedenie s priateľmi, chvíľka bláznenia sa 
s deťmi, ktorá nám vyčaruje úsmev a zbaví nás stresu, venovanie sa koníčku, 
tanec, príjemná hudba, nákup niečoho malého pre potešenie… Keď vieme, že 
nás niečo pozitívne v tento deň čaká, budeme inak vnímať jeho priebeh a už 
od začiatku budeme príjemne naladené. 
2. Hľadajme okolo seba dobro, nie zlo.
to je presne o  spomínanom nastavení – ak sme naladené negatívne, sme 
ustráchané, máme obavy a všade okolo seba vidíme len to zlé, je pravdepo-
dobné, že veľa šťastia nepritiahneme. Naopak, treba sa sústrediť na to, čo je 
okolo nás dobré. Usmejme sa na priateľa, či neznámeho, uvidíme, že život 
bude krajší a uvidíme okolo seba veľa pozitív. Niekedy stačí len lepšie otvoriť 
oči a tešiť sa z maličkostí. 
3. Prijímajme nové veci.
Nikdy nebudeme veľmi šťastné, ak sa zablokujeme voči novým veciam. Od-
mietneme sa posúvať, skúšať niečo nové, učiť sa... Je jedno, či to je nový spô-
sob stravovania, životný štýl, nový adrenalínový zážitok, nový vzťah namiesto 
nefunkčného, nová práca namiesto otravnej a nudnej, návšteva novej krajiny, 
nový výcvik... všetko nové zvyšuje hladinu endorfínov a tie nám prinášajú 
pocity šťastia. veď na svete je toľko úžasných vecí, ktoré sme ešte nevyskúšali!
4. Pochváľme druhých
Je to úžasný pocit, keď vám niekto povie, že ste veľmi šikovná, šarmantná, že 
ste niečo skvele spravili a úžasne vyzeráte. Šťastné ženy však obdarúvajú aj 
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druhých slovami priazne a chvály. Povedzme niekomu inému, že sa nám páči 
jeho tričko, že má pekný účes, že mu to dnes veľmi pristane, že je skvelým 
kolegom. Obaja budeme mať výborný pocit, ktorý je pre šťastie nevyhnutný. 
5. Nesme zodpovednosť za svoje skúsenosti.
Nezvládli sme to, čo sme si zaumienili? Kvôli vlastnému otáľaniu sa nám ne-
podarilo niečo, čo sme chceli? Porušili sme svoj záväzok? Nezvládli sme roz-
hovor s kolegom, či nadriadeným tak, ako by sme si to predstavovali? Priznaj-
me si, že je to naša vina, a tak budeme vedieť, že môžeme naše reakcie zmeniť 
k lepšiemu. Aj to je cesta k spokojnosti a ku šťastiu.
6. Nič netrvá večne.
všetko niekde začína, ale aj niekde končí. Ak si budeme namýšľať, že to, čo 
prežívame aktuálne, potrvá večne – či to už je dobré alebo zlé – výsledkom 
nebude práve naše šťastie. Šťastné ženy sú pripravené na to, že nič netrvá več-
ne a sú nad vecou. Dokážu si lepšie užívať pozitíva, ktoré sa dejú práve teraz. 
7. Nečakajme na dokonalosť
Určite by bolo skvelé viesť absolútne dokonalý život, ale zrejme len na chvíľu. 
Povedzme si otvorene, bavilo by nás viesť život bez problémov a všetko by 
fungovalo úplne dokonale? Nemôže byť každý deň a moment šťastný. Každý 
má horšie a lepšie dni, niektoré sú skutočne hrozné, iné vynikajúce. Nezabú-
dajme, že po tmavom období vždy vyjde slniečko a bude sa nám žiť omnoho 
lepšie. Navyše, keby bolo stále všetko v poriadku, šťastie by sme si nevážili.
8. Obklopme sa šťastnými 
Ak chceme byť skutočne šťastné, neobklopujme sa ľuďmi, ktorých trápi je-
den neúspech za druhým, ktorí nezvládajú život, ktorí sú večne neschopní 
niečo dosiahnuť, negatívne naladení, depresívni, ufrflaní, neurotickí, nešťast-
ní. Budú mať na nás vplyv, aj keď nebudeme chcieť. trávme čas s ľuďmi, ktorí 
sú spokojní so sebou samými, úspešní a šťastní. Šťastie je chytľavá záležitosť. 

5.1 Plán osobného rozvoja

Ako si predĺžiť život? Ľudia pracujúci v neustálom strese zomrú skôr ako ostat-
ní. Školské prostredie možno zaradiť k stresujúcim pracovným prostrediam. 
Ako sa postarať o to, aby sme mali úspech a dostatočne dlho žili a aby sme sa 
mohli zo svojho úspechu tešiť?
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Udržujme sa v dobrej fyzickej kondícii. Pravidelne cvičme a držme si opti-
málnu váhu. Nejazdime výťahom – radšej kráčajme po schodoch. snažme sa 
denne najmenej polhodinu kráčať. Nefajčime a striedmo pime. Obmedzme 
mastnú stravu. Každý deň pravidelne raňajkujme a obedujme. večera nie ja 
taká dôležitá. 
Pravidelne navštevujme preventívne prehliadky u lekára a dodržujme lekár-
ske odporúčania.
Nevyplňujme celý svoj život prácou. venujme čas svojim koníčkom, ktoré 
nám na chvíľu pomôžu zabudnúť na prácu. Je dôležité vedieť vypnúť – po ná-
vrate späť do práce budeme opäť svieži.
Nepripusťme, aby práca narušovala naše manželstvo alebo rodinné vzťahy. 
Konfliktom v tejto oblasti samozrejme nie je možné úplne zabrániť. Predpo-
kladajme, že nájdeme toleranciu v práci i rodine. vysvetlime rodine dôleži-
tosť svojej práce, ale ak sa ukáže, že našu prácu nie je možné zlúčiť s osobným 
životom, musíme všetko starostlivo premyslieť a nájsť prijateľné riešenie. Ako 
hľadať riešenie je opísané v časti 3 Metódy nastavovania mysle – Metóda Ume-
nie malých krokov. Čerpajme si pravidelne dovolenku. Naučme sa bezpečne 
riadiť auto. Nebuďme pri jazde agresívni. Ak je to možné, cestujme verejnou 
dopravou, šetríme prírodu i seba. svoj osud držíme vo vlastných rukách. Ne-
ustále hľadajme spôsoby, ako zlepšiť svoju efektivitu. Nebojme sa zmeniť za-
užívané obyčaje. s pribúdajúcim vekom musíme bojovať so sklonom odvolá-
vať sa na minulosť – podstata efektivity spočíva vo vytváraní budúcnosti. svoj 
život i kariéru si plánujme. Niekedy sa stáva, že sa objaví nečakaná príležitosť, 
ale na to sa nespoliehajme. stanovme si osobné ciele, ktoré chceme dosiahnuť 
a naplánujme si, ako ich dosiahneme. Nebojme sa nových výziev a uchádzaj-
me sa o úlohy, z ktorých majú ostatní strach, pretože by mohli zlyhať alebo 
byť neúspešní. Odvaha začať s chuťou každý nový deň je tou najlepšou cestou 
k úspechu. (Coleman, R. – Barrie, G. 1993, s. 154-155)
Základný náčrt cyklického sebazlepšovacieho nástroja Autointegračný tré-
ning spracoval František Kassay a jeho žiak a priateľ Ivan Žáry dopracoval na 
základe skúseností s autointegračným tréningom rozšírenú verziu. 
vytvoril systém 13 schopností na úspešný a šťastný život, ktoré je možné 
využívať počas celého roka. Na inšpiráciu pripájame osvedčené postupy Iva-
na Žáryho aj s  podrobným rozpracovaním schopnosti správneho postoja 
a porozumenia. Ide o príklad realizácie výcviku v praxi. 
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Zoznam schopností na úspešný a šťastný život podľa Žáryho:
1. Schopnosť správneho postoja a porozumenia
2. Schopnosť správnej všímavosti a vedenia
3. Schopnosť správneho uvoľnenia a pokoja
4. Schopnosť správneho nastavenia a múdrosti
5. Schopnosť správnej radosti a etiky
6. Schopnosť správneho úsilia
7. Schopnosť správnej motivácie a dôvery
8. Schopnosť správneho sústredenia
9. Schopnosť správnej životosprávy
10. Schopnosť správnej dobrosrdečnosti
11. Schopnosť správnej štedrosti
12. Schopnosť správneho rozhodovania
13. Schopnosť správnej komunikácie a spolupráce

Ako postupovať
týždeň čo týždeň sa pri osvojovaní nových návykov – úspešnejších ako boli 
tie doterajšie – sústredíme na príslušnú schopnosť. Lepšie povedané, na je-
den komplex schopností, ktoré súvisia s príslušným názvom.
Ako postupovať v priebehu roka
Každý týždeň kultivujeme len jednu schopnosť, jednu kvalitu. Na to sústredí-
me pozornosť. Ostatné vykonávame tak, ako sme zvyknutí.
Po trinástich týždňoch – to je jeden štvrťrok – sa znovu vrátime k  prvej 
schopnosti a už zúročíme aj nové návyky a skúsenosti. 
Do roka si takto 4-krát zlepšujeme svoje schopnosti a kvality veľmi intenzív-
nym spôsobom. to nám dáva šancu na postupné a reálne zlepšovanie sa až 
po schopnosť žiť úspešný a šťastný život.
Ako postupovať v priebehu týždňa
sumár postupu upravený pre naše potreby na príslušný týždeň si vytlačíme 
na papier a nosíme stále so sebou. vo voľných chvíľach ho premýšľame, zlep-
šujeme a hlavne čo najviac trénujeme príslušné techniky v konkrétnych situ-
áciách. 
tým máme veľkú šancu dopracovať sa rýchlo k novému návyku: v určitej si-
tuácii už nemusíme riešiť, čo máme robiť, ale nám to automaticky naskočí 
v mysli samé – naša reakcia na situáciu (e) sa zautomatizuje.
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veľmi nám pritom pomôže, keď si zavedieme poznámkový zošit – denník 
Moja istá cesta k úspechu. 
Každý zápis znamená, že si musíme precíznejšie urobiť príslušnú formuláciu 
a  zároveň nám veľmi pomôže pri dennom a týždňovom reflektovaní.
Podstatný význam však je v lepšom uvedomení si pokroku po štvrťrokoch. 
K jednotlivým výsledkom a záverom sa môžeme kedykoľvek vrátiť.
V priebehu jedného týždňa sa teda sústredíme na jednu schopnosť.
Na ilustráciu prikladáme spracovanie jednej z  trinástich schopností podľa 
Ivana Žáryho.

Schopnosť správneho postoja a porozumenia – to bude na úrovni telesnej 
i psychickej:
Aký máme postoj k osobe, situácii, činnosti?
A prečo je náš postoj taký, aký je?
Telo
snažíme sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie 
využívame doma fitloptu alebo PC vankúš. Často cvičíme polohu hora a na-
stavujeme sa do asertívnej polohy (len jemne sa opierame chrbticou o pan-
vu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) plecia sú jemne posunuté dozadu, 
a  tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté. Osobitnú pozornosť venu-
jeme krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávame problémy (bo-
lesti, stuhnutosť), snažíme sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okrem 
toho cvičme kompletnú zostavu jogy (napríklad Pozdrav slnku). tiež pijeme 
1 l vody ráno pred meditáciou, otužujeme sa, plávame, posilňujeme, bicyklu-
jeme, pestujeme nordic walking, v zime back country skiing a pod. Dobrým 
osviežením počas dňa je aj Šéfovská zostava (Príloha D). 
v priebehu dňa tiež skúmame, ako takto nastavené telo ovplyvňuje naše po-
city.
Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – 
zapíšeme situáciu a náš telesný postoj počas situácie, prípadný efekt z teles-
ného postoja.
Myseľ
skúmame v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, keď nám 
to len napadne), aký je náš postoj k situácii, k činnosti, k osobe, osobám. Je 
skôr príjemný, skôr nepríjemný alebo neutrálny.
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trikrát týždenne žiarime dobro dôkladne (celá zostava).
Denne žiarime dobro krátko ráno a večer.
Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – 
zapíšeme situáciu a náš postoj k nej.
Keď zistíme aký je, potom si dáme štartovaciu otázku (technika Môj výskum): 
Prečo je náš postoj taký, aký je? 
Čakáme, čo sa nám z mysle vyplaví.
Zapíšeme odpoveď.
Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používame tak, ako nám napadne. 
sústredíme sa len na tréning uvedomovať si svoje postoje k realite a hľadať 
porozumenie, prečo sú také.
Večerné reflektovanie
Reflektujeme priebeh dňa. v prvom rade preskúmame otázky: Ako sa nám 
darilo uvedomiť si náš postoj a porozumenie? Prečo máme taký postoj po-
čas dňa? 
Reflektovanie nám pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačíme 
do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.
Celotýždňové reflektovanie
Koncom týždňa podobne reflektujeme celý týždeň. 

5.2 Zázračná vyučovacia hodina

Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, je fakľa, ktorú treba zapáliť. 
Zapáliť ju môže len ten, kto sám horí. 

Ladislav Kováč

Učenie je mnohostranný spôsob vnímania a myslenia. Podľa prieskumu si 
priemerne uchovávame 10 % z toho, čo čítame, 20 % z toho, čo počujeme,  
30 % z toho, čo vidíme pri praktickej ukážke, 50 % z toho, čo nám dobre pred-
nášajú v spojitosti s praktickou ukážkou, 70 % z toho, čo si vlastným spôso-
bom preformulujeme z dobre predneseného a na praktickej ukážke demon-
štrovaného učiva a 90 % z toho, k čomu sme dospeli na základe vlastných skú-
seností a čo sme premenili na vlastné konanie a činy. (Kassay, F. 1990, s. 109) 
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Na učenie majú samozrejme vplyv aj štýly učenia podľa prevažujúcich inte-
ligencií, charakter učiva, tvorivosť a kompetencie učiteľa a motivácia žiaka. 
v súvislosti s otázkami motivácie možno povedať, že úspech plodí úspech 
a neúspech vedie k neúspechu. G. Petty (In: Petlák, e. 2004, s. 133-134) ana-
lyzoval otázky motivácie a vznikla mnemotechnická pomôcka FOCUs z lat. 
focus – ohnisko. 
F = fantázia (hodiny sa nemajú podobať jedna druhej, ale každá má byť iná, 
žiakom treba poskytnúť možnosti k  rôznym tvorivým činnostiam, činnos-
ti by mali byť zábavné – diskusie, hry, riešenie problémov, vyučovanie spo-
jiť so životom…)
O = ocenenie (využívať pochvalu, povzbudenie, objektívne hodnotenie, úspe-
chy žiakov hodnotiť bezprostredne po ich dosiahnutí…)
C = ciele (musia byť pre žiakov dosiahnuteľné, majú byť vopred stanovené, 
ak sa žiak neučí treba ho ďalej motivovať, rešpektovať individuálne osobitos-
ti a prispôsobovať ciele, podporovať zodpovednosť žiaka za svoje učenie…)
U = úspech (dbať na primeranosť práce tak, aby zodpovedala všetkým žia-
kom – diferencovaný prístup – umožniť žiakom prežiť pocit úspechu…)
s = zmysel (v čes. smysl, žiak má vedieť čo a prečo sa učí, ako môže učivo vy-
užiť v iných predmetoch, v mimoškolskej činnosti…)
Z opisu motivácie vo vyučovaní vyplýva, že to nie je len oznámenie cieľa ho-
diny, ani len vyzývanie žiakov do učebnej činnosti alebo jej prikazovanie 
a podobne, je to predovšetkým premyslený prístup učiteľa k celej vyučovacej 
hodine a ku všetkým činnostiam seba a žiakov. 
Učenie bez dobrého (kvalitného) učiteľa si môžeme ťažko predstaviť. Na zák- 
lade porovnávacieho výskumu v desiatich štátoch OeCD vypracovali Hop-
kins a stern charakteristiku dobrého, kvalitného učiteľa. typická je pre neho 
vysoká motivácia, zodpovednosť, entuziazmus pre učiteľské povolanie. Dobrý 
učiteľ chápe svoju prácu ako povolanie (má ju rád, uspokojuje ho, je pre neho 
aj koníčkom) a nie iba ako zamestnanie. vyznačuje sa láskou k deťom a pozi-
tívnym vzťahom k žiakom. Majstrovsky ovláda didaktiku predmetov, ktoré vy-
učuje. Oboznamuje sa s rôznymi filozofiami výchovy a vzdelávania, koncep-
ciami a metódami vyučovacieho procesu, optimálne ich využíva vo vyučova-
com procese a na tomto základe má vypracovanú špecifickú koncepciu vyučo-
vacieho procesu. spolupracuje s ostatnými učiteľmi. Zaoberá sa spätnou väz-
bou, reflexiou, analýzou a hodnotením vlastnej práce a  jej zefektívňovaním 
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a  optimalizáciou. Na to, aby sa učiteľ stal dobrým, kvalitným učiteľom, sú 
potrebné najmä tieto podmienky: učiteľ musí chcieť sa stať lepším a vyvíjať 
v tomto smere úsilie, škola, na ktorej pôsobí, stimuluje a podporuje kvalitu 
práce učiteľov a školská politika je zameraná na stimuláciu a podporu zefek-
tívňovania kvality práce učiteľov. (turek, I., Albert, s. 2006, s. 139) 
Je nutné si uvedomiť, že učenie je viac ako ukladanie vedomostí, že ak sa žiak 
učí s radosťou je to záruka úspechu, že musíme dbať na to, aby žiaci nestráca-
li záujem o učenie a  proces učenia výrazne ovplyvňujú aj emócie. Pozitívna 
klíma v triede, záujem učiteľa o osobné problémy, záujmy a potreby žiaka je 
základom kvalitnej a otvorenej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Moti-
vovaní na výkon nemajú byť len žiaci. 
Môžeme sa stotožniť s nasledujúcimi výrokmi? 
 • Ako učiteľ mám rád svoju prácu a pracujem tak, aby s mojou prácou boli 

spokojní aj žiaci aj rodičia.
 • som k mojej práci skutočne motivovaný a motiváciu prenášam aj na žia-

kov.
 • Pracujem vždy tak, aby som zaujal žiakov k učebnej činnosti.
 • Mám vždy premyslené, ako a čím zaujmem žiakov.
 • Učím skutočne inovatívne a uplatňujem v praxi novšie poznatky z peda-

gogiky, didaktiky a psychológie. (Petlák, e. a kol. 2008, s. 28)
Ako dopadla naša sebareflexia? Odpovedali sme si sami.

Metodiku a  prepracované postupy nastavovania mysle a  tela je možné po 
osobnom zvládnutí Aiv využívať aj na vyučovacích hodinách. Nielen na te-
lesnej výchove, kde bežne využívame relaxačné cvičenia, ale aj na iných vy-
učovacích hodinách. v prvom rade si metódy a techniky nacvičí učiteľ. Po 
osobnej skúsenosti a premyslení jednotlivých postupov a ich vhodnosti zara-
denia do vyučovacieho procesu, začne pracovať so žiakmi. Zamyslime sa nad 
tým, aký je ideálny začiatok a ideálny koniec vyučovacej hodiny.
Ako príklad uvádzame možnú štruktúru Zázračnej vyučovacej hodiny na 
základnej alebo strednej škole. 
Hodina môže mať tri úrovne. Úrovne si ukážeme na príklade prvých troch 
častí Zázračnej vyučovacej hodiny – ukotvenie, prianie a spomínanie. Skrytá 
úroveň. Učiteľka neoboznámi žiakov so štruktúrou Zázračnej vyučovacej ho-
diny. Ukotvenie, prianie a spomínanie na poslednú hodinu spracuje len sama 
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pre seba. Napríklad – po príchode do triedy si uvedomí, že si sadá na stolič-
ku – dotyk o podložku, pri zapisovaní do triednej knihy na moment prestane 
písať a dá si v duchu prianie nech hodina dopadne skvele mne i žiakom. skôr 
ako začne hodinu, pozrie sa na žiakov, usmeje sa a pritom si nahlas spome-
nie na predchádzajúcu hodinu a jej výsledky. Dosiahli sme taký a taký výsle-
dok, mám z toho radosť. 
Polootvorená úroveň. Učiteľka neoboznámi žiakov so štruktúrou Zázračnej 
vyučovacej hodiny. Jednotlivé kroky ukotvenie, prianie a spomínanie na po-
slednú hodinu aplikuje nahlas pred žiakmi. Napríklad: Som rada, že som zasa 
vo vašej triede (ukotvenie). vysloví prianie pre seba i žiakov nech sa nám aj 
táto hodina podarí aspoň tak ako tá minulá, nech dosiahneme skvelý výsle-
dok. spomínanie na minulú hodinu – na minulej hodine sa nám podaril taký 
a taký výsledok, mám z toho radosť, vy tiež? 
Otvorená úroveň. Učiteľka oboznámi žiakov so štruktúrou Zázračnej vyučo-
vacej hodiny. spolu so žiakmi nacvičuje jednotlivé kroky Zázračnej vyučova-
cej hodiny. Neskôr si žiaci už samostatne formulujú jednotlivé priania.
Príprava na vyučovanie pre učiteľa začína už doma (Príloha C).

Motivačná fáza
Úvodná motivácia: Ako zaujať žiaka, aby robil to čo treba (pýtal sa, bol zve-
davý, aktívne pristupoval k úlohám na vyučovaní, sám navrhoval zlepšenia, 
odchádzal spokojný, nadšený)
Ukotvenie: Časový rozsah 1min
Poloha: sed na stoličke, ruky položené na lavici, hlava opretá o ne čelom ale-
bo lícom, jemne privreté oči, prsty – P a U.
Text pre 1. stupeň ZŠ: Precítim pohladkanie stoličky, pohladkanie dlaní, jem-
né pohladkanie jednej pery druhou, pohladkanie celej postavy. Pohýbem jem-
ne jazykom.
Text pre 2. stupeň ZŠ a SŠ: Uvedomujem si dotyk tela o podložku, dotyk dlaní, 
dotyk medzi perami, celú pozíciu. Pohýbem jazykom, ovoniam kvalitu vzdu-
chu, na okamih otvorím oči – len vnímam svetlo a tiene a ak môžem jemne ich 
znovu privriem, započúvam sa.
Prianie: 
Nech mi táto hodina čítania, informatiky (angličtiny) dopadne najlepšie, ako je 
možné. Nech dosiahnem výborný výsledok.
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Časový rozsah: 1min
Spomínanie:
Text – štartovacia otázka: Čo sme robili na poslednej hodine čítania, informa-
tiky (angličtiny)? alebo Čo som sa naučil na túto hodinu doma? 
Realizácia: Učiteľ môže pripomenúť učivo pomocou doplňujúcich otázok 
namiesto uvedeného textu. 
Časový rozsah: 2 min
Reflektovanie vo dvojiciach: Žiaci si navzájom povedia na čo si spomenu-
li. Učiteľ prechádza niekoľko dvojíc a zakončí opakovanie zhrnutím pre celú 
triedu; prípadne učiteľ vysvetlí dôležitú otázku žiakov. 
Časový rozsah: 2 min

Expozičná fáza
Vzdelávacie aktivity: Čím aktívnejšie zo strany žiakov, čím rozmanitejšie 
postupy, tým lepšie; hľadať možnosti, aby sa žiaci dostávali do úlohy učiteľa. 
Časový rozsah: 32-35 min
Odmena za výkon: Najlepšie formou telesného kompenzačného cvičenia 
v stoji (napr. Šéfovská zostava), aby sa žiaci mohli dobre ponaťahovať; naj-
lepšie, ak časom cvičenie ukazuje niektorý žiak ako odmenu za dobrú prácu 
na hodine; inokedy ten, ktorý dokázal nevyrušovať, hoci to bežne robí. 
Časový rozsah: 1 – 2 min

Fixačná fáza
spomínanie – upevňovanie podstaty učiva
Text – štartovacia otázka: Čo sme čítali (robili) na hodine?
Realizácia: Učiteľ môže pripomenúť učivo pomocou doplňujúcich otázok.
Časový rozsah: 2 min
Reflektovanie vo dvojiciach: Žiaci si navzájom povedia na čo si spomenu-
li, učiteľ prechádza niekoľko dvojíc a zakončí opakovanie zhrnutím pre celú 
triedu; prípadne učiteľ vysvetlí dôležitú otázku žiakov.
Časový rozsah: 2 min

Diagnostická fáza
Poloha: sed na stoličke, otvorené oči.
Text: Nech napíšem domácu úlohu (naučím sa učivo) najlepšie ako je možné. 
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Nech dosiahnem výborný výsledok. Alebo, ak nie je konkrétna domáca úloha:  
Teším sa na budúcu hodinu, ..., teším sa dnešný koncert, nech mi všetko, čo bu-
dem dnes robiť, dopadne dobre.
Časový rozsah: 1 min

5.3 Sieťovanie

vzdelávanie sa dá chápať ako miesto nácviku etického konania. v neustále sa 
meniacom svete, ktorý sa stáva komplexnejším, bude stále dôležitejšie dispo-
novať akousi „kľúčovou kvalifikáciou“, ktorú by sme mohli použiť pri rieše-
ní konkrétnych otázok a situácií. Žiadaní sú kompetentní, samostatní ľudia, 
ktorí majú schopnosť vidieť súvislosti, históriu a ďalší vývoj. takto vyzbroje-
ní ľudia sa môžu rozvíjať len v procese socializácie, v ktorom sa im umožňuje 
byť a väčšmi sa stávať subjektom. Ľudia sú zdrojom, nositeľom a cieľom všet-
kého sociálneho diania, všetkých spoločenských inštitúcií a poriadkov. Ako 
jednotlivci si ľudia riadia svoj život a svet. Ako sociálne bytosti sú odkázaní 
na život v spoločnosti. v tomto ponímaní sa ich sloboda druhými ľuďmi ne-
zužuje, ale naopak obohacuje.
Ak sa zameriame na učiteľa a žiaka v edukačnom procese z pohľadu etického 
konania, skúsme si odvodiť základné prvky etického  konania. vnímanie toho 
čo je, čo vidíme, čo počujeme (zmyslové vnímanie), čo si myslíme, domnieva-
me sa, interpretujeme (vnímanie sveta myšlienok – otvorenie sa novým spô-
sobom nazerania), hodnotenie toho, čo je a čo má byť (zaujať postoj k situácii, 
stavu, postaviť sa do pozície alebo opozície na základe hodnôt a presvedčení), 
zodpovedanie sa – prevziať zodpovednosť za svoje postoje a činy. (Lindner, G. 
1995, s. 128-131)
Keď už začneme lepšie zvládať samých seba, oveľa ľahšie sa nám bude dariť aj 
efektívna komunikácia a spolupráca s druhými. Budeme si tým vytvárať sieť 
vzájomne výhodnej spolupráce a keď treba aj nezištnej pomoci.
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Záver

Podstatou lásky človeka k životu je jeho produktívna orientácia prejavujúca sa 
v postojoch, myšlienkach, gestách a emóciách. 

erich Fromm

Školstvo je nesmierne citlivou oblasťou, v ktorej sa každá zmena do dôsled-
kov prejaví najneskôr o 20 – 30 rokov, a preto musia byť všetky projektova-
né zmeny veľmi uvážlivé a rozumné. vzdelávanie sa musí neustále zdokona-
ľovať, zlepšovať a rozširovať, lebo v dnešnej dobe môžeme umožniť každému 
toľko vzdelania, koľko vládze absorbovať a nie len toľko, koľko ktosi kdesi na-
plánuje. v búrlivej dobe premien a prerodov škola s jej hlavnými aktérmi ne-
stojí rozhodne mimo zmien. Preto veľa závisí od rodičov a učiteľov, ale aj od 
celej spoločnosti, akú vážnosť a aké priority poskytneme edukačnej politike. 
(tůma, M. 1998, s. 91-92)
Najmä učitelia musia mať zdravé sebavedomie. Učiteľ musí veriť sám sebe, aby 
mu mohla veriť spoločnosť. Najmä, aby mu mohli veriť jeho žiaci. Deti vedia 
rozoznať slabosť, neistotu, pokrytectvo, lož – čím je človek mladší, tým asi ľah-
šie a presnejšie prijíma a dekóduje neverbálne signály, ktorými v sociálnom 
styku vyjadrujeme možno viac ako svojím verbálnym prejavom. Mladého člo-
veka možno zmiasť ale nemožno ho oklamať – príroda to takto múdro zaria-
dila. Učiteľ musí mať veľkú spoločenskú autoritu ako vzor hodný nasledova-
nia. Učíme sa iba to, na čom sme emocionálne zaangažovaní – učenie je viac 
záležitosťou emócií než záležitosťou rozumu. Preto je učiteľ na prvom mies-
te prebúdzačom, usmerňovačom a šľachtiteľom emócií. Citovo plochý človek, 
neschopný vzrušenia, bez zmyslu pre krásu a bez schopnosti empatie, by ne-
mal byť učiteľom. (Kováč, L. 1992, s. 198-199)
Autointegračný výcvik je inšpiráciou pre tých pedagogických zamestnancov, 
ktorým nie je ľahostajné osobné telesné a mentálne zdravie a zároveň majú 
záujem o oživenie a spríjemnenie vyučovania svojich žiakov. sú to len pod-
nety a inšpirácie ako vyskúšať overené a osožné cvičenia.
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Prílohy
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Príloha A

Pracovný list Môj výskum – Moje radosti

Môj výskum: 1. Úspešná dovolenka
Kde, s kým a najkrajší zážitok:

Môj výskum: 2. Moje koníčky
Aké sú moje koníčky:

Môj najobľúbenejší koníček:

Kedy najskôr budem praktizovať tohto koníčka?

Aký mám pocit, keď si spomeniem, že budem praktizovať svojho koníčka? 
Ako využijem osobnú skúsenosť s praktizovaním svojho obľúbeného koníč-
ka pre svoj osobný rozvoj:
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Príloha B

Pracovný list Môj výskum – Moje starosti

Môj výskum: 1. Kedy bývam najviac unavená(ý)?
a) v rámci týždňa (deň, dni):

b) v rámci roka (mesiac, obdobie):

Môj výskum: 2. Zažívam situácie , keď mám „nervy“?
a) situácie:

b) dôsledky na psychickej a telesnej úrovni:
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Príloha C

Motivácia na výcvik 
ako sa stať úspešným a šťastným učiteľom – nastavovanie mysle

Budeme trochu snívať, vo svojej mysli si urobíme skvelé predstavy, ako by to 
mohlo byť. výborná predstava – 1: som na vyučovaní. som v pohode, vý-
borne sa koncentrujem na vyučovanie, krásne vnímam spoluprácu so žiak-
mi, mám z vyučovania dobrý pocit, radosť.
Môj výskum: Aké je moje prežívanie?
výsledok: 
Prianie: Nech sa mi darí najlepšie, ako je len možné.
Nech dosiahnem najlepšie možné výsledky, akých som práve schopná (ý).
výborná predstava – 2: som v byte, v dome. som v pohode, výborne sa kon-
centrujem na prácu i na svoje záujmy, krásne vnímam zlepšujúce sa vzťahy 
s členmi rodiny a priateľmi, mám z toho dobrý pocit, radosť.
Môj výskum: Aké je moje prežívanie?
výsledok:
Prianie: Nech sa mi darí ...
výborná predstava – 3: v škole je postupne dobrá sociálna klíma. Medzi 
učiteľmi a žiakmi sú dobré vzťahy. Učitelia i žiaci chodia radi do školy. som 
v pohode, výborne sa koncentrujem na každú činnosť v škole i mimo nej, 
krásne vnímam spoluprácu, mám z toho dobrý pocit, radosť.
Môj výskum: Aké je moje prežívanie?
výsledok:
Prianie: Nech sa mi darí ...
výborná predstava – 4: Život po tom, čo sme dobrá, efektívna škola. som 
v pohode, vďaka tomu lepšie zvládam všetky aktivity v zamestnaní i v rodi-
ne, mám stále lepšie vzťahy v rodine i na pracovisku, mám viac času pre 
seba samú (samého), stále častejšie mám pocit, že som úspešnejšou a šťast-
nejšou bytosťou.
Môj výskum: Aké je moje prežívanie?
výsledok:
Prianie: Nech sa mi darí najlepšie, ako je len možné.
Nech dosiahnem najlepšie možné výsledky, akých som práve schopná (ý).
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Príloha D

Šéfovská zostava
Niekoľkominútové rozcvičenie celého tela na celkové oživenie a uvoľnenie 
napätia.
1. stojíme uvoľnene. Šesť vdychov a výdychov.
2. Zopnutými rukami sa dvíhame na špičky. Šesť vdychov a výdychov.
3. späť do východiskovej polohy. Šesť vdychov a výdychov.

4. Predklon. Zopnutými rukami za chrbtom sa tlačíme k zemi. Šesť vdychov 
a výdychov.
5. Pohľad zboku.
6. Návrat do východiskovej polohy.
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7. východisková poloha. Šesť vdychov a výdychov.
8. Hrudný záklon. Oboma rukami vzpažíme a vyrovnávame hrudnú chrbti-
cu. Šesť vdychov a výdychov.
9. Pohľad zboku.

10. Naťahovanie jednej strany tela a  súčasné uvoľňovanie druhej časti tela. 
Časť tela s natiahnutou rukou dohora je napnutá. Druhá polovica tela je uvoľ-
nená. Šesť vdychov a výdychov.
11. to isté na opačnú stranu. tiež šesť vdychov a výdychov.
12. Rotácia celého tela. Začíname od chodidiel. Postupne otáčame celé telo, 
postupujúc až k hlave. P a U.
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13. Pohľad zboku. P a U.
14. Pohľad zozadu. P a U.
15. A teraz na druhú stranu. Rotácia celého tela. Začíname od chodidiel. Po-
stupne otáčame celé telo, postupujúc až k hlave. P a U.

16. Pohľad zboku. P a U.
17. Pohľad zozadu. P a U.
18. Návrat do východiskovej polohy. Šesť vdychov a výdychov.
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