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EDITORIÁL

Príslovie, že 
optimista vidí 
pohár polopl-
ný a pesimista 
p o l o p r á z d n y, 
je pomenova-
ním ľudového 
poznania, že 
realitu vníma-
me závisle od 
vlastného roz-

položenia. Psychológia na to má pojem 
projekcia. Keď sme zamilovaní, svet je 
krásny. Keď máme depresiu, svet sa za-
ručene chýli ku koncu. Pre oba extrémy 
je typické zovšeobecňovanie a skresľo-
vanie. V britskej verejnej mienke pre-
vláda názor, že prisťahovalcov je veľa a 
neúmerne vyjedajú domácu ekonomiku. 
Agentúra Ipsos MORI v medzinárodnom 
prieskumnom projekte Úskalia vnímania 
zistila, že 11% Britov aj Nemcov vyso-
ko nadhodnocuje počet prisťahovalcov. 
Fakty ekonomickej štúdie (Universi-
ty College of London) zase hovoria, že 
prisťahovalci priniesli do ekonomiky o 
4% viac, než vybrali. Oproti tomu vý-
bery domáceho obyvateľstva boli kryté 
vlastnou produkciou len na úrovni 93%. 
Prisťahovalci sú často mladí, bezdetní a 
pracujúci, zatiaľ čo medzi domácimi je 
vysoký počet sociálne odkázaných oby-
vateľov. Prisťahovalci sú teda pre brit-
skú ekonomiku prínosom, aj keď zdanie 
môže klamať. Na Slovensku máme iné 
obľúbené skreslenia. Napríklad príživ-
níctvo Rómov. K tomu prvému sa výstiž-
ne vyjadruje napríklad kampaň Inštitútu 
pre sociálne a ekonomické štúdie INESS 
Rómsky mýtus, kde sa hovorí, že každý 
pracujúci síce živí jedného Róma, ale aj 
niekoľko študentov, dôchodcov, lekárov, 
sestričky, cestára, železničiara... Celkovo 
viac ako dvadsiatku ďalších ľudí. Chu-
doba a nevychovanosť niektorých z nich 
bije do očí. Inferiorita vždy dráždila a 
zdanie znova môže klamať. Minulý rok 
vyšiel Čierny Peter na LGBT komunitu. 
Zdá sa, že hypotetická Rodina je v kri-
tickom stave a zachráni ju, ak sa homo-
sexuáli nebudú brať. Zvláštna logika. V 
Chromíkovom podaní sa stáva úplne ne-
pochopiteľnou. Prečo padla voľba práve 
na nich? Zo psychologického pohľadu je 
to celkom zrozumiteľné. Sú minoritou, 
nie sú v súlade s väčšinovými zvykmi, 
dráždia nevysporiadaných s vlastnou se-
xualitou. Týmto sa stávajú dobrým pro-
jekčným plátnom. Každá krajina a každý 
človek má svojich „černochov“, ktorí 
môžu za všetko.

Viera Lutherová

 Na rozdiel od iných cicavcov človek 
prichádza na svet nepripravený na to, 
aby zvádzal boj s prirodzenými nepria-
teľmi, ktorí nás obklopovali v evoluč-
nej minulosti. Bezmocní po dlhý čas 
od pôrodu, s telom, ktoré je krehké, bez 
akejkoľvek ochrany, máme niekoľko 
prirodzených obrán. Sme vyzbrojení in-
štinktívnou reakciou na nebezpečenstvo. 
Množstvo výkonných neurochemikálií 
zaplaví celé telo, zrýchli sa nám dych, 
tep, zvýši sa krvný tlak, aktivuje sa imu-
nitný systém. Naša pozornosť sa upriami 
na možný zdroj ohrozenia a  schopnosť 
racionálne vyhodnotiť situáciu je nega-
tívne ovplyvnená zvýšenou úzkosťou. 
Urobiť čokoľvek sa zdá byť jedinou 
možnosťou, jediným riešením napätia, 
a tak konáme impulzívne. Tak, ako naši 
zvierací predchodcovia venujeme menej 
pozornosti slovám a viac sa sústreďuje-
me na neverbálne prejavy komunikácie – 
signály ohrozenia v okolí. Priamo úmer-
ne so zvyšujúcim sa strachom strácame 
schopnosť rozprávať („nemáme slov“), 
čo je zrejme spôsobené zvýšenou hladi-
nou kortizolu v rečových centrách moz-
gu. Bez jazyka môžeme životne dôležité 
informácie prijímať iba v neverbálnej 
forme – cez fyzické, emočné a senzoric-
ké zážitky.
 Každá nová skúsenosť nebezpečen-
stva sa v našej mysli spája s ostatnými 
obdobnými zážitkami, a tým sa stáva-
me čoraz citlivejší na nebezpečenstvo. 
Pri každom takomto zážitku sa v mozgu 
vytvára sieť spojení, ktoré sa aktivizujú 
s každou ďalšou ohrozujúcou skúsenos-
ťou. Ak sú ľudia opakovane vystavovaní 
nebezpečenstvu, ich telá sa stávajú ne-
obyčajne citlivé až precitlivené, a preto 
aj malé ohrozenie môže spustiť tento sled 
nekontrolovateľných fyziologických a 
emocionálnych reakcií. Sú vrodené, no 
nefungujú správne, ak máme priveľa ne-
bezpečenstva a primálo ochrany.
 Hoci stav fyziologického podráždenia 
zabezpečuje základné prežitie v časoch 
nebezpečenstva, keď prestane byť len 
dočasným stavom a stáva sa charakteris-
tickou črtou bytia, človek stráca schop-
nosť správne posúdiť a predpovedať 
nebezpečenstvo. Dlhšie pretrvávajúce 
nadmerné podráždenie môže mať vtedy 
naopak katastrofické fyziologické účin-

ky, keďže náš biologický systém sa po-
stupne vyčerpáva. Potreba zachrániť sa, 
uniknúť z fyziologicky neudržateľného 
stavu znamená, že urobíme čokoľvek, po-
užijeme akýkoľvek nástroj, prostriedok, 
len aby sme sa upokojili. 
 Ľudia vystavení nadmernému stresu 
nemôžu jasne rozmýšľať ani zvažovať 
dôsledky svojich činov v dlhšom časo-
vom horizonte. Rozhodnutie je skôr im-
pulzívne, založené na potrebe ochrániť 
sa. Preto býva zjednodušené, extrémis-
tické, zamerané na priamu akciu. Pri dl-
hodobom vystavení stresu môže mozog 
„vidieť“ nebezpečenstvo všade, aj keď 
reálne nie je prítomné. Následkom môže 
byť narušená schopnosť rozmýšľať jasne 
a rozumne. To znamená, že kým nás stav 
nadmerného podráždenia chráni počas 
nebezpečenstva, umožňuje nám konať 
automaticky, bez rečí a dlhého uvažova-
nia, dlhodobé nadmerné podráždenie nás 
zanechá fyzicky a emocionálne vyčerpa-
ných, podráždených, výbušných a s ten-
denciou reagovať násilne.

Zážitok bezmocnosti
 Ako je možné, že sa za takýchto pod-
mienok ľudský rod zachránil a zvíťazil 
nad väčšími a agresívnejšími šelmami? 
Prežili sme vďaka trom prispôsobeniam – 
väčšiemu a lepšie integrovanému mozgu, 
vytvoreniu sociálnych väzieb a vývinu 
jazyka. Ale každá z týchto adaptácií nás 
urobila zraniteľnejšími voči stresu.
 Zväčšujúcim sa mozgom sme sa na-
učili, ako zvíťaziť nad menej inteligent-
nými predátormi. Ale aj tu platí pravidlo 
niečo za niečo. Zväčšovanie sa mozgu a 
vzpriamená chôdza znamenajú, že ľudské 
mláďa sa rodí celkom bezbranné a zostá-
va závislé a bezmocné oveľa dlhšie ako 
mláďatá iných živočíšnych druhov. Tento 
prvotný a všeobecný zážitok bezmocnos-
ti nás núti celý život bojovať o kontrolu 
nad svetom okolo seba. Obrana proti bez-
mocnosti a zraniteľnosti je našou večnou 
podprahovou motiváciou pre osobné a 
politické konanie.
 Toto dlhé obdobie bezmocnosti mu-
sela príroda nejako riešiť, musela nájsť 
mechanizmus, ktorý by vzájomne zviazal 
tých, čo sa starajú o mláďatá. A tak sme 
vybavení množstvom vrodených emócií, 
ktoré produkujú predikovateľné odozvy 

Ľudské správanie a reakcie na traumatické zážitky sa nedajú pochopiť 
bez chápania vplyvu minulosti. Náš rod sa vyvíjal v prostredí, kde bol 
najskôr po stovky generácií korisťou. Schopnosti, vďaka ktorým ľudia 
prežili však teraz ohrozujú naše osobné aj kolektívne prežitie.
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telesných orgánov. Sociálne väzby sa 
ohrozením posilňujú. Ľudia sa zomknú 
so skupinou, s ktorou sa identifikujú a  sú 
pripravení brániť ju. Stratégia „vozovej 
hradby“ je oveľa staršia ako vozy – deti 
a ženy uprostred sú obklopené fyzicky 
zdatnejšími mužmi pripravenými chrá-
niť územie skupiny (kmeňa). V takto 
zomknutej skupine sa rýchlo vynorí vod-
ca. V podmienkach ohrozenia je drvivá 
väčšina ľudí ľahšie ovplyvniteľná silným, 
agresívnym, sebavedomým vodcom, kto-
rý sľubuje najlepšiu ochranu a poslúchajú  
ho preto, aby zvýšili účinnosť skupiny. 
 Individuálne a skupinové konflikty 
sú vždy proti rýchlym a jednotným kro-
kom. Musí sa vyvinúť úsilie na zníženie 
napätia a agresívneho správania, ktoré je 
nevyhnutne prítomné v každej skupine. 
Výsledkom je potreba nájsť vonkajšieho 
nepriateľa, na ktorého môže skupina pro-
jektovať svoje negatívne emócie a túžby 
v mene zvýšenia súdržnosti skupiny. Čím 
väčšmi vnímame rozdiely medzi „nami“ a 
„nimi“, o to ľahšie označíme nepriateľa a 
urobíme čokoľvek, aby sme sa ochránili. 

Umenie na prežitie
 Významným krokom vo vývoji člove-
ka bol vývoj jazyka. Povedané a neskôr 
napísané slovo nám umožnilo podeliť sa o 
informácie a znalosti. Jazyk nám dovolil 
vyvinúť sofistikovanejšie spôsoby pod-
vádzania, ale aj odhaľovania a potresta-
nia podvodníkov. Naša pamäť sa časom 
stávala komplexnejšou a zložitejšou, vy-
vinuli sa dve jej formy – jedna založená 
na slovách a druhá na neverbálnych zá-
žitkoch tela a zmyslov. Ako vývoj pokra-
čoval, stávali sme sa čoraz viac závislí na 
slovách a nakoniec cez ne vnímame aj 
realitu, čas a samého seba. Postupne sa 

minimalizoval význam neverbálnej inte-
ligencie, ktorú sme vytlačili do sféry za-
znávanej a podceňovanej „intuície“. Ale 
neverbálna inteligencia zostala s nami a 
stále sa prejavuje cez silnú náklonnosť 
ľudí k umeniu. Kreatívne vyjadrovanie vo 
všetkých jeho formách má svoj význam 
pre prežitie ľudského rodu. Cezeň sme 
schopní vyjadriť emócie, naše vnímanie 
tela, neverbálne skúsenosti a sprístupniť 
ich nielen svojej verbálnej inteligencii, 
ale aj sa o ne podeliť s ostatnými ľuďmi. 
 Tragédiou je, že ľudské bytosti už nie 
sú dobre prispôsobené okoliu. Súčasťou 
prostredia, ktoré sme si sami vytvorili, 
sú aj naši najväčší nepriatelia, neraz ako 
členovia našej vlastnej skupiny či rodiny. 
Aj inštitúcie, ktoré sme si vytvorili, aby 
nás chránili, sa často obracajú proti nám. 
Tragédia v sociálnom systéme sa prejaví 
vtedy, keď sa skupiny jednotlivcov iden-
tifikujú ako kmeň, organizácia či národ a 
potom v ohrození (zvonka alebo zvnútra) 
vytvoria podmienky, ktoré vedú k rodin-
ným, kmeňovým a civilným vojnám ale-
bo k vojnám medzi národmi.

Existuje riešenie?
 S touto evolučne danou schémou zá-
chrany nemôžeme veľa urobiť. Ak sme 
ohrození, odpovedáme ľahko predikova-
teľnými spôsobmi. Dá sa však zareagovať 
aj konštruktívnejšie. Ak si uvedomujeme, 
ako naša myseľ a telo reagujú na stres a 
ohrozenie, môžeme sa naučiť, ako sa upo-
kojiť, aby sme mohli uvažovať jasnejšie 
a efektívnejšie. Musíme znížiť ohrozenie, 
zvýšiť pocit bezpečia a upokojiť sa. Ne-
stačí však iba samotné fyzické bezpečie, 
nevyhnutné je aj psychologické bezpečie 
– schopnosť byť v bezpečí v skupine s os-
tatnými ľuďmi. 

 V organizáciách musia byť lídri schop-
ní rozoznať znaky akútneho aj chronické-
ho napätia a urobiť kroky k jeho uvoľ-
neniu, otvoriť komunikáciu, uvažovanie, 
prijímanie rozhodnutí. Zároveň treba 
prehodnotiť minulé riešenia a zamerať sa 
na nové. Slová, ktoré  vodcovia vyslovia 
v čase krízy, majú výrazný vplyv. Môžu 
mobilizovať agresívne reakcie alebo na-
opak upokojiť a prizývať k racionálnemu 
uvažovaniu. To isté platí aj pre vodcov 
národa, štátu. V akútnych krízach by vod-
covia mali okrem slov opatrne voliť aj tón 
hlasu. Informácie musia byť poskytnuté 
čo najskôr, pretože vysvetlenie toho, čo 
sa deje, pomáha tlmiť poplašné správanie.
V stresových a krízových situáciách však 
podporu potrebujú aj vodcovia. To ne-
znamená, že máme prijímať všetko, čo 
povedia. V čase krízy je životne dôleži-
tá lojálna opozícia, ľudia, ktorí povedia 
svoj názor. Veľmi nebezpečným javom 
je skupinové myslenie, ku ktorému do-
chádza vtedy, keď je skupina pod tlakom, 
aby urobila nejaké dôležité rozhodnutie. 
V tomto móde sú jej členovia náchylní 
súhlasiť jeden s druhým. Každý člen sku-
piny ticho verí, že taká veľká skupina ta-
kých inteligentných ľudí predsa nemôže 
urobiť chybu. Ale takéto myslenie môže 
viesť k rozhodnutiam, ktoré spôsobia ka-
tastrofu. Sila demokratických procesov je 
práve v tom, že ponúka rozdielne názory 
a riešenia. To zvyšuje pravdepodobnosť, 
že dobré rozhodnutia prinesú aj dobré vý-
sledky a že ako živočíšny druh prežijeme.

Jozef Višňovský

Podľa Bloom, S. L. (2004) Neither liberty nor safety: The 

impact of trauma on individuals, institutions, and societies. 

Part I.; Psychotherapy and Politics International2(2): 78-98.

Ak sme ohrození, odpovedáme ľahko predikovateľnými spôsobmi. Dá sa však zareagovať aj konštruktívnejšie. 
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cesta k porozumeniu v školách
Komunikáciu považujeme za efektívnu vtedy, keď je presná, vplyvná, 
účinná a podmienená empatiou, dôverou, schopnosťou a ochotou oboch 
strán počúvať, vyjadriť jasne a slobodne svoje postoje a názory. Vtedy 
uzdravuje vzťahy, živí porozumenie a urovnáva konflikty.

 Takéto vzájomné rešpektujúce nasta-
venie stále vo vzťahoch v školách chý-
ba. Väčšina učiteľov, s ktorými som sa 
stretla, odmieta otvorenosť, slobodu a 
partnerstvo v triedach, pretože sa obáva 
svojvôle či anarchie. „Nedovolím žia-
kom, aby si riešili konflikty medzi sebou 
sami, nikdy to dobre nedopadne, poháda-
jú sa, pobijú, vždy musia zavolať mňa a 
ja problém vyriešim,“ znie názor jednej 
učiteľky. Mnohí v podobných prípadoch 
reagujú rovnako, majú tendenciu prevziať 
iniciatívu do svojich rúk v presvedčení, 
že je to pre dobro žiakov. No tým, že sa 
takto vyvyšujú, prejavujú nedôveru v ich 
schopnosti problém zvládnuť a správne sa 
rozhodnúť.  Myslím si, že je osožné mať 
na zreteli, že neúcta a nadradenosť plodí 
rovnako iba neúctu, vzdor a nadradenosť. 
A platí to aj naopak – rešpekt a akceptácia 
upevňujú vzťahy a porozumenie.
 Sú však aj školy, kde sa učitelia nebo-
ja stať sa rovnocennými partnermi žiakov. 
Možnosť zažiť to som mala v Súkromnej 
základnej škole Márie Montessori v Bra-
tislave, kde som sa mohla nadýchať slo-
body, o ktorej tu hovoria takto: „Sloboda 
neznamená, že si deti môžu robiť všetko, 
čo sa im zachce, znamená to, že dieťa 
má mať slobodu rozhodovať o sebe, ale 
nemá mať slobodu rozhodovať o iných.“ 
Tu veria aj malým prváčikom, že dokážu 
byť zodpovední a vedia sa správne roz-

hodnúť. Dávajú im priestor na sebareali-
záciu, veria v ich schopnosti. Podporujú 
vnútornú motiváciu žiakov. Vyučovanie a 
komunikácia sú plné pokoja, harmónie a 
dôvery, učitelia ani žiaci po sebe nekričia, 
neosočujú sa, neútočia, pracujú v prostre-
dí plnom úcty a lásky. Učiteľky takmer 
nepočuť, žiakom sa prihovárajú potichu a 
pokojne. Do činností ich nenútia, sú pre 
nich akýmisi sprievodcami na ceste k po-
znaniu, ukazujú smer, kadiaľ sa môžu, ale 
nemusia v danom okamihu vydať. Učite-
lia však majú rukách aj nástroje, ktorými 
zabezpečia, aby deti prešli všetkými ob-
lasťami požadovaného kurikula. Takáto 
škola je pre deti bezpečným miestom, kde 
je ich slobodné rozhodnutie akceptované, 
kde môžu rozhodovať sami o sebe, budo-
vať si sebadôveru a sebaúctu. Nepotláča 
sa ich zvedavosť a invenčnosť, a tak majú 
vytvorené podmienky na to, aby sa stali 
sami sebou v tom pravom slova zmysle.
 Jedným z nástrojov, ktorý v škole 
používajú na facilitáciu efektívnej ko-
munikácie medzi deťmi navzájom, ale aj 
medzi deťmi a učiteľmi, je takzvaný Ko-
berček mieru. Prostredníctvom neho sa 
deti priamo v škole učia riešiť problémy 
vlastnými silami, hľadať cesty k zmiere-
niu a spolupracovať. Slovo „koberček“ sa 
viaže na skutočný malý koberec, na kto-
rom sa celý proces odohráva a na ktorý si 
účastníci sadnú, prípadne kľaknú.

 Táto technika sa používa vtedy, keď 
nastane konfliktná situácia, do ktorej sa 
dostali žiaci navzájom, ale aj žiak s uči-
teľom, či učiteľ so žiakom. Vtedy má 
jedna zo strán konfliktu možnosť vyzvať 
druhú na diskusiu za pomoci „Koberčeka 
mieru“. Nikto z oslovených výzvu neod-
mietne, toto pravidlo je dohodnuté ešte 
na začiatku školského roka. Obe strany si 
zvolia facilitátora, na ktorom sa spoloč-
ne dohodnú a ktorý celý proces formál-
ne riadi a vedie. Účastníci majú počas k 
dispozícii obrazové kartičky s presnými 
inštrukciami, čo uľahčuje pochopenie 
procesu aj prácu facilitátora.
 Prvým krokom je verbalizácia prob-
lému. Je to fáza, kedy majú jedna strana 
po druhej priestor na to, aby vyjadrili, 
ako problém vnímajú, čo ich trápi a ako 
ho prežívajú. Zároveň si vypočujú a re-
flektujú to, čo trápi druhého účastníka 
konfliktu. V tejto fáze sa u detí rozvíja ak-
tívne počúvanie, empatia a kongruencia, 
pretože hovoria o sebe, ale aj o tom, ako 
pochopili druhú stranu.
 Keď obe strany vyrozprávali všetko, 
čo považovali za potrebné a druhý účast-
ník potvrdil, že bol správne porozumený, 
nasleduje konštruovanie riešení. V tejto 
fáze obe strany navrhujú možné riešenia 
problému, konkrétne kroky na odstráne-
nie konfliktu. Navrhovaných riešení môže 
byť viac. Všetky sa zapisujú a sumarizujú 
a facilitátor zabezpečí, aby boli rovnako 
pochopené oboma stranami. Následne sa 
vyškrtávajú tie, ktoré nevyhovujú niekto-
rej zo strán. Po selekcii zostávajú iba tie, 
ktoré vyhovujú obom. Z nich potom spo-
ločne vyberú tú, ktorá im vyhovuje naj-
viac. Konflikt je úspešne vyriešený vte-
dy, keď sa obe strany zhodnú na jednom 
návrhu. Vtedy sú obe strany spokojné a 
„Koberček mieru“ splnil svoj účel. 
 „Koberček mieru“ je nástrojom expe-
rienciálneho učenia v oblasti sociálnych 
vzťahov. Prostredníctvom neho sa deti 
okrem hľadania riešení učia plniť aj rolu 
facilitátorov a neposudzovať konanie ale-
bo správanie iného, iba ho fakticky popi-
sovať, čo je veľmi nápomocné pre upev-
ňovanie partnerského fungovania v triede. 
Do vzťahov v triede prináša priateľskosť 
a vyrovnanosť, aj preto ho deti používajú 
s veľkou obľubou. Možno ho považovať 
za efektívnu prevenciu nefunkčnej komu-
nikácie medzi deťmi navzájom, vrátane 
prevencie šikanovania či iných foriem pa-
tologických vzťahov a komunikácie.

Žaneta Heřmanová
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„Koberček mieru“ je nástrojom experienciálneho učenia v oblasti sociálnych vzťahov.



SOCIOTERAPIAmozog

5

Fo
to

 F
ot

ol
ia

ako žiješ, tak ťa tvoj mozog riaDi
Stále viac sa vedeckými dôkazmi potvrdzujú názory, že mozog ovláda 
naše telo takým spôsobom, aký zodpovedá nášmu žitiu. V tom najširšom 
slova zmysle.

 Vždy ma fascinovalo, ako môže taký-
to komplexný a nesmierne komplikovaný 
systém fungovať. Ako sa uvedie naše zlo-
žité telo do tanca, ako je možné, že telo 
strávi chemicky veľmi odlišnú šošovico-
vú polievku, tatársky biftek alebo jablko? 
Ako je možné, že niekomu sa vytvoria 
žalúdočné vredy, niekomu rakovina, nie-
kto je zdravý ako ryba? Ako je možné, že 
niekomu sa páči oranžová farba, niekomu 
skákanie padákom a niekomu oboje?
 To všetko náš mozog. Ten je centrál-
nym orgánom nervovej sústavy a centrom 
všetkých zložitých regulácií – udržiava-
nia homeostázy. Udržiava nás pri živote 
sústavným zasahovaním do pochodov v 
našom organizme. Nikdy neodpočíva.
 Každý z nás sa nejako vyvinul. Na 
začiatku vznikla jedna bunka s polovicou 
genetického materiálu od mamy, polovi-
cou od otca. Dnes môže byť z tej bunky 
bytosť, čo má modré oči, veľké nohy, ku-
čeravé vlasy, hlas tenor, krátky krk a silné 
ruky, čo rozdrvia orech medzi prstami. Tá 
jedna počiatočná bunka mala v sebe všet-
ky informácie – program stavby a vývinu 
tela a jeho funkcií. Sústavu inštrukcií, čo 
a ako sa má udiať. Toto všetko zabezpečil 
biologický proces nazvaný dedičnosť za 
pomoci genetickej informácie. Vyše 100 
rokov sme mali zažité nazeranie, že zá-
konitosti prenosu genetického materiálu z 
rodičov na deti, teda DNA, (ktoré skúma 
genetika) sú jediné, ktoré ovplyvňujú, ako 

sa zdedený genetický program prejaví. 
Pred pár rokmi by mi nenapadlo, že do 
tejto vcelku dobre popísanej a predvída-
teľnej dedičnosti môže zasiahnuť to, že 
niekto na dieťa v detstve sústavne kričal, 
prarodičia prežili hladomor, či to, že nikto 
dôležitý v detstve dieťa nehladkal a ne-
prejavoval mu lásku.
 Dnes o tom už nie sú pochybnosti. 
Za posledné roky sa rozvíja vedný odbor 
zvaný epigenetika. Zaoberá sa zmenou 
fungovania génov, pričom nedochádza k 
zmene štruktúry génov. Zaoberá sa tiež 
tým, čo tieto zmeny fungovania génov 
podmieňuje, ako sa zmeny prejavujú na 
našom organizme a v správaní, či a ako sa 
odovzdávajú potomkom a či sú tieto zme-
ny u rodičov a potomkov zvratné.
 Ukazuje sa, že naše správanie a pre-
žívanie sú významnými faktormi, ktoré 
majú epigenetický vplyv na celý organiz-
mus. Deje sa to práve cestou vrcholného 
riadiaceho centra organizmu – mozgu.

Ako to funguje?
 Genetická informácia nesená orga-
nizmom je zapísaná v DNA každej bun-
ky, zapísaná špeciálnym jazykom gene-
tického kódu (z neho sa podľa daných 
pravidiel prenášajú informácie potrebné 
pre tvorbu bielkovín). Bielkoviny sú che-
mické látky, ktoré používa organizmus na 
svoju stavbu a aj riadenie. Prepis génu do 
štruktúry bielkoviny začína na určitom 

a končí na inom mieste DNA. Takáto 
funkčná jednotka DNA je gén. Podľa po-
radia informácií v géne sa radia za sebou 
jednotlivé aminokyseliny, stavebné ka-
mene bielkovín. Na začiatku génu je tzv. 
štartovacia sekvencia a na konci je stop 
sekvencia. Tieto riadiace elementy pre-
pisu genetickej informácie sú miesta, na 
ktorých vstupuje do hry epigenetika.
 Epigenetickými mechanizmami môžu 
byť štartovacie sekvencie deaktivované 
alebo naopak aktivované (napríklad pro-
to-onkogény). Organizmus túto reguláciu 
génov vykonáva aj za pomoci tzv. mety-
lových skupín, ktoré sa naväzujú na ria-
diace miesta. Účinnosť niektorých génov 
sa takto potláča a iných zasa posilňuje. 
Tým sa vlastnosť, ktorú gén riadi, mení.
Rozhodnúť o tom, čo má na zdravie a 
funkčnosť organizmus väčší vplyv, či de-
dičnosť alebo vonkajšie vplyvy, strava, 
zážitky, je nemožné. Treba však prijať 
fakt, že každý z týchto faktorov má vý-
znamný vplyv a môže prispieť k rozvoju, 
možno aj významných, ťažkostí.

Vonkajšie vplyvy
 V nasledujúcich riadkoch sa budem 
venovať niektorým oblastiam, v ktorých 
vedci študovali mechanizmy epigenetic-
kého vplyvu a možno ich považovať za 
preukázané. Stres. Veľmi často používané 
slovo. Napriek rôznemu použitiu v ho-
vorovej reči má svoj vedecký obsah. V 
súčasnosti sa stres definuje ako reakcia 
organizmu na také vonkajšie podmienky, 
ktoré presahujú prirodzenú kompenzačnú 
schopnosť organizmu. Čo sa s organiz-

pokračovanie na str.  6
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mom vtedy deje? Spúšťa sa komplexná 
neuro-hormonálna reakcia. Pri akútnom 
strese je hlavným aspektom nepredpo-
kladateľnosť situácie a teda aj reakcie. 
Jedno, či sme účastníkmi požiaru v tuneli 
alebo pôrodu prvého dieťaťa. Akútna ne-
uro-hormonálna reakcia môže byť rovna-
ká: odpadnutie.
Pri chronickom strese, čo je dlhodobé pre-
ťaženie, sa vyčerpávajú zdroje organizmu 
určené na zvládanie záťaže. Týranie, izo-
lácia, opustenie, samota, hladomor, voj-
na, silné negatívne zážitky matky počas 
tehotenstva. Toto všetko môže vyčerpá-
vať zdroje organizmu určené na neuro-
-hormonálnu odpoveď a vyvolávať epi-
genetické reakcie. Organizmus sústavne 
reaguje. To je podstata prežitia. Často sa 
hovorí: prežijú nie najsilnejší, ale najpri-
spôsobivejší. Metylácia a ďalšie zmeny 
DNA menia funkciu génov a tým štartujú 
reťazové reakcie. Môžu ovplyvňovať rast 
neurónov vo vyvíjajúcom sa mozgu a me-
niť aktivitu neurónov v dospelom mozgu. 
Niektoré iné gény, ktoré sú „od prírody“ 
zablokované alebo majú limitovanú ak-
tivitu (napríklad proto-onkogény), môžu 
byť týmito vplyvmi aktivované do takej 
miery, že spustia nádorové bujnenie. 
 Mimoriadne dôležité sú zistenia ved-
cov, že takto modifikované gény sa prená-
šajú na potomkov a ich vplyv je pozoro-
vateľný v ďalších generáciách. Niekedy u 
detí, niekedy až u vnukov.
 Súčasné neurovedy preto skúmajú, 
ako je funkčnosť génov ovplyvnená zá-
žitkami a ako sa to prejavuje na správaní, 
kognícii, osobnosti, mentálnom a teles-

nom zdraví. Je preukázané, že intenzívne 
negatívne zážitky spôsobujú deaktiváciu 
neblokovaných prípadne aktiváciu zablo-
kovaných génov. Chronický stres je nie-
kedy menej jasne viditeľný, mnohokrát 
málo alebo vôbec uvedomovaný, napriek 
tomu pôsobí. Výskumy ukazujú, že sa ro-
díme s túžbou po emocionálnom pripúta-
ní, máme potrebu bezpečia. V prípade, že 
táto potreba nie je naplnená, dieťa zažíva 
veľkú neistotu a obavy. Je to taký tichý 
stresor. Dieťa sa samozrejme usiluje vy-
tvoriť si citovú väzbu a začne na to použí-
vať rozličné stratégie. Urobí hocičo, aby 
nebolo prehliadané. Jeho správanie často 
ešte zvýši odmietanie blízkymi osobami, 
pretože zo zúfalstva robí veci, ktoré do-
spelých iritujú. Kričí, nie je poslušné a 
konformné. Ako stúpa odmietanie a prí-
padne sa pridružia tresty (aj fyzické), tak 
sa u dieťaťa prehlbuje stres. Motivačný 
systém a kontrola impulzivity v prefron-
tálnej oblasti mozgu sa vypína, nastupu-
je úzkosť, depresia, agresivita. Niekedy 
sa to darí nasýtiť (doslova) sladkosťami, 
niekedy nutkavým konaním (nelátkové 
závislosti) a neskôr sa môžu pridať aj 
psychoaktívne látky (alkohol, lieky, dro-
gy). Zložitými neuro-biochemickými dej-
mi dochádza aspoň na chvíľu k zníženiu 
napätia a úľave. Roztáča sa špirála stále 
väčších ťažkostí a stále kratších a menej 
uspokojujúcich úľav. Aj okolie reaguje 
a postupne takéhoto jedinca vyčleňuje. 
Sociálne vylúčenie nemá iba psycholo-
gický rozmer, má aj neuro-hormonálnu 
spojitosť. Dokázalo sa, že pri situáciách 
sociálneho vylúčenia sa aktivujú tie isté 
oblasti mozgu a spúšťajú obdobné neu-
ro-hormonálne reakcie, ako pri zažívaní 
fyzickej bolesti. Nie náhodou sa hovorí o 
psychickej bolesti.

Všetky zážitky sa rátajú
 Môžeme teda bez veľkého rizika 
omylu predpokladať, že všetky tieto zá-
žitky odmietnutia, neprijatia, nedostatku 
bezpečia a lásky sa biochemicky zapisujú 
do neuro-hormonálnych reakcií a aj do 
epigenetických štruktúr.
 Sú diskusie, kto všetko a za akých 
okolností môže byť zdrojom blízkosti a 
sýtiť emocionálne pripútanie. Analýzy 
ukázali, že ani veľmi malé deti, umiest-
nené v útlom veku do jasličiek, nepreja-
vovali známky stresu (skúmala sa hladina 
stresového hormónu kortizol), keď za-
riadenie poskytovalo kvalitnú a láskavú 
starostlivosť. Naopak, v prípadoch, kedy 
toto nebolo splnené, sa stresové reakcie 
objavovali. Zistenia podporujú názor, že 
referenčných osôb môže byť viac a nemu-

sí to byť nevyhnutne iba matka.
 Napokon chcem ešte zdôrazniť, že 
fungovanie popisovaných mechanizmov 
je prísne individuálne. Všetky naše zážit-
ky (radím sem aj tie z obdobia života v 
maternici) ovplyvňujú limbický systém. 
Hovorí sa mu aj emocionálny mozog. V 
ňom sa priraďuje vnímanej realite dôle-
žitosť, emocionálny náboj. A to je prísne 
individuálne, závislé od predchádzajúcich 
skúseností. 
 Okrem doteraz uvedených vzťaho-
vých, psychologických faktorov chcem 
ešte spomenúť výživu. Tá stála de facto 
za prvými štúdiami, ktoré upozornili ved-
cov, že pôsobí ešte nejaká ďalšia riadiaca 
vrstva nad chemickou štruktúrou génov, 
ktorú dnes nazývame epigenetika. Je 
predmetom vedeckého skúmania, či ex-
plózia tzv. civilizačných chorôb nie je v 
podstate epigenetický jav. Psychosoma-
tická medicína už dávno naznačuje pre-
pojenia medzi prežívaním a funkciami 
fyzického tela. 
 Na záver ešte jedna dobrá správa. Ten-
to epigenetický a neuro-hormonálny pro-
ces je zvratný. Teda keď sa riadiaca sek-
vencia génu epigeneticky zablokovala, 
je ju možné aj odblokovať. Keď riadiace 
gény spúšťajú na určitý stresor búrlivú 
neuro-homorálnu reakciu, je možné s tým 
pracovať. Dôvera, prejavy náklonnosti, 
ukázanie, že v človeku vidíme hodno-
tu, že rozumieme, ako sa cíti, sú tým, čo 
môže mať práve opačné účinky.
 Viacero vedeckých pokusov na zvie-
ratách a vedeckých štúdií správania ľudí 
ukázalo, že správanie tzv. relevantnej 
vzťahovej osoby (obvykle to bola mat-
ka alebo iný blízky príbuzný) významne 
podmieňovalo neuro-hormonálne procesy 
v potomkoch a aktivitu určitých génov v 
mozgu. Málo a/alebo menej kvalitného 
kontaktu zvýrazňovalo deficit a zvyšova-
lo mieru stresu, viac a/alebo kvalitnejší 
kontakt naopak stres znižoval a stresové 
neuro-hormonálne reakcie upokojoval. 
Relevantnými vzťahovými osobami ne-
musia byť iba príbuzní, môžu nimi byť aj 
priatelia alebo terapeuti.
 Každá intervencia z vonku vstupuje 
do „trinástej komnaty“ druhého človeka. 
Nikto z nás, ani ja a mnohokrát ani klient 
netuší, čo sa v nej skrýva. Reakcie preto 
môžu byť úplne odlišné od našich očaká-
vaní a predstáv. V tomto je najdôležitejšia 
pokora pred klientovým systémom a em-
patia.
 Do svojich génov píšeme záznamy a 
príbeh nielen pre seba, ale aj pre naše deti. 
Dávajme pozor, ako žijeme.

Ivan Juráš
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Každá intervencia z vonku vstupuje do „tri-
nástej komnaty“ druhého človeka. 
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psychiatria bez liekov
Odbor psychiatrie čelí vytrvalej snahe antipsychiatrického hnutia. 
Možno liečiť chorú myseľ liekmi? Podľa Bentalla, klinického psychológa 
s dlhoročnou praxou, je súčasná psychiatria s biomedicínskym modelom 
duševných ochorení a farmakoterapeutickými postupmi zlyhaním 
minulého storočia.
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 Psychiatria stojí na troch predpokla-
doch: (1) psychiatrické diagnózy sú zmys-
luplné charakteristiky reálnych ochorení, 
(2) tieto choroby sú geneticky podmie-
nené, (3) sú výlučne ochorením mozgu. 
Bentall analyzoval stovky výskumných 
štúdií z oblasti klinickej psychológie a 
psychiatrie a tvrdí, že všetky tri predpo-
klady sú mýtom a nie sú vedecky preu-
kázané. Ad (1) psychiatrické diagnózy sú 
rovnako výpovedné „ako znamenia zve-
rokruhu“. Ad (2) v štúdiách sa nepodlože-
ne preceňujú genetické vplyvy a nevenuje 
sa pozornosť okolitým vplyvom. Ad (3) 
„ustarostenú myseľ nemožno odlúčiť od 
celého sociálneho univerza, v ktorom sa 
nachádza“.
 Psychiater Loren Mosher po tridsia-
tich rokoch praxe rezignoval a v sprie-
vodnom liste uviedol, že už nemieni byť 
členom „Americkej psychofarmakologic-
kej asociácie“. Hovorí o nespokojnosti so 
závislosťou na farmakologických spoloč-
nostiach, ktoré financujú celú výskumnú 
a odbornú činnosť, o neefektívnosti me-
dicínskej liečby a o ustrnutí odboru, kto-
rému už desaťročia chýba invencia a in-
telektuálny rast. Svojim kolegom vyčíta, 
že z pohodlnosti akceptujú paradigmu du-
ševnej choroby ako vrodene podmienenej 

chemickej nerovnováhy, hoci pri žiadnom 
zo psychiatrických ochorení nie je preu-
kázateľný organický podklad, ako je to 
pri somatických ochoreniach. Podľa neho 
lekárom, rodinným príslušníkom, „poli-
tikom“ v odbore a spoločnosti vyhovuje 
tento koncept, lebo ich zbavuje zodpo-
vednosti voči chorému človeku. Psychiat-
ri sa stali predpisovačmi toxických pre-
parátov s vážnymi vedľajšími účinkami a 
krátkodobou efektivitou.  

Láska, jedlo a porozumenie, 
nie lieky

 V tomto poradí hovoria o svojich po-
trebách bývalí pacienti. Chceli mať na-
porúdzi človeka, ktorí ich má rád a chce 
im rozumieť. Mosher zobral do úvahy ich 
vyjadrenia a rozhodol sa založiť alterna-
tívne zariadenie na liečbu psychotických 
pacientov. Prvú liečebňu nazval podľa 
gréckeho slova Soteria – záchranca. Za-
mestnanci nemali medicínske vzdelanie, 
prechádzali „len“ výcvikom a priebež-
nou supervíziou. Ich úlohou bolo „byť s 
klientom“. K medikácii sa pristupovalo v 
ojedinelých prípadoch na žiadosť pacien-
ta, aj to len v minimálnych dávkach. Za 
liečivý považoval pokoj, rešpektovanie 
individuality a autonómie klienta, ktorý 

musel mať kontrolu na tým, čo sa s ním 
deje. Nevyhnutná bola prítomnosť inej 
osoby, ktorá poskytovala bezpečný vzťah. 
V týchto podmienkach sa mohli prejaviť 
vlastné ozdravné sily organizmu. V pr-
vých Soteriách prijímali klientov, ktorí 
zodpovedali diagnóze schizofrénie a boli 
v akútnom stave. Podľa Moshera išlo o 
24-hodinovú interpersonálnu intervenciu 
bez aplikácie špecifických psychoterape-
utických postupov poskytovanú neprofe-
sionálmi. Tí museli byť schopní jedine 
nadviazania „nevtieravého, nekontrolu-
júceho a aktívne empatického vzťahu“. 
Podstatné bolo vedieť vytvoriť podporu-
júce, ochraňujúce a tolerantné sociálne 
prostredie. 
 Sotérie boli od začiatku výskumne sle-
dované. Ukázalo sa, že 85 až 90% klien-
tov bolo po šiestich týždňoch schopných 
znovu sa zapojiť do spoločnosti a len 3% 
podstúpili aj medikamentóznu liečbu. 
Napriek porovnateľnej úspešnosti s me-
dicínskym modelom a výraznej úspore 
nákladov (o 43%) boli v osemdesiatych 
rokoch zatvorené. Kritici tvrdili, že sú ne-
zodpovedné a neefektívne. Úspechy však 
stihli inšpirovať mnohých odborníkov vo 
svete, ktorí založili zariadenia postavené 
na sociálnom modeli. 
 Rok po zatvorení Soterií v USA sa 
otvorila prvá v Európe. Myšlienky sa cho-
pil profesor sociálnej psychiatrie Dr. Luc 
Ciompi vo švajčiarskom Berne. Keď za-
čal publikovať svoje výsledky, koncept sa 
uchytil aj vo Fínsku, Švédsku, Nemecku 
a Maďarsku, kde sa úspešne prevádzkuje 
dodnes.                          Viera Lutherová
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keĎ sa pacientom stane Firma

 Ak trpí zdravie zamestnancov, po-
škodzuje to celú organizáciu. Príklady aj 
recepty na zdravú organizáciu sme hľada-
li v Nemecku. V jednej miestnej organi-
zácii sa to začalo kurzami cvičenia proti 
bolestiam chrbtice. Následne spoločnosť 
začala vytvárať ergonomické pracoviská 
a zamestnanci absolvovali antistresové 
tréningy. Tým, ktorí sa chceli vzdať faj-
čenia, poskytla organizácia podporu – od 
seminárov až po hypnózu. 
 Do zdravia svojich zamestnancov 
firma investovala aj flexibilným mode-
lom pracovného času. Popritom neustále 
prebiehali analýzy pracovných postupov 
a keď to bolo potrebné, kontinuálne sa 
vylepšovali. Spomínané opatrenia sa fir-
me vyplácajú: práceneschopnosť dokáže 
držať 30 % pod odvetvovým priemerom. 
Pozoruhodné je aj to, že tieto výsledky 
dosiahla malá firma s 25 zamestnancami.
  Vo veľkých firmách v Nemecku vyze-
rá situácia na prvý pohľad dobre. Podiel 
manažmentu zdravia stúpol sa v 500 naj-

väčších organizáciách v období od 2008 
do 2010 z tretiny na polovicu. V mnohých 
koncernoch sú programy zdravia viac ako 
atraktívny nadštandard, chápu sa ako nut-
nosť. Často však začali projekty zdravia 
len preto, lebo konkurencia už bola v tej-
to oblasti aktívna a zamestnávateľ chcel 
na trhu práce vyzerať atraktívnejšie. 
Problémom stále je, že do manažmentu 
zdravia tečie len malý objem finančných 
prostriedkov. Firmy sú pripravené vyna-
ložiť aj 10 miliónov eur (cca 10 % svoj-
ho hrubého ročného obratu) na zavedenie 
nového softvéru, ale na zdravie zamest-
nancov schváli vedenie len 10 000 eur.
 Keďže podpora zdravia je dobrovoľná 
aktivita zamestnávateľa, neexistujú zá-
väzné normy, a tak sa v praxi schováva za 
označenie manažment zdravia často len 
účasť na relaxačnom tréningu alebo ško-
lení o bezpečnosti práce. Ale takéto jed-
norazové opatrenia nestačia na docielenie 
zlepšenia. Tým, že sa ochrana zdravia 
integruje do všetkých podnikových štruk-

túr, spoločnosť si dlhodobo zabezpečuje 
vlastnú pracovnú silu. Vzhľadom na de-
mografické zmeny to môže byť dôležité 
pre prežitie mnohých podnikov. Preto-
že platí, že starší zamestnanci nebývajú 
chorí častejšie ako ich mladší kolegovia, 
ale keď vypadnú, chýbajú dlhšie – prie-
merne 14 dní. Pri počte 25 zamestnancov, 
kde polovica je staršia ako 50 rokov, robí 
priemerná práceneschopnosť 14 dní na 
zamestnanca celkom 175 dní neprítom-
nosti za rok. Pre firmu takejto veľkosti to 
môže znamenať koniec.
 Ale aj v mnohých veľkých firmách sa 
manažment zdravia vzhľadom k demo-
grafickým následkom dostáva silnejšie do 
povedomia. Ilustruje to napríklad jeden z 
nemeckých závodov Michelin. V nasle-
dujúcich piatich až desiatich rokoch pôj-
de asi tretina zamestnancov do dôchodku. 
Problémom je, že aj v Nemecku už teraz 
chýba kvalifikovaný dorast. O to dôleži-
tejšie je zachovať v pracovnom procese 
skúsených zamestnancov tak dlho, ako 
je len možné. Preto sa Michelin aktuálne 
riadi komplexným konceptom zdravia, v 
ktorom prevencia hrá rovnako dôležitú 
rolu ako osobnostný rozvoj a kvalifiká-
cia. Zdravie by malo byť úlohou vede-
nia. Témy prevencie a zdravia sa preto 

pokračovanie na str.  9

Boom burnoutu, odchod do dôchodku na hranici sedemdesiatky a 
demografické zmeny… Témy prevencie a zdravia neboli nikdy také 
aktuálne, ako dnes. A predsa väčšina firiem len pomaly preberá 
zodpovednosť za zdravie organizácie.
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tlak? Čo spôsobuje stres? Sú ciele defi-
nované tak, aby mohli byť dosiahnuté? V 
ktorých útvaroch sa prejavuje frustrácia? 
V čom spočívajú konflikty? A aké sprá-
vanie vedenia zaťažuje zamestnancov? 
Všetky tieto aspekty by sa mali zohľadniť 
tak, aby sa zabezpečilo trvalé zlepšenie a 
zabezpečila sa prevencia. Mnoho firiem 
rozmýšľa „v číslach“ len krátkodobo. No 
efekty podnikovej podpory zdravia sa 
dajú preukázať len s dlhším časovým od-
stupom. 

Angažovanosť prináša výnosy
 Zdraví zamestnanci skôr zostanú ver-
ní svojej organizácií. Štúdie ukazujú, že 
organizácie s efektívnymi programami 
zdravia evidujú výrazne menší počet vý-
povedí. Nemajú skoro žiadnu fluktuáciu, 
firme klesajú náklady na zapracovanie 
nových síl a know-how zostáva v organi-
zácii. Vzhľadom na hroziaci nedostatok 
kvalifikovaných pracovníkov môže byť 
funkčný manažment zdravia významnou 
konkurenčnou výhodou v boji o talenty. 
Hlavne mladí zamestnanci pri výbere za-
mestnávateľa zohľadňujú, čo všetko im 
môže poskytnúť.
 Na začiatku by mal byť jasný závä-
zok počínať si pri manažmente zdravia 
s veľkou rozhodnosťou. Pokiaľ nebudú 
všetci manažéri stáť za touto myšlienkou, 
zvyšuje sa nebezpečenstvo, že sa celý 
projekt zastaví na polceste. Nadriadení 
musia zmysluplnosť témy prijať pre fir-
mu, ale aj pre seba samých. Popri ochote 
schváliť primeraný rozpočet na koncept 
zdravia to totiž znamená prehodnotiť svoj 

vlastný životný štýl. 
Pretože správanie 
nadriadených nasta-
vuje normy. Manažéri 
nemusia byť bezpod-
mienečne maratónski 
bežci a nefajčiari, ale 
musia ísť ostatným 
príkladom zdravie 
podporujúcim sprá-
vaním. Pre štart ini-
ciatívy zdravia je pre 
organizáciu dobrou 
cestou zaškolenie 
manažmentu. Touto 
top-down taktikou sa 
dá dosiahnuť dobrý 
efekt. Až vzdeláva-
ním sa mnohí mana-
žéri stali aktívnymi 
podporovateľmi zdra-
via na svojich oddele-
niach. Ak budú všetci 
manažéri na jednej 

vlnovej dĺžke, potom je možné zadefino-
vať konkrétne ciele a vyvinúť koncept. 
Obvykle býva zmysluplné vytvorenie 
jedného riadiaceho výboru (najlepšie pod 
vedením HR útvaru), v ktorom sa združu-
jú všetci aktéri podieľajúci sa na podpo-
rovaní zdravia: vrátane rozhodovateľov v 
podniku, zástupcov zamestnancov, vede-
nia personalistov, zástupcov bezpečnosti 
práce, ale aj dôležitých mienkotvorných 
zamestnancov z kľúčových útvarov.

Zapojenie zamestnancov
 Hlavnou úlohou riadiaceho grémia 
nie je len organizovanie zavedenia ma-
nažmentu zdravia, ale aj informovanie 
zamestnancov o priebehu procesu. Pre-
tože prinajmenšom rovnako dôležité ako 
schválenie predstavenstvom, je akcep-
tovanie programu zamestnancami. Ma-
nažment zdravia žije spolupodieľaním sa 
všetkých. V žiadnom prípade by nemal 
vznikať dojem poručníctva. Predovšet-
kým tí, ktorí sa o svoje zdravie doteraz 
málo starali, by mohli pochopiť túto čin-
nosť organizácie ako narušenie svojho 
súkromia. Otvorená a aktívna komuni-
kácia je preto veľmi dôležitá. Namiesto 
izolovaného vymýšľania konceptu by 
sa mali zamestnanci podieľať na vzniku 
manažmentu zdravia, napríklad prostred-
níctvom zamestnaneckého prieskumu, 
moderovaných diskusných skupín atď. 
Obľúbeným prostriedkom na vzbude-
nie záujmu a pozornosti sú dni zdravia s 
prednáškami a sprievodnými aktivitami 
súvisiacimi so zdravím, cieľom ktorých je 
podnietiť zamestnancov, aby sa zamysleli 
nad svojím zdravím.
 Pri analýze požiadaviek sú potrebné 
odborné znalosti, čo je dôvod, prečo by 
sa mali organizácie obrátiť na vonkajšiu 
pomoc. Hľadanie vhodného poradenstva 
nie je vôbec ľahké: neexistuje kvalifikač-
ný štandard, podľa ktorého by sa podniky 
mohli orientovať. Ľahko sa môže stať, že 
si organizácia zmluvne dohodne služby, 
ktoré vôbec nepotrebuje. 
 Riadiaci výbor by mal preto kritic-
ky zisťovať u expertov ich skúsenosti a 
kvalifikáciu. Ak sa už ocitnete v situácii, 
kedy sa vám podarilo zvoliť si dodávate-
ľa služby, zadefinovať ciele a naplánovať 
konkrétne opatrenia, potrebujete už len tr-
pezlivosť. Pretože kým sa program spus-
tí, môže ubehnúť niekoľko mesiacov – to 
závisí od veľkosti firmy. A aj potom bude 
trpezlivosť dôležitá: ide predsa o dosiah-
nutie zmeny správania a postojov zamest-
nancov, a to vždy trvá dlhšie.

Martina Kazičková

objavujú v rozvojových rozhovoroch, v 
dohodách o cieľoch a mnohých trénin-
goch. Okrem fyzioterapeuta je vo firme aj 
manažérka pre zdravie, ktorá organizuje 
semináre a presadzuje akčný plán.

Ochorenia na vzostupe
 Existuje aj iný trend, ktorým by sa fir-
my mali zaoberať, pokiaľ ide o zdravie. 
Stále viac zamestnancov trpí psychický-
mi ochoreniami, je to druhá najčastejšia 
príčina práceneschopnosti, pričom liečba 
je dlhodobá. Príčiny psychických ocho-
rení sú síce komplexné, ale mnohé štúdie 
upozorňujú na silný vplyv pracovného 
zaťaženia. Čoraz viac práce sa rozdeľuje 
medzi čoraz menej zamestnancov, zvy-
šuje sa rýchlosť procesov a komplexnosť 
vykonaných rozhodnutí, zároveň vzrastá 
zodpovednosť a tlak.
 Zväčšujúce sa preťaženie zamestnan-
cov poškodzuje organizáciu nielen tým, 
že absencia spôsobená práceneschop-
nosťou stojí veľa peňazí. Produktivita 
dotknutých zamestnancov ochabuje už 
dlho pred ich kolapsom. Podľa štúdie 
poisťovne Allianz stoja depresie národné 
hospodárstvo Nemecka takmer 22 miliárd 
eur ročne. Z toho priame zdravotné nákla-
dy tvoria 5 miliárd. Najväčšia časť, viac 
ako 9 miliárd, pripadne na prezentizmus 
(neodvedený pracovný výkon aj napriek 
prítomnosti zamestnanca na pracovisku).
 Vzhľadom na tieto čísla je zjavné, 
aký dôležitý je manažment zdravia (a aj 
to, že to nie je len o cvičení pri bolestiach 
chrbta). Je načase začať si klásť rozumné 
otázky. Ktoré postupy vytvárajú časový 

Zväčšujúce sa preťaženie zamestnancov poškodzuje organizáciu.
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Keď som pred pár rokmi vydal knihu Sloboda učiť sa od C. R. Rogersa 
a H. J. Freiberga, netušil som, že sa stretnem s človekom-centrovaným 
prístupom a jeho aplikáciou vo „výchove.“ Zámerne dávam slovo do 
úvodzoviek, pretože si netrúfam povedať, kedy vychovávam a kedy iba 
spolupôsobím vo vzájomnom vzťahu a toto vzájomné vzťahovanie sa má 
potom dôsledky, ktoré sú v bežnej reči nazývané výchovou.

 Už istý čas sa stretávam v Detskom 
domove v Seredi s vychovávateľmi a na 
encounterových skupinách spolu diskutu-
jeme o živote vychovávateľa. Prediskuto-
vali sme už všetko možné, počnúc prob-
lémami s deťmi, nekončiac osobnými 
medziľudskými vzťahmi. Myslím si, že 
aj keď veľmi pomaly, tieto sedenia pred-
sa len prinášajú ovocie. Asi aj na základe 
toho ma riaditeľka domova pozvala strá-
viť s deťmi týždeň pri mori v Taliansku. 
Získal som tak možnosť byť priamo „v 
centre“, prežiť na vlastnej koži kontakt s 
deťmi, ktoré majú polámané duše a ktoré 
azda nikomu a ničomu na svete neveria, 
pretože ich opustili a zradili najdôležitejší 
ľudia v ich živote – otec a matka.
 Človekom-centrovaný prístup C. R. 
Rogersa je postavený na tzv. nevyhnut-
ných a postačujúcich podmienkach a ho-
vorí o tom, že ak sú splnené, objavia sa 
osobnostné zmeny (ja uprednostňujem 
slová pohyb alebo rast). Stručne ide o na-
sledujúce podmienky: (1) dvaja ľudia sú v 
kontakte, (2) klient je v stave inkongruen-
cie, vulnerability alebo je anxiózny (jeho 

problémy sú pre neho samého už také 
vážne, že už ďalej takto nedokáže dosta-
točne saturujúco žiť, pretože sa mu rúcajú 
vzťahy a dostáva sa do vnútornej aj spo-
ločenskej izolácie, čo ho ohrozuje), (3) 
terapeut (učiteľ, pedagóg, vychovávateľ a 
pod.) je vo vzťahu ku klientovi kongru-
entný (je sám sebou bez akejkoľvek šty-
lizácie, pretvárky, je autentický a naplno 
pravdivý), (4)  zároveň bezpodmienkovo 
pozitívne prijíma klienta (tu chcem zdô-
razniť, že takéto prijímanie neznamená, 
že so správaním klienta súhlasí alebo sa s 
ním stotožňuje; znamená to iba, že nemá 
voči klientovi a jeho správaniu, postojom 
a hodnotovému systému predsudky, ne-
odmieta ho a je schopný spolu s klientom 
pozrieť sa na príčiny jeho správania bez 
odsúdenia alebo odmietania, čo i len vnú-
torného a neprejaveného), (5) terapeut je 
vo vzťahu ku klientovi empatický a (6) 
klient aspoň v minimálnej miere vníma 
terapeuta (učiteľa, pedagóga, vychováva-
teľa a pod.), že spĺňa vyššie uvedené pod-
mienky č. 3, 4 a 5.
 Zo svojej psychoterapeutickej praxe a 

aj z praxe vzdelávania dospelých viem, že 
tieto podmienky sú naozaj nevyhnutné a 
postačujúce. Ak je vzájomný vzťah dvoch 
ľudí nimi „nasýtený“, výsledky sa naozaj 
dostavia, nastáva pohyb, rast.
 Po pobyte s deťmi pri mori som pre-
svedčený, že tieto podmienky môžu „fun-
govať“ aj vo „výchove“ detí v podmien-
kach detského domova, hoci pripúšťam, 
že je to predsa len o čosi náročnejšie, 
pretože nie sú dostatočne splnené všetky 
podmienky, najmä podmienka č.2 – deti z 
domovov neprežívajú samy seba a svoje 
životy ako problémové. Skôr vidia prob-
lémy okolo seba a za svoj „ťažký“ život 
obviňujú svoje okolie. A už dávno nespo-
chybniteľne viem, že pohyb je možný iba 
vtedy, keď ho dotyčný jedinec chce sám. 
V tomto je teda pri kontakte s deťmi z det-
ského domova „problém“. Kontakt s nimi 
je náročnejší na empatiu. Pri rozhovoroch 
s nimi a pri pozornom empatickom načú-
vaní sa deti nakoniec začnú „odhaľovať“ 
a ukazovať svoje hlboké rany prekryté 
práve veľmi výraznou nedôverou, agre-
sívnym správaním, akoby stratou hodnôt 
a cynizmom voči všetkému a všetkým.
 Zrazu bolo možné vidieť hlbokú cit-
livosť voči starej chorej žene chodiacej s 
palicami, ktorú tieto deti držali za ruky, 
hladili ju, veľmi citlivo ju pozorovali a se-
deli pri nej, hoci ich delila úplná jazyková 
bariéra. V ich hlasoch bol počuť smútok 

pokračovanie na str.  11
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zmiešaný s hnevom, keď hovorili o svo-
jich mamách a o tom, že chcú byť s nimi, 
aj keď sa správajú „ako kurvy“. Boli to 
však len záblesky, v ktorých bolo možné 
vidieť, že aj tieto polámané duše cítia, 
prežívajú a učia sa žiť doráňané.
 V úvode som spomínal, že som mal 
priamo v praxi možnosť „aplikovať“ Člo-
vekom-centrovaný prístup v kontakte s 
deťmi. Pritom som vypozoroval tieto naj-
častejšie prejavy v správaní: 
* neustála pripravenosť konať a reagovať 
agresívne, pričom sa jednalo o agresivi-
tu fyzickú, ale aj veľmi hrubo verbálnu, 
navyše takmer neustále sprevádzanú kri-
kom, deti ako keby všetko potrebovali 
povedať krikom;
* pripravenosť „klamať“ a zakrývať svoje 
skutočné úmysly neustále zbavovanie sa 
zodpovednosti a jej prenášanie na všet-
kých a všetko naokolo, len aby si zacho-
vali „čistotu“ a bezúhonnosť;
* takmer úplný deficit hodnôt ako sú čest-
nosť, pravdivosť, spravodlivosť (tu som 
však zistil aj niekoľko výnimiek), priateľ-
stvo, vzájomnosť, úcta k životu a živým 
organizmom;
* veľmi častú a opakovanú „potrebu ne-
gatívneho pohladenia“, ako o tom hovorí 
transakčná analýza E. Berneho – môžeš 
mi dať aj zaucho, len si ma všimni a keď 
si ma nevšimneš, tak ťa k tomu zauchu 
vyprovokujem;
* „neschopnosť“ byť slobodní a niesť za 
svoju slobodu zodpovednosť.

Priestor na polemiku
 Ak prijmeme predpoklad, že v kaž-
dom živom organizme jestvuje aktuali-
začná tendencia, potom to v praxi zna-
mená, že pri splnení nevyhnutných a 
postačujúcich podmienok nastane proces 
seba-aktualizácie, pohyb, rast k svojej 
podstate, k tomu, čo má jedinec vo svo-
jej výbave ako základ. Tu vidím priestor 
na polemiku o tom, či človek je alebo nie 
je vo svojej podstate dobrý. Psychoana-
lýza napr. hovorí, že človek je vo svojej 
podstate deštruktívny. Ako reakcia na 
psychoanalýzu sa však objavila tzv. tretia 
sila v psychológii – humanistická psycho-
lógia. Jej východiskom je myšlienka, že 
človek je vo svojej podstate „dobrý“, ale 
práve vplyvom „výchovy“ a pôsobenia 
spoločnosti sa toto „dobro“ deformuje a 
získava rôzne podoby. Aj také, ako som 
charakterizoval v správaní detí. Ja sám 
som zástancom viery v aktualizačnú ten-
denciu a v presvedčenie, že človek je vo 
svojej podstate „dobrý“.
 Počas krátkeho času, ktorý som mal 
možnosť stráviť s deťmi v každodennom 

intímnom styku, som si začal čoraz viac 
uvedomovať, že sa potvrdzuje platnosť 
myšlienok a teória humanistickej psycho-
lógie. Vypozoroval som, že ak sa nejako 
správam v konkrétnych „záťažových“ si-
tuáciách, prichádzajú reakcie, ktoré „sľu-
bujú“ pohyb smerom k osobnej a zodpo-
vednej slobode, hoci túto vidím až kdesi 
veľmi ďaleko v budúcnosti a aj to iba za 
predpokladu, že v kontakte s deťmi budú 
spĺňané nevyhnutné a postačujúce pod-
mienky pohybu a rastu. Uvediem opäť 
niektoré svoje pozorovania, ktoré sa naj-
častejšie opakovali:
* ak na agresívne prejavy detí neprichá-
dzali výčitky, napomenutia, trest alebo 
opätovaná agresivita, deti akoby nevedeli, 
ako sa majú správať; naznačovalo mi to, 
že sú zvyknuté na opätovanú agresivitu, 
najčastejšie verbálnu, ale ako sa ukázalo, 
aj fyzickú; agresívne prejavy mali ten-
denciu znižovať svoju frekvenciu, deti sa 
častejšie začali spytovať a častejšie začali 
viesť rozhovor a počúvať aj druhú stranu, 
hoci predtým to bolo takmer nemožné;
* ak boli deti vystavené „pravde“, nepáči-
lo sa im to, ale predsa len pravdu dokázali 
rozpoznať a vedeli, že „klamú“ a bolo im 
to postupne čoraz ťažšie;
* s odhaľovaním „klamstva“ je úzko spo-
jené aj preberanie zodpovednosti za svoje 
správanie; uvediem príklad malej 8-roč-
nej slečny, ktorá skryte „bola do mňa“, 
ale nedávala to najavo (v tomto už z nej 
bola malá šarmantná žena). Chcela odo 
mňa, aby som jej robil piesočné gule, pri-
čom to vyžadovala slovami a spočiatku 
aj krikom: „Sprav mi guľu!“ Na to som 
zareagoval, že mi chýba čarovné slovíč-
ko, pričom som nepovedal, aké. Ona opa-
kovane viackrát kričala „Sprav mi guľu!“ 
a ja som opakovane upozorňoval na chý-
banie čarovného slovíčka. Po niekoľkých 
opakovaniach mi zrazu ticho povedala: 
„Prosím ťa, sprav mi guľu.“ Automaticky 
som jej odpovedal, že rád a vyhovel som 
jej. Toto sa opakovalo takmer každý deň, 
ale počet opakovaní klesal a menil sa aj 
jej krik;
* v prvých dňoch nášho pobytu bolo 
takmer samozrejmé „kontrolovanie“ detí 
a ich napomínanie. Po istej „výmene“ 
názorov sme sa „spoľahli“ aj na vlastnú 
„chuť“ detí dať si pozor na seba a neo-
hroziť svoj život. Spočiatku boli deti 
takmer stále vo vode, ku koncu pobytu to 
už bolo opačne. Deti boli takmer stále pri 
nás a do vody sa im nechcelo, dokonca 
posledný deň pobytu sme spolu sedeli na 
pláži a rozprávali sme sa o tom, ako žijú 
v domove, dozvedali sme sa „pikošky“ o 
vychovávateľoch (a napr. aj o tom, že ich 

fyzicky trestajú). Naša osobná sloboda 
resp. oslobodenie sa od neustáleho dozo-
ru akoby sa preniesla aj na deti, ktoré sa 
začali „dozorovať“ samy.

Na záver alebo: Ako ďalej
 Dovolím si zo svojich poznatkov po-
núknuť úvahu smerom k „výchove“ a k 
„výchovnému“ procesu. Myslím si, že 
najväčšou prekážkou vo „výchove“ je 
nekompetentné správanie sa vychová-
vateľov, ich osobná nezrelosť a nepri-
pravenosť čeliť agresivite, obviňovaniu, 
rôznym veľmi intenzívnym útokom a po-
citom viny a tiež znížená schopnosť zná-
šať riziko. (Pre objektívnosť však musím 
uznať aj argument, že zákony a nadriade-
né orgány ich k takémuto správaniu veľmi 
často „tlačia“ a volajú ich na zodpoved-
nosť aj tam, kde je to absolútne neopod-
statnené.) Môžem ponúknuť skúsenosti s 
encounterovou skupinou (skupina aktív-
neho sociálneho učenia, ktorú facilituje 
najčastejšie dvojica – muž a žena, pričom 
skupina sa stretáva cca raz za mesiac; 
účasť je dobrovoľná) a s jej dôsledkami 
na postoje a názory členov skupiny. Vo 
vzdelávaní dospelých sa tieto skupiny 
ukazujú ako najintenzívnejšia alternatíva 
vzdelávania a práce na sebe, výsledkom 
čoho je vyššia osobnostná zrelosť, kom-
petencia a vnútorný pokoj.
 Viem si predstaviť, že keby sa vycho-
vávatelia z viacerých detských domovov 
pravidelne stretávali v encounterovej sku-
pine, vytvoril by sa výrazný predpoklad 
pre spoznávanie osobných bariér a „hra-
níc“ vychovávateľov, čo by sa postupne 
odzrkadlilo aj v prístupe k deťom. Vytvo-
rili by sa tak základ na to, aby deti začali 
viac odkrývať svoje polámané duše, aby 
boli menej v obrannom postavení vy-
jadrenom predovšetkým nedôverou voči 
iným ľuďom, pretože by boli častejšie a 
viac „počuté“. Na stretnutiach s vychová-
vateľmi som viackrát počul vychovávate-
ľov hovoriť, že majú radi deti, s ktorými 
pracujú. Otázkou zostáva, prečo toľká 
láska neprináša ovocie. Samozrejme, mu-
sím podotknúť, že to neplatí všeobecne a 
že viem aj o opačných prípadoch. Napriek 
tomu sa mi ale opakovane vynára základ-
ná myšlienka o „dobrej“ podstate člove-
ka. Ak je človek „dobrý“, ako je možné, 
že sa nedarí toto „dobro“ v deťoch z det-
ských domovov „prebudiť“? Mám rád 
nasledujúcu budhistickú múdrosť: Ak ne-
môžeš nájsť jazero, nie je to chyba jazera. 
Čo keby sme sa pokúsili aplikovať ju aj 
na prácu s deťmi a na pohyb a rast spolu s 
nimi?

PhDr. Ľudovít Dobšovič
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poviedka zo života

na celý život 
 Do manželstva som sa nikdy nehrnula. 
Ani som sa mu nebránila. Všetci to robia, 
dokonca aj opakovane. V istom momen-
te mi dávalo zmysel podpísať tú zmluvu 
a zaviazať sa ju na neurčito dodržiavať. 
Vlastne naveky. Nebol to ten správny čas, 
len som to tak cítila. Bola to výzva. Zá-
väzok, ktorý som mala v úmysle dodržať. 
Zmluva bola formulárová. Nedalo sa v 
nej nič zmeniť, doplniť ani vynechať. Tak 
ako láska, ktorá jej predchádzala, bola 
bezpodmienečná. Čakali sme dieťa. Vyvr-
cholenie nášho niekoľkoročného vzťahu. 
Všetko išlo hladko. Ani sme sa nenazdali 
a ten malý zázrak, ktorý dal nový zmy-
sel našim životom, stál na vlastných nôž-
kach. Vyžadoval si viac a viac pozornosti 
a starostlivosti, ktorú nám viacnásobne 
opätoval už len svojou samotnou prítom-
nosťou. Dni boli o čosi náročnejšie na čas 
aj energiu. To mi nevadilo. Ešte stále som 
mala pocit, že všetko ide hladko. Ale to už 
som žila vo veľkom omyle. Veľa sa zme-
nilo. Podmienky, potreby, názory aj my. 
 Nestalo sa tak zo dňa na deň, len nám 
to akosi ušlo. Nikto neskúmal, či a čo sa 
deje. A mal. Prestali sme komunikovať. 
Priepasť sa prehĺbila. Keď som sa spa-
mätala, bolo neskoro. Už som to nevede-
la zvrátiť. Láska sa vytratila a namiesto 
úcty, rešpektu a porozumenia prišlo jed-
no veľké odcudzenie. Nemala som sa o 
čo oprieť. Nebolo o čo bojovať, na čom 
stavať. Najbližšia hádka mi otvorila oči. 
Postavila ma pred vážne rozhodnutie. Zo-

trvať alebo to vzdať? Bola tu tá zmluva a 
ja som vedela, že ak ju predčasne ukon-
čím, nevyhnem sa sankciám. Naivne som 
si myslela, že nad zmluvou sú ľudia. A 
žiadna zmluva vás predsa nedonúti mi-
lovať. Dlho som zvažovala, či je správna 
voľba obetovať sa a zostať pre dieťa. Po-
hádaní manželia alebo starostliví rodičia? 
Dusno alebo pohoda? Všetko iné ako to, 
čo bolo sa mi videlo lepšie. Rozhodla som 
sa. A nikdy som neľutovala. Aj keď teraz 
by som zrejme zvolila iný, radikálnejší 
postup. Dostavila sa obrovská úľava. Sa-
motné rozhodnutie, ktoré fakticky nič ne-
zmenilo, uvoľnilo obrovské napätie, ktoré 
sa hromadilo posledné mesiace. Tentokrát 
to nebola výzva, ale šanca. Šanca ísť ďa-
lej. Urobiť to inak, lepšie. Dopriať si nový 
život, lebo ten, ktorý som zazmluvnila, 
neoficiálne skončil. Neteší ma to a už vô-
bec nie som hrdá. Ale pre jedno zlyhanie 
nechcem zahodiť všetko. To, čo nasledo-
valo, ma zaskočilo. Moja predstava, že po 
ústretovej ponuke ohľadom dieťaťa a ma-
jetku príde dohoda, ktorá vráti do našich 
zničených životov pokoj, sa rozplynula. 
Stalo sa mi skoro všetko. Presne tak, ako 
ma už skúsenejší varovali. Ba ešte horšie. 
A čím viac som tlačila, tým menej som 
sa posúvala k vytúženému cieľu. Až teraz 
nabral rozvrat ten ozajstný rozmer a lás-
ka svoju tvár. Situácia doma sa každým 
dňom zhoršovala. Napätie sa zmenilo na 
psychický teror. Bezmocnosť sa stupňo-
vala. Chýbali dôkazy. Aké? O tom, že je 

koniec. A záujem dieťaťa? Za ten sa kaž-
dý schoval, zatiaľ čo z dieťaťa sa stal ná-
stroj v rukách tyrana. Jeho ochranca štát 
sa len nečinne prizeral. Hľadá sa vinník a 
ja sa priznávam, veľa z toho som spôsobi-
la. Ja hľadám riešenie, ktoré nás posunie. 
Súdy a hádky, trestné oznámenia. Kam 
nás to dovedie, keď nie do zbláznenia. 
Tak prísne sankcie. Naozaj som sa toľko 
previnila? Tá myšlienka na začiatku sa mi 
páčila. Navždy milujúci. Manželia a rodi-
čia. Čo ak nie? S týmto tá zmluva nepočí-
tala. Znamená to, že moje trápenie nebude 
mať konca? 
 Neuveriteľných päť pojednávaní za 
rok a traja zdevastovaní ľudia. To je sú-
časná bilancia. Nie chyba v počtoch, 
podľa mňa systémová. Zmluva sa nedá 
vypovedať. Musí rozhodnúť štát! Váha. 
Nemám milenca. Manžel u mňa po roku a 
pol od rozchodu ešte stále býva, lebo som 
ho nevyhodila. Čistá psychiatria. Som vy-
čerpaná. A každé zaváhanie rozhodcu ma 
stojí peniaze. A každé jeho zaváhanie pre 
mňa znamená ďalšie utrpenie. Beznádej 
rastie. Som zúfalá. Mám ešte jeden termín 
tento rok. Malá svetluška v obrovskej dia-
li, ktorá by ma konečne oslobodila. Vlast-
ne slobode aspoň pootvorila dvierka. Len 
neviem čo čakať. Ako sa nastaviť. Či ve-
riť alebo sa pripraviť na najhoršie. Veľa 
som sa naučila. Ani neviem, čomu by som 
prirovnala veľkosť tejto skúsenosti. Ale 
keby som to nezažila, bola by som oveľa 
radšej.                                                 MM
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    Oznam
Zanikla Asociácia 

socioterapie a 
psychoterapie

 Na základe rozhodnutia Valného 
zhromaždenia Asociácie socioterapie a 
psychoterapie (ASP) bol schválený ná-
vrh na zánik občianskeho združenia ASP, 
registrovaného Ministerstvom vnútra SR 
dňa 20. mája 2009 pod č. VVS/1-900/90-
33842. K zániku ASP došlo z dôvodu 
duplicity predmetu činnosti s občian-
skym združením Inštitút psychoterapie a 
socioterapie (IPS, www.socioterapia.sk).
 Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky k 13. novembru 2014 vykonalo 
výmaz ASP zo zoznamu občianskych 
združení a jeho konpetenciu viesť zo-
znam socioterapeutov Slovenska v pl-
nom rozsahu a v nezmenenej podobe od 
1. januára 2015 prebral  Inštitút psycho-
terapie a socioterapie. Informácie o pod-
mienkach zápisu do zoznamu sociotera-
peutov nájdete na www.socioterapia.

Vzdelávanie v pomáhajúcich profesiách

Výučbovo-tréningový zážitkový 
program PCA poradenstvo a 

psychoterapia

 Inštitút psychoterapie a socioterapie 
má dlhoročnú prax vo vzdelávaní ľudí v 
pomáhajúcich profesiách. Filozofia výuč-
bovo-tréningového zážitkového progra-
mu Človekom centrovaného poradenstva 
a psychoterapie stojí na niekoľkých zák-
ladných hodnotách. Ich pochopenie a zži-
tie sa s nimi nepomáha účastníkov tohto 
vzdelávania len v praxi, ale v celom živo-
te, teda aj v rodine, v kontakte s priateľmi 
či so svetom vôbec.
 Spomínané hodnoty sú nasledov-
né. OSOBNOSTNÝ RAST – účastníci 
programu ho chápu ako poznávanie a 
prežívanie motívov svojho konania, po-
stojov, hodnôt, zmien hodnotového reb-
ríčka, úrovne sebauvedomenia, vníma-
nia seba a iných a vzájomných súvislostí 
medzi vyššie uvedeným. Sú presvedčení, 
že osobnostný rast prináša poznávanie sa-
mého seba a zároveň aj zodpovednosť a 
slobodu v rozhodovaní. Človek získava 
väčšiu kontrolu nad svojím životom, vie 
čo robí a prečo to robí. Koná a vzťahuje 
sa k iným ľuďom a k svojmu okoliu na 
základe  organizmického hodnotenia svo-
jich zážitkov, ktoré sú základom postojov 

a hodnôt každého jednotlivca. 
 SLOBODA – je chápaná ako spôsob 
bytia jednotlivca, ako proces uvedomo-
vania si poznania, že každý človek má 
možnosť voľby, pričom tá je nevyhnutne 
spätá so zodpovednosťou za seba samého 
a voči iným.
 ZODPOVEDNOSŤ – je poznanie a 
prijímanie dôsledkov za svoje rozhodnu-
tia, je vyjadrením vzťahu k sebe samému 
a iným ľuďom. Frekventanti výcviku ju 
chápu ako konanie v súlade so svojím 
prežívaním, sebapoznaním, hodnotami 
a postojmi. Takéto konanie sa prejaví 
v procese a kvalite spolubytia s inými 
ľuďmi. Je to proces získavania nových 
informácií, uvedomenia, rozhodovania 
sa a konania na tomto základ, báza pre 

vzájomnú dôveru, spoľahlivosť a čest-
nosť.
 ČESTNOSŤ – byť čestný znamená 

byť pravdivý (kongruentný) vo vzťahu k 
sebe a k iným ľuďom. Podľa filozofie vý-
cviku sa čestný človek nevzdáva svojich 
hodnôt a presvedčenia za účelom ľahšie-
ho dosiahnutia cieľa. Čestnosť je vernosť 
sebe samému.
 OTVORENOSŤ – je chápaná ako 
pripravenosť prežívať, vnímať svoje pre-
žívanie, vnímať prežívanie iných ľudí 
a toto vnímanie si uvedomovať. Je to 
schopnosť človeka prijímať a spracová-
vať nové informácie bez potreby obrany. 
Otvorenosť napomáha osobnostnému 
rastu účastníkov. Výcvik je otvorený, 
to znamená, že sa do neho môže nový 
účastník zapojiť kedykoľvek, nerozhodu-
je pritom ani jeho dosiahnuté vzdelanie, 
ani vek, ani profesia. Vzdelávanie sa deje 
zážitkovou formou na štyroch stretnu-
tiach ročne, z ktorých dve trvajú týždeň 
a dve sú organizované počas predĺženého 
víkendu. Viac informácií o podmienkach, 
facilitátoroch a mieste konania získate 
buď na stránke www.socioterapia.sk ale-
bo na telefónnom čísle 0905 428 629.

Informácie o kurzoch, 
knihách a prihlášky 

nájdete
 na stránke www.
socioterapia.sk. 
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