
EDITORIÁL

„Maťo je hnus-
ný, teplý gej, má 
radšej Sama ako 
mňa! Preto sa 
ja ožením len s 
tebou!“ vyhlá-
sil malý plačúci 
chlapec zavesený 
na mame a utrel 
si do jej ramena 

sopeľ. Zrejme si to nevšimla, ale očerve-
nela ako rak a v očiach sa jej vystriedala 
plejáda emócií. Zdesenie, šok, strach aj 
hanba s rozpakmi, kým sa ako tak spa-
mätala, potľapkala ho po zadku a zložila 
so slovami: „Nebuď blázonko a choď sa 
hrať.“ Nevidela som do jej hlavy a úprim-
ne, som rada. Že malí chlapci vyznávajú 
lásku mamám a dievčatká sľubujú otcom, 
že budú ich nevesty, to poznáme, hoci is-
tota, ako sa k tomu postaviť, nie je extra 
veľká. O čom však podľa mňa uvažuje 
minimum rodičov, je sexuálna orientácia 
vlastného dieťaťa. Lepšie povedané, roz-
hodne sa, že bude hetero a hotovo. Čokoľ-
vek iné je vylúčené!
A to je jedna zo základných chýb, ktoré 
naštrbujú dôležitý vzťah rodič – dieťa a 
bezpečie, ktoré by tento vzťah mal posky-
tovať. Pre dieťa, nie pre rodiča. Čo mu 
naozaj hrozí, ak sa jeho synovi budú páčiť 
chlapci a dcére dievčatá? Bude mať syna 
menej rád? Bude dcéra menej šikovná? 
Menej pekná? Budú deti rodičov milovať 
inak? V skutočnosti sa nič z toho nenasta-
ne a všetok ten hnusný strach, ktorý sa na 
ľudí lepí pri téme homosexualita (a det-
ská sexualita) pramení iba z predsudkov 
a zo strachu. Ako to vysvetlíme babke? 
Čo povedia susedia? Znie to malicherne, 
ale podobné otázky riadne zamiešali karty 
života mnohým mladým a aj ich rodičom. 
Aj preto sa v tomto čísle SOCIOTERA-
PIE venujeme aj detskej sexualite a mož-
nosti, že náš potomok bude mať inú ako 
heterosexuálnu orientáciu. O tom, čo po-
trebujeme všetci – bezpečie a spoločnosť 
blízkych ľudí – je reč tiež. Hádam to tro-
chu pomôže zvládať život a byť otvorený 
aj takým  zážitkom, ktoré nám nie sú po-
chuti, ale sú reálnou súčasťou života.

Lucia Skladanová

 Moderná doba nám priniesla luxus, 
keď na zabezpečenie základných potrieb 
stačí vyvinúť relatívne málo úsilia. Ne-
hrozí nám smrť hladom kvôli neúrode, 
ako v nedávnej minulosti. Z praktického 
hľadiska máme na prežitie viac, než po-
trebujeme. Z hľadiska psychickej pohody 
sa však práca stáva zdrojom problémov. 
Prečo je to tak? Prečo je práca na záhrade 
pre mnohých relax, kým práca vo firme je 
trápením? 
 V poslednej dobe som sa zúčastňoval 
na diskusiách s ľuďmi, ktorí riešili po-
dobné otázky. To, čo začínalo ako stretnu-
tie na tému sloboda v práci, sa neskôr vy-
vinulo v rozprávanie sa o slobode vôbec. 
Pokúsim sa zhrnúť niektoré svoje závery 
a pozorovania z týchto diskusií.
 Veľmi veľa nespokojnosti z fungova-
nia v pracovnom živote vyplýva z toho, 
že nevieme, kto sme. Robíme veci, ktoré 
nám vybral niekto druhý, obvykle rodi-
čia, v „dobrej” viere, že robia to najlepšie 
pre život svojho potomstva. Často akoby 

vôbec nebrali do úvahy, že svet, v ktorom 
žijeme, nie je statický, ale neustále sa 
meniaci a to, čo fungovalo v ich živote, 
nemusí fungovať o dvadsať rokov neskôr. 
Deti dokážu na zmenu prostredia reago-
vať flexibilnejšie ako dospelí. Vedia sa 
rýchlejšie učiť nové veci. Čím viac kon-
troly a usmerňovania, tým skôr o túto fle-
xibilitu prichádzajú. K učeniu patrí aj ro-
benie chýb a tu má mnoho rodičov sklony 
deti pred chybami alebo ich následkami 
ochraňovať, alebo ich dokonca za chyby 
trestať. Ale nie sú to práve chyby, vďa-
ka ktorým máme motiváciu niekam sa 
hýbať? Robenie chýb a následná nutnosť 
vysporiadať sa s ich následkami je učením 
sa zodpovednosti. Bez slobody učiť sa nie 
je zodpovednosť, rovnako ako neexistuje 
skutočná sloboda bez zodpovednosti. Sú 
to spojené nádoby.
 Americký spisovateľ a filozof H.D. 
Thoreau napísal: „Deti, pre ktoré je život 
hrou, rozpoznajú jeho zákonitosti a vzťa-
hy jasnejšie ako dospelí, ktorí ho nedoká-
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Asi žiadna aktivita v živote ľudí nevypĺňa také miesto, ako práca. Od 
malička sme vedení a vychovávaní k tomu, aby sme sa vedeli o seba 
postarať, zabezpečiť si životné potreby. Napriek tomu, že sa tomu venuje 
veľa energie a úsilia, často končíme s otázkou „Je toto naozaj tak, ako 
chcem žiť?”
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O SLOBODE V PRÁCI
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žu prežívať dôstojne, ale pritom si myslia, 
že sú múdrejší vďaka svojím skúsenos-
tiam, totiž prehrám.“
 Chránenie pred chybami, resp. prílišná 
kontrola v praktickom živote znamená, že 
z detí vychovávame ľudí neslobodných, 
bojazlivých, menej ochotných starať sa 
samých o seba, budú teda očakávať, že aj 
o ich prácu sa má starať niekto druhý – 
zamestnávateľ, úrad práce... Je to základ 
mnohých sociálnych problémov. 

Strach ako brzda
 Jeden z najčastejších dôvodov, pre-
čo nespraviť zmenu v prospech vlastnej 
spokojnosti, je strach, že spravíme chybu, 
zle sa rozhodneme, prídeme o „istotu” 
zamestnania. Ale je toto naozaj reálna is-
tota? Na Slovensku bol donedávna boom 
automobilového priemyslu, ktorý ale trval 
relatívne krátko a momentálne väčšina fi-
riem zápasí s krízou. Čo budú robiť všetci 
tí zamestnanci, keď sa majitelia automo-
biliek jedného dňa rozhodnú, že sa im to 
už neoplatí? Vymenia zamestnávateľa za 
úrad práce?
 Cesta za slobodou je krokom na ne-
známu pôdu. Je to cesta učenia sa na 
vlastných chybách. Je to opustenie bezpe-
čia rodného hniezda, lebo inak je možné 
len opakovať naučené.
 Ďalším zdrojom nespokojnosti, ktorý 
vyplynul z diskusií o slobode v práci, sú 
vzťahy. Nikto nechodí rád niekam, kde 
je vystavený dlhodobej frustrácii zo zle 
fungujúcich vzťahov. Jediné vzdelanie, 
ako fungovať v rámci vzťahov, však do-
stávame zo svojho najbližšieho okolia. 
Neexistuje žiadny iný model, ktorý by 

ľudí systematicky pripravoval na to, ako 
budú fungovať v spolupráci s ostatnými. 
Ak máme nefunkčný model z prostredia, 
v ktorom vyrastáme, nebude sa nám dariť 
ani inde. 
 Erich Fromm vo svojej knihe Umenie 
milovať naráža na problém odcudzenia sa 
v západnej spoločnosti, kde je „moderný 
človek odcudzený sám sebe, ostatným 
ľudom a prírode“. Premenil sa na tovar, 
pociťuje svoju životnú silu ako investí-
ciu, ktorá mu má priniesť čo najväčší 
zisk vzhľadom na dané trhové podmien-
ky. Ľudské vzťahy sú v podstate vzťahy 
odcudzených automatov, z ktorých každý 
zakladá svoju bezpečnosť na tom, že sa čo 
najviac primkýna ku stádu, že sa od neho 
nelíši cítením alebo konaním. A napriek 
tomu, že sa každý snaží byť čo najbližšie 
k ostatným, zostáva úplne sám, zaplavený 
hlbokými pocitmi neistoty, úzkosti a viny, 
ktoré sú vždy výsledkom nemožnosti pre-
konať ľudské odlúčenie.
 Tento nie veľmi optimistický From-
mov názor je starý už vyše 60 rokov, 
napriek tomu nestratil nič zo svojej aktu-
álnosti. Otázkou zostáva, či je možné pre-
konať túto priepasť vo vzťahoch a dôjsť k 
vzájomnému porozumeniu. Ak vychádza-
me z princípu, že na biologickej úrovni 
sme si podobní, mali by sme byť schopní 
navzájom si porozumieť, ak sa naučíme 
používať rovnaký jazyk.
 Tu je obrovský priestor pre prácu s 
ľuďmi, či už na poli psychoterapie ale-
bo socioterapie. Ak má práca plniť aj iný 
účel ako zabezpečenie základných po-
trieb, potom je pre spokojnosť nevyhnut-
né učiť sa zlepšovať medziľudské vzťahy. 
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Povedal by som, že najviac problémov 
vyplýva práve z neporozumenia vlastným 
potrebám v rámci vzťahov a tým zároveň 
aj z neschopnosti porozumieť potrebám 
iných.
 Napríklad, ak riešim to, či potrebu-
jem zarobiť viac peňazí na nový televí-
zor, naozaj je mojou potrebou mať viac 
zábavy, alebo je zábava iba prostriedok, 
ako nemyslieť na to, že sa trápim neporo-
zumením vo vzťahu? Ak spolupracujem s 
ďalšími ľuďmi, týka sa to aj ich. Zrejme 
nebudú rozumieť, prečo po nich chcem, 
aby viac pracovali a tým zvýšili zisk, aby 
sme si mohli dopriať viac zábavy. Ľu-
dia, ktorí pracujú vo vedúcich pozíciách, 
často vyvolávajú tlak na výkon podriade-
ných kvôli tomu, že nerozpoznávajú svoje 
skutočné potreby. Potom sa čudujú, prečo 
ich podriadení nerešpektujú a poza chrbát 
ich snahu sabotujú. Ak si majú navzájom 
porozumieť, musia sa naučiť rozpoznávať 
svoje motívy a slobodne o nich hovoriť. 
Často to znamená otvoriť sa, odhaliť svo-
je slabé miesta. V korporátnom systéme 
niečo takmer nepredstaviteľné. 
 Ak ale nájdeme cestu ako sa naučiť 
rozumieť sebe a byť slobodní vo vzťahu 
k druhým, práca nebude iba spôsob, ako 
vytvárať zisk, ale bude to spôsob, ako vy-
tvoriť niečo, čo má väčšiu hodnotu. Práca 
slobodného človeka má inú kvalitu, ako 
práca otroka. Kým pre otroka je práca 
utrpením, pre slobodného človeka je to 
spôsob, ako naplno využiť svoj potenciál 
a odovzdať sa. U slobodného človeka je v 
práci obsiahnuté umenie milovať. 

Marek Štefunko
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JE NÁM HNEV ŽIAKOV ĽAHOSTAJNÝ?

Pred niekoľkými dňami ma zaujala informácia, že pripravované 
legislatívne zmeny v oblasti školstva majú obsahovať aj rozšírenie 
ochrany učiteľov pred útokmi  žiakov a rodičov, a to pomocou zvyšovania 
trestných sadzieb.

 Takáto ochrana sa má podľa ministra 
Petra Pellegriniho rozšíriť aj mimo školy, 
učiteľ by teda mal byť zákonom chránený 
pred verbálnymi, fyzickými a virtuálny-
mi atakmi aj mimo svojho pracoviska. 
Týmto chce minister zvyšovať učiteľský 
status. Je ale možné, aby niekto iný za 
učiteľov vybojoval ich lepšie postave-
nie v spoločnosti? Môžeme toto nazvať 
ochranou? Kto naozaj ochranu v škole  
potrebuje a akú? 
 Už v roku 2009 sa ministerstvo škol-
stva zaoberalo problémom zvýšenej ag-
resivity na školách a učiteľ sa mal stať 
verejným činiteľom. Návrh napokon pe-
dagógovia odmietli s odôvodnením, že 
by sa v prípade ich pochybenia zvyšovali 
tresty aj voči nim a boli by stíhateľní aj za 
zneužívanie právomocí verejného činite-
ľa či marenie úlohy verejným činiteľom. 
Bol im priznaný „iba“ štatút chránenej 
osoby, podľa ktorého má pedagogický 
zamestnanec nárok na vyššiu ochranu. 
Čo znamená, že páchateľ fyzického alebo 
virtuálneho útoku môže dostať vyšší trest. 
No zákon, napriek tomu, že je v platností 
už päť rokov, neprináša nápravu. O jeho 
účinnosti nevedia ani mnohí pedagógovia 
a ešte menej rodičia a študenti. Vyčítajú 
mu tiež to, že sankcie sa týkajú iba žiakov 
od 14 rokov a nepostihujú mladších, ktorí 
na pedagógov útočia častejšie. Otáznou 
zostáva aj slabá vymáhateľnosť práva. 
Ale aj tak chceme zákon ďalej rozširovať. 
Som presvedčená, že tento zákon nezvy-
šuje učiteľský status a ani nikoho nechrá-
ni, práve naopak, ukazuje verejnosti, že 
učiteľ je neschopný za seba zabojovať. 
Preto je z môjho pohľadu jeho rozširova-
nie zbytočným plytvaním času a financií. 
Na dlhšiu diskusiu by bola aj otázka, či 
rešpektuje Deklaráciu práv dieťaťa, pod-
ľa ktorej má prednostné právo na ochranu 
dieťa a časť o rovnocennom vzťahu učite-
ľa a žiaka, ktorý je navrhnutý  v Etickom 
kódexe učiteľa.
 Je síce pravdou, že sa v školách dlho-
dobo stupňuje agresivita a treba ju riešiť, 
no ako je vidieť, zvyšovanie sankcií efekt 
nemá a zrejme ani mať nebude, kým sa 
nebudeme hlbšie zaujímať o napäté vzťa-
hy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi a 
odstraňovať skutočné problémy, ktoré 

školský systém má. Človek ani nemusí 
byť dobrý psychológ, aby vedel, že každá 
zo strán do vzájomných konfliktov vnáša 
svoj podiel. Na jednej strane sa učitelia 
nechávajú počuť, že všetka ťarcha je na 
nich. Vedenie a rôzne školské organizácie 
ich traumatizujú  testami a monitormi, 
všetci a všetko je porovnávané a vyhod-
nocované, poukazuje na „najlepších“ a 
„najhorších“. Žiaci ale nespolupracujú, 
odmietajú sa učiť, majú množstvo vymeš-
kaných hodín, neplnia si úlohy, sú drzí, 
nevychovaní, nedisciplinovaní. Skutočnú 
autoritu a rešpekt má len hŕstka pedagó-
gov, ostatní si ticho v triedach vydobýjajú 
krikom a zastrašovaním. Na strane druhej 
žiaci a študenti, ktorí vedia byť kritickí, 
nechcú iba slepo plniť úlohy, často ich 
vnímajú ako márnenie času. Tak, ako ve-
dia byť pohodlní, vedia byť aj nároční a 
vyžadovať kvalitu. Na učiteľoch im pre-
káža, že nedokážu prijať názor iného, sú 
presvedčení o správnosti svojho postoja, 
vždy vedia všetko najlepšie, no prípad-
nú chybu si nikdy neuznajú. Takisto im 
v školách veľmi chýba ľudskosť, chvíle, 
keď sa môžu s učiteľom iba tak porozprá-
vať o tom, čo ich zaujíma, nad čím roz-
mýšľajú, čo ich trápi. A rodič? Ten nie-
kedy nevie, na čiu stranu sa prikloniť – či 

dať za pravdu dieťaťu, že v škole sa mu 
nedostáva, čo potrebuje a nerešpektuje sa 
jeho slobodné rozhodnutie, alebo učiteľo-
vi, ktorý sa ho snaží presvedčiť o tom, že 
on vie, čo je pre neho dobré. Frustrovaní 
zostávajú všetci. 
 V takejto atmosfére sa na všetkých 
stranách stupňuje hnev. To, že sa hnevá 
a kričí učiteľ, je spoločensky prijateľné, 
na to sme si jednoducho zvykli, no pokiaľ 
sa takto prejavia žiak či rodič, je to také 
ohrozujúce, že ich posielame do väzenia. 
A možno stačí málo – prestať sa báť hne-
vu, kriku a agresívneho správania, naučiť 
sa vidieť za ním strach, zabudnúť na svoje 
ego, nekázať, čo je dobré a čo zlé, prestať 
pochybovať o sebe, neradiť, ale podať 
dieťaťu pomocnú ruku v zmysle vypoču-
tia, lásky a prijatia aj s jeho negatívnymi 
emóciami. Ale aby mal učiteľ na toto ka-
pacitu, potrebuje sa pravdivo pozrieť pre-
dovšetkým sám na seba, pracovať na svo-
jom sebapoznaní, stávať sa autentickým a 
pokúsiť sa o pravdivú sebareflexiu. Nie-
kde tu vidím cestu k tomu, aby sa vzťah 
učiteľa a žiaka mohol postupne  meniť.
 Myslím si, že učiteľ, ktorý má svojich 
žiakov skutočne rád, dokáže ich rešpek-
tovať ako rovnocenných partnerov, je 
ochotný ich vypočuť, oceniť, prijať, ale 
na druhej strane sa vie postaviť aj za seba, 
vie vymedziť hranice, je náročný a kritic-
ký, no najmä pravdivý a slobodný, uka-
zujúci aj svoje slabé miesta a bolesti, sa 
nemusí báť faciek v škole ani mimo nej.

 ňŽaneta Heřmanová
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KURZ SOCIÁLNYCH NEUROVIED (ČASŤ III.)
Čo presne sa deje, keď sa stretávame s človekom? Ako to vyzerá, keď 
stretneme priateľa? Naše spoločné zážitky môžu poskytovať oporu, ale 
aj záťaž. A čo úplne neznámy? Začíname naozaj od nuly? Alebo keď 
sa náš život tak zamoce, že sa rozhodneme vymeniť všetko a všetkých? 
Jedno je isté: Náš mozog a naše telo nepoznajú stav „nula“. 
 Poďme si osvetliť to najprimárnejšie 
medzi nami: Vidím tvár a... Poznanie zák-
ladných procesov, ktoré v nás fungujú, by 
nám mohlo pomôcť vyznať sa v zložitej 
spleti sociálnych väzieb a javov. Stretáva-
nie sa so známymi nám dáva pocit bez-
pečia a kontinuity. Pomáha a zároveň ob-
medzuje v definovaní seba. Kto som, aký 
som, kam patrím, čo v iných vyvolávam? 
Tvár v električke, úsmev, pozdrav – špič-
ka ľadovca skrývajúca celý príbeh.
 Pri stretnutí so známym človekom sa 
aktivuje rozptýlená sieť mozgových re-
giónov. V okamihu dokážeme spárovať 
informácie: tvár; čo všetko o osobe viem 
(poznatky, spomienky); odhad aktuálne-
ho mentálneho stavu (pocity, ciele, záme-
ry) a emocionálna odpoveď. Akási rýchla 
sumarizácia emocionálnych spomienok, 
ako sme sa kedy pri tomto človeku cítili. 
Zároveň mozog spúšťa vegetatívnu odpo-
veď (tep, tlak, kožný odpor, prekrvenie 
atď.) – ne/príjemný pocit. 
 Aktivuje sa epizodická pamäť a sprí-
tomnia sa všetky naše skúsenosti so zno-
vu poznávanou osobou. Automaticky 
vznikajú asociácie s dynamikou tváre a 
postúry tela. Toto nás pripravuje na efek-
tívne konanie – tu a teraz, na tomto mieste 
s týmto človekom, s ktorým sa asi deje 
toto. To isté sa odohráva na druhej strane. 
V zlomkoch sekúnd sú stanovené základy 

komunikácie, karty rozdané a ich zlože-
nie by sa malo meniť každý ďalší okamih.
Často žijeme v mylnej domnienke, že sme 
v komunikácii neutrálni. No či chceme 
alebo nie, po vzhliadnutí tváre a tela beží 
v mozgovej kôre hotový výstup a za ním 
ďalší a ďalší. Podľa úrovne našej sebavní-
mavosti si informácie o našom hodnotení 
ne/povšimneme a ne/dokážeme využiť. 

Známy neznámy
 Známosť alebo novosť človeka nezá-
visí od vizuálnej analýzy tvárových čŕt. 
Výsledok procesu – ja ťa ne/poznám – 
príde po spárovaní s informáciami o oso-
be a hlavné slovo má naša emocionálna 
odpoveď na tvár. Nezávislosť a dôležitosť 
všetkým zložiek zistíme, až keď sa niečo 
pokazí. Jeden typ poruchy sa volá prozo-
pagnózia (tvároslepectvo). Postihnutý nie 
je schopný rozpoznávať tváre. Zlyháva 
vizuálna analýza tvárových čŕt – nespo-
znávame ľudí, pri najťažšej forme ani 
vlastných rodičov či deti. Fascinujúce je, 
že telo známu osobu spozná. Manžel svo-
ju manželku síce nespoznáva, ale telesná 
reakcia v podobe zmeny kožného odporu 
a iných parametrov je okamžitá. Emocio-
nálne centrum spáruje informácie s da-
tabázou poznatkov o človeku, ktoré sa 
stanú dostupnými vďaka využitiu iných 
dostupných kanálov a inštruuje inzulu: 

„Túto osobu poznáš a je ti s ňou dobre!“ 
 Časom sa postihnutý naučí kompen-
zovať postihnutie a opiera sa najmä o 
sluch, typické znaky telesnej dynamiky, 
prípadne oblečenie alebo typickosť pro-
stredia. Nemusíme dodávať, že je ľahké 
ho zmiasť. To, čo reaguje neomylne, je 
citová odpoveď, ktorá nanešťastie nie je 
automaticky dostupná uvedomeniu. Ak 
je prozopagnózia prítomná od narodenia, 
postihnutý nemá problém rozoznávať ro-
dinných príslušníkov, dá sa predpokladať, 
že je to spôsobené silným emocionálnym 
putom.
 Opačnou poruchou je Capgrasov syn-
dróm. Pri ňom je vizuálna analýza nenaru-
šená, ale zlyháva emocionálna odpoveď. 
Pacienti tvár poznajú, „vyzerá“ napríklad 
ako manžel, ale nie je to manžel. Keďže 
naša myseľ funguje tak, že veci musia 
mať zmysel a vzájomne „sedieť“, túto 
disharmóniu, nekompaktibilitu faktov a 
subjektívneho zážitku, vyladíme. Pacienti 
tvrdia, že osoby v ich okolí sú roboti, klo-
ny vymenené mimozemšťanmi alebo sú 
obeťou konšpirácie, výskumného experi-
mentu, prípadne sú v paralelnom vesmíre. 
Sú presvedčení, že osoba, ktorú vidia, je 
podvod. Stratila sa kontinuita citov. Spo-
mienky tam sú, ale nevedia sa spojiť s 
tvárou. Dopad Capgrasovho syndrómu na 
pacienta a jeho okolie je závažnejší než u 
prozopagnózie. Dochádza k dezintegrácii 
sociálneho a osobného života, narušeniu 
bazálnej dôvery a veľmi často sa rozvíja-
jú psychotické príznaky. 
 To, čo by sme sa mali naučiť, je, že 
spoločná minulosť nám vie pomôcť, ale 

pokračovanie na str.  5
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tiež nás vie nadlho zakonzervovať v oča-
kávaniach, ktoré už dávno nie sú relevant-
né. Ako dlho trvá, než si okolie všimne, že 
už nefajčíte?

Začnime nanovo
 Nič nevychádza, všetko sa kazí, ja od-
tiaľto idem preč a začnem ešte raz. Prejde 
rok, dva a znova som tam. Aj tretí manžel 
je alkoholik, aj v štvrtej práci ma ohová-
rajú, hoci som to veľmi chcela inak. Pre-
kliatie? Osud? Alebo skôr fakt, že tá istá 
hlava nové kúsky nevymyslí?
 Budovanie dojmu pri stretnutí s ne-
známym človekom je otázka niekoľkých 
milisekúnd. Presne 33 nám ich stačí na 
to, aby sme s vysokou presnosťou určili 
dôveryhodnosť. Ku komplexnému dojmu 
stačí vzhľad tváre, náznaky správania a 
záblesky neverbálnej komunikácie. Vie-
me využiť mikrostopy emócií, všímame 
si predovšetkým pohľad očí. Celé hodno-
tenie „uvaríme“ z minimálneho množstva 
informácií, bez zásahu vedomia, dokonca 
aj vtedy, ak nás výskumník požiada o rie-
šenie náročnej kognitívnej úlohy. 
 Keď máme k dispozícii ešte obme-
dzenejší zdroj – fotografiu, vôbec nás to 
v posudzovaní nespomalí, ani to nezvýši 
neistotu celého procesu. Závery sú menej 
presné, za to sú prediktorom sociálneho 
správania a výsledku situácie. Len z fotky 
vieme predpovedať výsledky volieb, ako 
sa sudca rozhodne na súde, resp. akú hod-
nosť v armáde má hodnotená tvár.
Nie je to žiadne jasnovidectvo. Jednodu-
cho na nevedomej úrovni fungujeme veľ-
mi podobne. Tak, ako sme sa rozhodovali 
my, sa rozhodovali aj voliči vo voľbách, 
sudcovia na súdoch a armádni velitelia 
pri povyšovaní. Toľko vecí odfajknutých, 
vybavených a ja ani neviem kedy, ako a 
prečo. Desivé? Možno nie, len chceme 
niečo, čo nie je. Čo teda je?

 Čo sa snažíme z tváre vypozorovať; 
aká „vlastnosť“ nás zaujíma? Niekoľ-
kovrstvovou analýzou pomenovávania 
vlastností a následným meraním reaktivi-
ty mozgu a porovnávaním údajov z me-
taanalýzy sa podarilo identifikovať dva 
základné faktory: dominanciu a valenciu. 
Voľne by sme ich mohli preložiť ako po-
súdenie fyzickej prevahy a „chuti“ túto 
prevahu zneužiť. Z toho pre nás vyplý-
va, či sa chceme priblížiť alebo vyhnúť. 
Jednoduchý evolučne podmienený seba-
záchovný mechanizmus. Vyhnutie/priblí-
ženie zriedka realizujeme fyzicky. Sme 
predsa civilizovaní, neodídeme z kancelá-
rie, keď sa objaví podivný „týpek“. Naša 
ne/verbálna komunikácia a rozhodovanie 
sú týmto predznamenané. Sme súčasťou 
sociálnej siete, v ktorej sa nejako cítime 
a podmieňujeme to, ako sa pri nás cítia 
iní. Veď sa ani nepoznáme! Kultúrne sme 
podmienení tak, že by sme nemali po-
sudzovať ľudí, keď o nich nič nevieme. 
Nuž, ako som podotkla, mozog nepozná 
neutrál ani stav nula.
 Všetko sa deje v podkôrových cen-
trách, ktoré sú vývojovo staršie a nedis-
ponujú schopnosťou sebauvedomenia. 
To nastane, keď informácia dorazí do 
vyšších centier prístupných uvedomeniu. 
Ako sme však k záveru prišli, zostáva za-
hmlené, preto môžeme tvrdiť, že nezná-
mych nesúdime. Bez hlbšej a pozornejšej 
introspekcie skutočne môžeme žiť v do-
mnienke o svojej nezaujatosti a spravod-
livosti. 
 Zdá sa, že v prírode je účelnosť pod 
drobnohľadom. Ak sa niečo ukáže ako 
nadbytočné, nemá šancu na prežitie. Ak 
sa niečo opakuje, má to svoje opodstat-
nenie, niekedy aj za cenu iných strát. Pre-
žitie v tomto prípade stojí nad „objektív-
nym“ skúmaním a spravodlivosťou.
Automatické vyhodnocovanie nám po-

máha, napríklad v sociálne neznámom 
prostredí sa aktivuje amygdala, ktorá fun-
guje ako sociálna brzda – drží nás v re-
akciách späť. Pri narušenej funkcii amyg-
daly sa jednotlivec nevyhýba averzívnym 
podnetom, tiež ho nevaruje pred nedô-
veryhodnými tvárami. Zároveň nás robí 
nespravodlivými. Neatraktívnych ľudí – 
predovšetkým tých s defektom, rýchlejšie 
odsúdime, negatívnejšie hodnotíme ich 
osobnostné črty, dostávajú vyššie tresty, 
častejšie tresty smrti. Platí to aj o černo-
choch v majoritne bielej spoločnosti. Na 
pováženie je, že korekčné plastiky defek-
tov a plastiky zamerané na skrášlenie mali 
signifikantne lepší efekt ako ostatné reha-
bilitačné programy pri prevencii recidívy 
pri závažných trestných činoch.
 To, čo môžeme robiť, je nebojovať 
proti prírode, ale byť si vedomí toho, ako 
beží naša vnútorná realita, vtedy sa mô-
žeme stať spravodlivejšími, lebo vzniká 
vyššia otvorenosť korigovať prvý hrubý 
nástrel.

Prekvapení nikdy nie je dosť
 Spomínali sme tendenciu k ne/zne-
užitiu prevahy. Pri porovnávacích vý-
skumoch sa zistilo, že významne súvisí s 
dôveryhodnosťou. Tváre, ktoré vnímame 
ako šťastné, spájame s dôveryhodnosťou. 
Naopak tváre s výrazom hnevu vnímame 
ako menej dôveryhodné. Počítačovým 
programom boli vyabstrahované tvárové 
črty, ktoré signalizujú dôveryhodnosť a 
znaky signalizujúce emócie. Pri ich rôz-
nej kombinácii sa ukázalo, že vnímaná 
dôveryhodnosť nás dokáže pomýliť pri 
vyhodnocovaní emócie.
 V každom prípade dôveryhodnosť 
resp. ochota nezneužiť svoju prevahu je 
významným faktorom, s ktorým naše 
podvedomie pracuje a silno ovplyvňuje 
naše fungovanie v sociálnom systéme. V 
Austrálii sa robil výskum schopnosti od-
haľovať klamárov, ktorého výsledky mali 
byť použité pri výberových konaniach a 
plánovaní vzdelávania vo forenznej ob-
lasti. Ukázalo sa, že niektorí z nás sú v 
tom veľmi dobrí, iní neskutočne zlyhá-
vajú. Skúmalo sa teda, ktorí to sú a ako 
to naučiť tých druhých. Sledovali sa de-
siatky faktorov. Zistilo sa, že je úplne 
jedno, či ste starý, mladý, vzdelaný, ako 
prediktor sa ukázal jediný faktor – miera 
bazálnej dôvery. Ľudia s vysokou mierou 
bazálnej dôvery ľahšie odhalili klamára. 
Čím viac ľudia nedôverovali, tým bolo 
ľahšie ich oklamať. A zdá sa, že to vede-
li už aj v Antike, veď Epiktetos povedal: 
„Nechci, čo nie je, chci, čo je a budeš spo-
kojný.“                          Viera Lutherová
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Automatické vyhodnocovanie nám pomáha v sociálne neznámom prostredí.
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KEDY SA V DEŤOCH PREBÚDZA SEXUALITA?
Dieťa si začína uvedomovať seba ako dievčatko alebo chlapčeka asi 
vo veku troch rokov. Od štyroch nastáva obdobie, ktoré nazývame aj 
oidipálne. Vtedy sa dieťa platonicky zamilováva do rodiča a vďaka jeho 
pozornosti si začína vytvárať pozitívny obraz o sebe.
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 Láska dieťaťa k rodičovi opačné-
ho pohlavia je nesexuálna a platonická. 
Môže sa pred ním predvádzať, chce sa 
viac objímať, bozkávať a hovorí mu, že si 
ho vezme za ženu/muža. Tieto vyznania 
nemajú žiadny erotický motív, hoci deti v 
tomto veku začínajú objavovať svoje po-
hlavné orgány a môžu začať masturbovať 
– spoznávajú svoje telo. Vďaka pozor-
nosti a záujmu rodiča opačného pohlavia 
a vďaka tomu, že ten prijíma jeho lásku 
a zvádzajúcu hru ako niečo prirodzené,  
dieťa si podporuje pozitívny obraz o sebe, 
svojej pohlavnej identite a pohlavnej role. 
Je nevhodné, keď rodičia deti za neero-
tické prejavy lásky zahanbujú alebo im 
venujú málo pozornosti, prípadne ich po-
trestajú, ak ich pristihnú pri masturbácii, 
ktorá nemá v tomto veku erotický motív. 
 Rodič opačného pohlavia je pre dieťa 
prvou platonickou láskou. V tomto obdo-
bí sa zároveň môže vyvinúť oidipovský 
komplex ako dôsledok žiarlivosti a súpe-
renia o pozornosť medzi dieťaťom a rodi-
čom rovnakého pohlavia. Výsledkom je, 
že dieťa má problém odpútať sa od rodiča 
opačného pohlavia aj v neskoršom  obdo-
bí, stále sa snaží získať to, čo už získať 
malo – pozornosť otca v prípade dievčaťa 

a pozornosť matky v prípade chlapca. 
 Vyriešiť rivalitu medzi dieťaťom a 
rodičom rovnakého pohlavia môže iba 
rodič opačného pohlavia. Stačí pár jedno-
duchých viet. Napríklad: „Si moje krásne 
dievčatko, veľmi ťa ľúbim, no takto sa 
ocko bozkáva s maminkou. Keď budeš 
veľká, budeš sa takto bozkávať s chlap-
com, ktorý sa ti bude páčiť a budeš ho 
mať rada.“ Alebo: „Veľmi ťa ľúbim, no 
ľúbim aj maminku. To je moja žena a ty si 
moja dcérka, moje najkrajšie dievčatko.“
 V predpubertálnom období, teda do 11 
až 12 rokov deti zažívajú prvé platonické 
lásky so svojimi rovesníkmi. Samozrejme 
iba za predpokladu, že už zvládli oidipov-
ský komplex. Aj tieto lásky sú nevinné a 
čisté, a to aj napriek tomu, že sa im spo-
lužiak či spolužiačka páči aj fyzicky. Pre-
javy sympatií od osôb opačného pohlavia 
(zamilované listy, srdiečka, odprevádza-
nie sa zo školy...) deti vnútorne tešia, po-
silňujú ich sebavedomie a vďaka tomu sa 
začínajú vnímať ako pekné vzhľadovo.

Bez puberty to nejde
 Ďalším obdobím, ktoré je dôležité pre 
zdravý sexuálny vývoj detí, je obdobie 
puberty. Vplyvom hormónov a zmenou 
biologických procesov v tele dochádza 
k uvedomovaniu si svojej sexuality a 
sexuálnej túžby, ktorá sa začína spájať s 
predstavami a erotickými motívmi. Deti 
v tomto veku zaujíma telo opačného po-
hlavia, dozvedajú sa o pohlavnom styku 
a pohlavnom živote, no spočiatku k nemu 
majú skôr odpor. S častejšou masturbá-
ciou a zvedavosťou však narastá aj túžba 
po prvom pohlavnom styku. Z mojich 
skúseností pri práci s adolescentmi vyplý-
va, že k nemu dochádza okolo 15. roku.
 No v tomto veku deti ešte nie sú emo-
cionálne a psychicky pripravené viesť 
milostný život, prvé sexuálne skúsenosti 
majú zväčša zo zvedavosti či z túžby po 
zážitku. Kým chlapci vďaka vplyvu tes-
tosterónu vnímajú dievčatá viac sexuálne, 
tie nie sú v tomto veku ešte emocionálne 
pripravené viesť sexuálny život. Ak majú 
staršieho partnera, začínajú viesť pohlav-
ný život najmä preto, aby ho nestratili. 
Robia tak napriek tomu, že je pre ne ove-

ľa dôležitejší vzťah, vnútorné hodnoty a 
porozumenie. O to pravdepodobnejší je 
predpoklad citového zranenia. 
 Po celý čas sexuálneho vývoja má 
na dieťa výrazný vplyv rodič opačného 
pohlavia. Matky podporujú u chlapcov 
samostatnosť tým, že im dôverujú a pod-
porujú ich v nezávislosti a v dobrodruž-
stvách, čím dovolia synom sa od nich 
citovo odpútať. Synovia sa v tomto veku 
neradi nechávajú mamou odprevádzať 
alebo bozkávať na verejnosti. Otec zas 
dcéru podporuje tak, že jej dáva najavo, 
že sa mu páči, ochraňuje ju, hnevá sa, ak 
jej chce niekto ublížiť. Dcéra sa má pri ot-
covi cítiť bezpečne a mať v ňom oporou.
 Láska rodičov opačného pohlavia však 
nesmie byť majetnícka a osobná, otec 
dcére a matka synovi musí dať priestor a 
slobodu pre partnerské vzťahy, ich part-
nerov nesmú vnímať ako konkurenciu a 
mali by byť aj v otázke lásky, vzťahov a 
sexu deťom priateľom a radcom.
 Zhruba v 18. až 21. roku života dochá-
dza k úplnej stabilite, k dozretiu ega a k 
prepojeniu emocionálneho a sexuálneho 
vývoja. V tomto veku sú už mladí ľudia 
schopní nadväzovať dlhotrvajúce vzťahy. 
Milostný život si začínajú viac uvedomo-
vať a viesť ho jednak na základe túžob, 
sympatií a fyzickej príťažlivosti, no rov-
nako aj na základe hlbších citov a osob-
ných hodnôt. Viac si uvedomujú svoje 
potreby, viac poznajú svoje túžby a telo, 
vo vzťahoch aj pri milovaní dochádza k 
prepojeniu citov a sexuálnych túžob. Sú 
schopní reálne si uvedomovať zodpoved-
nú rolu muža a ženy vo vzťahu a vnímať 
význam a funkciu rodiny.
 Po 21. roku sú mladí ľudia emocionál-
ne pripravení na zrelý partnerský vzťah a 
rodinu, čo však závisí od individuálneho 
emocionálneho, osobnostného, ale aj so-
ciálneho dozrievania každého človeka. 
No čo sme ako rodičia zanedbali roky 
pred tým, to už v tomto veku nedoženie-
me a najmúdrejšie je nechať na deťoch, 
aby sa sami sebe stali učiteľmi.

Denisa Maderová

Pracuje ako poradenská psychologička a bodypsy-
choterapeut v psychologickej ambulancii Sunrise a 
ako klinická psychologička v Súkromnom zdravot-
níckom centre Hippokrates s.r.o. Zameriava sa na 
poradenstvo pre deti, páry, rodičov a rodinu, reali-
zuje podporné skupiny, komunikačné a antistresové 
programy a pracuje aj s klientmi, ktorí majú psy-
chosomatické problémy, úzkostné stavy, depresie či 
trpia preťažením z práce.
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AJ VAŠE DIEŤA MÔŽE BYŤ LGBT 

 V období dospievania je dieťa naj-
zraniteľnejšie voči odmietnutiu, keďže 
emocionálne a psychologicky ešte nie 
je dostatočne zrelé, aby odmietnutie 
zvládlo. Odmietnutie zo strany rodičov je 
najbolestnejšie práve preto, že miera ich 
bezpodmienkového prijatia formuje jeho 
pocit hodnoty a vnímanie seba.
 Rodičia majú často pocit, že svoje 
dieťa poznajú a vedia, ako sa cíti. Majú 
predstavu o tom, aký bude jeho/jej život. 
Napriek tomu, že medzi nami žijú LGBT 
ľudia, naše deti vidíme v heterosexuál-
nych vzťahoch. Informácia, že dieťa je 
neheterosexuálne či transrodové môže 
byť pre rodiča zraňujúca. Je však dôležité 
si uvedomiť, že strácame svoju predstavu 
o jeho/jej živote a nie svoje dieťa. Ak die-
ťaťu komunikujeme prijatie, ak má pocit, 
že vo vzťahu s nami môže byť samo se-
bou, vzájomný vzťah tým zosilnie. 
 Keď majú rodičia pocit, že ich dieťa je 
LGBT alebo sa im už s touto informáciou 
zdôverilo, môžu sa cítiť zmätení a hľada-

jú odpovede na nasledujúce otázky.

Ako môžem vedieť, že dieťa je 
naozaj lesba/gej/bi/trans?

 Kým nám dieťa nepovie, že je nehe-
terosexuálne, nemôžeme to s istotou ve-
dieť. Rovnako ako heterosexuálni ľudia, 
aj neheterosexuálni sú rôzni. Neexistuje 
univerzálny znak homosexuality. Všet-
ci geji nemajú radi módu a všetky lesby 
nemajú krátke vlasy. Nepredpokladajme! 
Ak rodič niečo tuší, nie je dobré dieťa 
tlačiť do toho, aby mu o tom povedalo – 
pravdepodobne to vyvolá opačný efekt a 
dieťa sa viac uzavrie. Rodičia však môžu 
vytvárať bezpečné prostredie, kde dieťa 
bude cítiť, že môže povedať, že je lesba, 
gej, bi, trans. Čím väčšiu má istotu, že ro-
dič túto informáciu zvládne, tým väčšia je 
pravdepodobnosť, že o tom dieťa povie. 
Prakticky to znamená napríklad pozitívne 
reagovať pri spoločnom pozeraní televíz-
neho programu, kde sa hovorí o LGBT 
ľuďoch alebo kde sú negatívne neprav-

divo zobrazovaní. Pozitívny signál môže 
rodič vyslať zastavovaním akýchkoľvek 
negatívnych komentárov na túto tému.

Nie je to len fáza?
 Veľmi častou reakciou na coming out 
je konštatovanie, že človek je ešte príliš 
mladý, aby mohol tvrdiť, že má inú se-
xuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. 
Vtedy je toto tvrdenie dieťaťa považova-
né za akési štádium alebo fázu, z ktorej sa 
„vyspí“.
 Lesbická, gejská, bisexuálna, transro-
dová identita nie je vývinová fáza. Samo-
zrejme, mnoho mladých ľudí počas svoj-
ho dospievania experimentuje. Heterose-
xuálne deti skúšajú vzťahy s rovnakým 
pohlavím a deti s homosexuálnou orientá-
ciou skúšajú vzťahy s opačným pohlavím. 
Experimentovanie je normálna súčasť vý-
vinového procesu. Každý človek napokon 
objaví svoju skutočnú orientáciu a rodovú 
identitu, ak mu je to umožnené, a to nezá-
visle od toho či a koľko experimentoval.
 Spochybňovať dieťa v situácii, keď 
je samo neisté a zmätené, môže mať do-
pad na vývin jeho sebaobrazu a taktiež na 
vzťah rodiča s dieťaťom. Zmätok je pri-
rodzená súčasť procesu  poznávania sa a 
formovania vlastnej identity.

pokračovanie na str.  8

Dieťa zvyčajne tuší, že je lesba, gej, bisexuálne alebo transrodové (LGBT) 
už od 11 až 13 rokov. Niektoré deti urobia svoj coming out, zdôveria sa 
so svojou orientáciou a/alebo transrodovou identitou až v dospelosti, iné 
to urobia skôr. Rodičia sú zväčša poslední, ktorým to povedia. Prečo je 
to tak? 
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vania, kedy sa dieťa snaží niekam patriť, 
náročná. LGBT identita je síce nemenná, 
ale mení sa obraz, ktorý sme o dieťati 
mali. Samotné dieťa je také isté. Rov-
nako ako ryšavé vlasy alebo okuliare, je 
neheterosexuálna a transrodová identita 
odlišnosťou, ktorá nijako nelegitimizuje 
odmietanie.

Nepripravení 
 Nikto rodičov nepripraví na to, že ich 
dieťa nemusí byť heterosexuálne. Auto-
maticky to predpokladajú. Neheterosexu-
álna či transrodová identita dieťaťa môže 
vyvolať u rodiča šok, ktorý je zvyčajne 
jednou z prvých reakcií. Je to prirodzená 
reakcia, ktorú niekedy zažívame všetci, 
aby sme sa vyhli okamžitej konfrontácii 
so stresom. Ak dospelý sám čelí homo-
fóbnym a transfóbnym predsudkom, tra-
dične spájaným so životom LGBT ľudí, 
môže reagovaťodmietaním toho, že dieťa 
je LGBT. Táto stratégia často umožňuje 
rodičovi získať čas, aby nadobudol emo-
cionálnu rovnováhu. Inou stratégiou zo 
strany dospelého môže byť úplné igno-
rovanie tejto informácie. Nepripúšťa si 

ju vo viere, že jedného dňa to „zmizne“. 
Rodičia tiež nezriedka bojujú s pocitmi 
hnevu a viny. Tieto pocity sú prirodzenou 
súčasťou tzv. rodičovského coming outu.
 Keď sa rodič dozvie, že jeho dieťa 
je LGBT, potrebuje množstvo nových 
informácií, ktoré mu pomôžu zmierniť 
predsudky o LGBT ľuďoch, aby mohol 
reagovať prijateľne. Tiež je dôležité aby 
mal s kým hovoriť o tom, čo prežíva a 
stretol rodičov iných LGBT ľudí. Q-cen-
trum, komunitno-poradenské centrum 
pre LGBT ľudí a ich blízkych ponúka 
bezpečný priestor. Dajú sa tu získať po-
trebné informácie, ktoré rodičom pomôžu 
lepšie porozumieť, čo sa deje ich deťom 
a pochopiť vlastné pocity a reakcie. V Q-
-centre taktiež každoročne prebieha pod-
porná rodičovská skupina, kde môžu ro-
dičia zdieľať svoje skúsenosti. Najbližšie 
Podpornú skupinu pre rodičov a blízkych 
LGBT ľudí otvoríme na jar 2015. Viac 
informácií o službách, ktoré Q-centrum 
bezplatne poskytuje, nájdete na webovej 
stránke www.qcentrum.sk 

Katarína Franeková

Urobil/a som niečo zle?
 Rodičia môžu často zvažovať, či vy-
chovávali dieťa dosť dobre. Pochybujú, či 
sa mu venovali dosť alebo naopak, či sa 
mu nevenovali príliš. Pravda je taká, že 
nikto nie je zodpovedný za LGBT identitu 
dieťaťa. Nikto jednoznačne nevie, prečo 
sa niekto narodí ako lesba, gej, bisexuálny 
a/alebo transrodový človek. V žiadnom 
výskume sa však nepotvrdilo, že by k 
tomu prispievala výchova. Pravdepodob-
nosť, že dieťa vyrastajúce v úplnej rodine 
s mladším bratom a so psom je rovnaká 
ako v prípade, že svoju gejskú identitu ob-
javí dieťa z detského domova. Lesby, geji, 
bisexuálni a transrodoví ľudia vyrastajú 
v jednočlenných, dvojčlenných alebo aj 
náhradných rodinách. Sú vychovávaní v 
rôznych podmienkach, ktoré majú vplyv 
na ich povahu. Nie však na ich sexuálnu 
orientáciu či rodovú identitu. 

Nesťaží im to život?
 To, čo robí život LGBT detí ťažším 
je, že ich ľudia naokolo často odmietajú. 
Ešte ťažšie to je, ak ide o blízkych ľudí. 
Akákoľvek odlišnosť je v období dospie-
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HORMÓNY REGULUJÚ NAŠE SPRÁVANIE
Maďarský psychiater a psychofarmakológ Csaba M. Bánki sa zaoberá 
jednou z najväčších záhad vedy – ľudským mozgom. Zamýšľa sa nad 
tým, aké pochody riadia „najľudskejší” orgán a aké sú vyhliadky vedy 
na to, aby sme ešte lepšie spoznali jeho fungovanie.

 Kladie otázky typu: Má mozog pohla-
vie? Ako sa vyvíja schizofrénia, depresia, 
alebo panické ochorenie? Ako vplývajú 
slová na činnosť mozgu? Aký je súčasný 
postoj vedy k účinkom rôznych liekov, 
drog a alkoholu? Zamýšľa sa nad tým, či 
my riadime mozog, alebo mozog riadi nás 
a ako vplývajú na jeho činnosť samota, 
osamelosť a sociálna exklúzia. A na zá-
klade rôznych experimentov a výskumov 
vysvetľuje, že sociálna izolácia, nedosta-
tok kontaktov a pohladení dokázateľne 
vplývajú na mozgovú činnosť.
Vzťahy sú podľa Bánkiho určujúcim 
„prostredím” pre zdravý psychický aj fy-
zický vývin človeka, z tohto dôvodu sme 
vybrali kapitoly z jeho knihy popisujúce 
túto súvislosť na základe rôznych expe-
rimentov a pokusov. Socioterapia ako te-
rapia sociálnych vzťahov tiež vychádza 
z predpokladu, že ak človek ochorie vo 
vzťahoch, vo vzťahoch môže aj vyzdra-
vieť. Sociálna skupina a vzťahy v rámci 
nej sú veľmi dôležitým faktorom, ovplyv-
ňujúcim zdravý psycho-sociálny rozvoj 
jednotlivca. Aj podľa Bánkiho sa sociálna 
skupina stáva relevantnou skupinou pre 
človeka vtedy, keď v nej má presne vy-
medzenú sociálnu rolu, ktorá ovplyvňuje 

jeho psychickú pohodu alebo nepohodu. 
Izolácia od skupiny a samota vyvolávajú 
u človeka stres, ktorý sa dá presne pozo-
rovať aj na mozgovej činnosti. Ukazuje 
sa, že bez sociálnych kontaktov človek 
(ale aj zviera) psychicky aj fyzicky chrad-
ne. Kvalitný sociálny kontakt, dobrý roz-
hovor alebo psychoterapia majú liečivý 
potenciál. Účinok napĺňajúceho sociál-
neho kontaktu na hormonálne zmeny v 
mozgu sa v ničom nelíši od účinku lieku 
proti depresii.  

Strach zo samoty
 Izolácia jedinca od skupiny je jeden z 
najsilnejších stresorov. V súčasnosti tes-
tujú lieky proti úzkosti na zvieracích je-
dincoch izolovaných od ich skupiny alebo 
na mláďatách, ktoré odoberú od matiek. 
Ak napríklad novonarodeného potkana 
odoberú od matky, začne vydávať zúfa-
lý piskľavý ultrazvuk, pre ľudské ucho 
nepočuteľný. Výskumníci hľadajú také 
lieky, ktoré utlmia, prinajmenej zmiernia 
tento piskot aj napriek tomu, že mláďatá 
budú umiestnené v tmavých, studených 
klietkach. Z liekov, ktoré tlmia nariekavý 
piskot potkaních mláďat sa potom vyvíja-
jú antidepresíva pre ľudí. 

 Odizolované mláďa vykazuje všeky 
znaky strachu a stresu, čo je pozorova-
teľné na jeho správaní, ale objavuje sa to 
aj v jeho hormónoch. Hladina stresového 
hormón CRH (Corticotropin-Releasing 
Hormone) a následne aj hladina kortizolu 
sa zvýšia ako následkom fyzickej bolesti, 
podchladenia alebo hladovania. Hormóny 
na takúto psychickú záťaž reagujú presne 
tak, ako na fyzickú bolesť. Ak sa mláďa 
odizoluje od matky ihneď po narodení, 
nervové bunky okamžite začnú vylučo-
vať stresové hormóny. Tie nemôžu byť 
dostatočne „zachytené” hormónovými re-
ceptormi, pretože v tomto štádiu ešte nie 
sú dostatočne vyvinuté. Stresová odpo-
veď pri intenzívnom dráždení u mláďať 
býva intenzívna a trvá dlho. Táto dlho-
dobo vysoká hladina kortizolu je smrteľ-
ným jedom pre nervové bunky. U zvierat, 
ktoré sú dlhodobo alebo často izolované 
a nemajú kontakt s inými jedincami, do-
chádza k vážnemu chradnutiu nervových 
buniek, ktoré sú v dospelom veku „no-
siteľmi” hormónových receptorov. Ich 
chradnutím nezostáva dostatok buniek 
a receptorov pre elimináciu kortizolovej 
hladiny a tento stav „bezbrannosti” voči 
stresu má tendenciu pretrvávať počas ce-
lého života.

Namiesto vody alkohol
 V laboratóiách Ústredného výskumné-
ho centra mentálnej hygieny (NIMH) 
vo Washingtone prvýkrát pozorovali, že 

pokračovanie na str.  10
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opičie mláďatá vystavené takejto izolá-
cii zostávajú počas celého života plaché 
a nervózne. Sú osamotené, neobratné, 
pomalšie a zle sa vyvíjajú, často trpia 
nechutenstvom a sú náchylnejšie voči 
chorobám. Ak na začiatku svojho života 
utrpeli stres, budú vykazovať zvýšenú 
citlivosť voči stresu počas celého zvyšku 
života. V ďalšom laboratórnom centre 
NIMH skupinu opičích mláďat odizolo-
vali od matiek tak, že ich umiestnili do 
„opičej škôlky”. Staral sa o ne ošetrova-
teľ a matku im nahrádzala textilná mäkká 
opičia bábka, ku ktorej sa mohli kedykoľ-
vek pritúliť. Ich izolácia nebola sprevá-
dzaná žiadnym fyzickým ubližovaním, 
izby mali pohodlné, svetlé, stravu chutnú 
a ošetrovateľ bol voči nim pozorný. Opice 
sa mohli cez steny počuť, ale navzájom sa 
nevideli. Keď mali šesť mesiacov, vedci 
otestovali ich toleranciu na stres a násled-
ne ich dali do skupiny s takými opicami, 
ktoré dovtedy vyrastali s matkami a začali 
spoločne sociálne fungovať. Vo veku 18 
mesiacov boli vystavené ďalšej skúške, 
kedy ich opätovne na dva dni odizolova-
li. 18 mesiacov u opičích mláďat je vek 
porovnateľný s mladším školským vekom 
u človeka. Zistilo sa že, opičie mláďatá, 
ktoré vyrastali v „škôlke”, mali zvýšenú 
hladinu kortizolu a noradrenalínu už od 
okamihu odlúčenia od matiek. Zvýšenú 
hladinu týchto dvoch hormónov potom už 
mali nepretržite, a to napriek tomu, že od 
šiestich mesiacov už žili spoločne s ostat-
nými, akoby v „rodine”. Na pokusnú izo-
láciu, či už vo veku 6-tich alebo 18-tich 

mesiacov opice vyrastajúce bez matiek 
reagovali oveľa vyššou hladinou kortizo-
lu a noradrenalínu, než opice vyrastajú-
ce s matkami. Napriek spolužitiu týchto 
dvoch skupín bolo badateľných niekoľko 
trvalých rozdielov v prejavoch a správa-
ní: opice bez matiek boli plaché, zbabe-
lé, namiesto zvedavosti prejavili strach z 
nepoznaného, spali menej a nepravidelne, 
vyhýbali sa kontaktom a keď im ponúkli 
na výber vodu a 15% alkoholový roztok, 
tak si skôr vyberali alkohol. Tieto zvieratá 
prejavili veľa príznakov, ktoré by ľudia 
hodnotili tak, že sú nešťastné a úzkostné. 
Podobnosť opičích reakcií s reakciami 
ľudí nie je náhodná: kalifornskí vedci v 
80-tych rokoch napríklad spozorovali, že 
plaché deti na psychický stres reagujú in-
tenzívnejšími hormonálnymi zmenami a 
telesnými príznakmi (zmena tlaku krvi a 
telesnej teploty), ako ich smelší, agresív-
nejší rovesníci.  

Samota a endorfíny
 Psychológ Jaak Panksepp z Univer-
zity Bowling Green prvýkrát pozoroval, 
že príznaky správania prejavujúce sa po 
izolácii je možné eliminovať podaním 
morfínových injekcií. Platí tiež aj to, že 
podaním takých injekcií, ktoré zablokujú 
endorfíny, je možné tieto príznaky zinten-
zívniť. 
 Keď človek dostane morfín alebo iný 
liek s podobným účinkom, prežíva ob-
dobný zážitok, ako keď si po veľkej ná-
mahe oddýchne, keď niečo dosiahne ale-
bo dokončí. Pocit úspechu a spokojnosti 
mozgové bunky „pretavia” – okrem iného 
– do endorfínov. Ak človek dlhodobo trpí 
nedostatkom pozitívneho prijatia, morfí-
nová injekcia pre neho môže poslúžiť ako 
okamžitý zdroj radosti. Po vypršaní účin-
ku je človek náchylný zopakovať prežitý 
zážitok, a tak sa u neho môže vytvoriť ná-
vyk alebo závislosť. Ak má mozog „zdra-
vé” podmienky, človek je aktívny, činný a 
má sociálne kontakty, potom sa „dostáva” 
k morfínom prirodzenou cestou. Tento 
samoregulujúci mechanizmus býva pres-
ný, prebieha vo vhodných okamihoch a v 
presných dávkach. 
 Ak je sociálny kontakt „úspešný”, ak 
sa naplní očakávanie alebo dosiahne cieľ, 
vyplavené endorfíny zastavia naše ďalšie 
konanie. Na základe vplyvu hormónov 
začíname konať, zároveň aj naše konanie 
spôsobuje hormonálne zmeny v mozgu, 
ktoré potom modifikujú – podporujú ale-
bo brzdia naše ďašie správanie. Platí, že 
mozog, hormóny a naše konanie sú rov-
nocennými súčasťami toho istého regu-
lačného mechanizmu.

Endorfíny versus autizmus
 Na popisovanú súvislosť by sme mohli 
uviesť príklad detského autizmu. Súbor 
prejavov autizmu prvýkrát popísal v roku 
1943 Leo Kanner, avšak toto ochorenie 
sa vyskytovalo už oveľa skôr. Autistické 
dieťa je veľmi záhadná bytosť, ktorého 
azda najvnímateľnejšou charakteristikou 
je, že neprejavuje záujem o ostatných 
ľudí. Kvôli tomu sa nenaučí rozprávať (v 
najlepšom prípade rozpráva s chybami) a 
nehrá sa s ostatnými deťmi. Hrá sa iba so 
zvieratmi a vecami. Niekedy sa silno fixu-
je na predmety alebo oblečenie, dokonca 
sa stáva, že je ochotné si obliecť iba jed-
no jediné oblečenie a sadnúť si na tú istú 
stoličku. Niektorí výskumníci dosiahli 
významné úspechy v liečbe autistických 
detí podaním injekcií, ktoré zablokujú 
vyplavovanie endorfínov, nemôžeme tak 
vylúčiť, že detský autizmus je dôsledok 
trvalého a prehnaného endorfínového 
vplyvu. Vnútorná produkcia endorfínov 
môže plne viazať receptory a časom dôj-
de k ich znecitliveniu. Vonkajší svet, hra, 
sociálne správanie a rôzne psychologické 
vplyvy nedokážu u autistického dieťa-
ťa vyvolať radosť, príjemné prežívanie, 
pocit úspechu alebo eufóriu, keďže tieto 
vplyvy už neovplyvnia ďalší nárast hladi-
ny endorfínov. 
 Popísané javy odzrkadľujú, že sociál-
ne správanie, vzájomnosť a starostlivosť 
o druhého sú sprevádzané vylučovaním 
endorfínov v mozgu. Sú to akési „bonu-
sy”, ktoré vyvolávajú uspokojenie, upo-
kojenie, „nasýtenie”, príjemné prežívanie. 
Deficit endorfínového vplyvu človek bež-
ne vyvažuje sociálnymi kontaktmi, ktoré 
ho uspokoja a platí aj naopak, ak človek 
siahne po morfíne alebo po látke podob-
nej, tento kruh sa pomerne rýchlo uzavrie 
chemickou cestou. U ľudí, ktorých trvale 
a dlhodobo frustruje nedostatok psycho-
logických pohladení, je väčší predpoklad, 
že po jednorazovom požití návykovej lát-
ky budú chcieť tento zážitok zopakovať. 
 Rozdiel medzi zvieracím jedincom a 
človekom je najmä ten, že náš oveľa väčší 
a zložitejší mozog nesie v sebe viac va-
riácií, viac spôsobov reakcií a obranných 
mechanizmov (a v súvislosti s tým aj viac 
zdrojov chybovosti). Preto sa dokážeme 
zdanlivo odpútať od vonkajších vplyvov, 
miestami aj od hormonálneho vplyvu, čo 
je výlučne ľudská vymoženosť. Toto sa 
dá fakticky skúmať iba na činnosti mozgu 
človeka a podľa všetkého to bude pred-
metom výskumu v nastávajúcom desaťro-
čí. 

Lívia Lozsi
Podľa maďarského originálu Csaba M. Bánki: Az 
agyunk fogságában. Pro Die Kiadó, Budapest 2006
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Konáme na základe vplyvu hormónov.
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poviedka zo života

VZPLANUTIE
 Tina si zbalila kufor, nechala odkaz 
svojmu – v tom momente už bývalému 
– priateľovi a sadla na vlak smerujúci do 
Bratislavy...
 Po práci ju mala na stanici v hlavnom 
meste vyzdvihnúť známa, u ktorej bude 
dočasne bývať. Prifrčala tesne po štvrtej 
na malom modrom citroene aj s dvomi 
dcérami na zadných sedadlách. Po troch 
sekundách všetci v aute vedeli, že ich 
priateľstvo bude fungovať. 
 Chladné, sychravé a hmlisté počasie 
však v Tine aj napriek príjemným 
spolubývajúcim prehlbovalo smútok z  
čerstvého rozchodu. Keď si prvý večer 
ustielala, mala pocit, že tam vôbec 
nepatrí. Sama seba sa pýtala, čo robí u 
cudzích ľudí a odpoveď nenachádzala. 
Takto si niekoľko prvých upršaných dní 
líhala do cudzej postele v cudzom byte a 
ešte cudzejšom meste. Spať nedokázala, 
noci prestála pri okennej tabuli pokrytej 
chladnými kvapkami.
 No paralelne s počasím sa aj jej nálada 
začala zlepšovať a uvoľňovať. Strach sa 
menil na vzrušenie a sebaistota v samú 
seba u mladej ženy silnela. Vedela, že 
najhoršie je za ňou. Práca ju napĺňala, 
čo sa odrazilo aj na jej výkone a plate. 
Dočasné ubytovanie sa zmenilo na 
rodinné, z dievčat sa stali sestry. Začala 
žiť aj spoločensky, prijímala pozvania na 
návštevy a večierky, okruh nových ľudí 
v jej živote sa rozširoval. A takto leteli 
mesiace.
 Keď sa už Tine večierkov zunovalo, 
dala prednosť návšteve u kolegyne 
Kláry, kde si mali pozrieť DVD z nejakej 
svadby. No pôvodnú predstavu, že to 
bude príjemne obyčajný papučový večer 
zmenilo zvonenie pri dverách. Či vlastne 
človek, ktorý zvonček stlačil. Keď 
Tina otvorila, zostala v nemom úžase. 
Čiernovlasý vysoký muž s prenikavými 
modrými očami a DVD-čkom v ruke na 
ňu upieral pohľad. Takto tam bez slov 
stáli niekoľko dlhých sekúnd, kým ich 
nevyrušil výkrik Kláry: „Viktor – Tina, 
Tina – Viktor!“
 Celý večer sa od seba neodtrhli. 
Zhovárali sa a mali pocit, že sa poznajú 
celý život. Akoby dva kúsky puzzle do 
seba dokonale zapadli a vytvorili čistý 
obraz. Odrazu všetko malo zmysel. Tine 
od vzrušenia ustavične behal po tele mráz. 
Jej telo vnútri kričalo, áno – áno – áno – to 
je on, ten pravý! A hlava sa vnútro snažila 
prekričať: „To nemôže byť On! Veď sa 
práve oženil!“

 Aj napriek neustálemu boju medzi 
hlavou a srdcom sa stretávali takmer 
celý rok. Hoci vždy len v spoločnosti 
priateľov. Byť sami si netrúfli. No keď 
začal rásť počet zámienok, prečo sa 
stretnúť, Tine bolo jasné, že tvrdenie, že sa 
nič nedeje, nemá nič spoločné s pravdou. 
V jeden letný večer jej zazvonil telefón, 
bol to Viktor a pozval ju na „víno“. Kým 
si zapínala mierne priesvitnú blúzku a 
obúvala topánky na vysokom podpätku, 
celá sa triasla od vzrušenia. Len čo ho 
uvidela pred domom, od nervozity radšej 
stále niečo mlela a Viktor sa potmehútsky 
usmieval, keď jej otváral dvere na aute.
 Keď sa ňu zadíval, Tina bola 
presvedčená, že nemôže nevidieť, ako 
sa celá chveje. Mala pocit, že jej vidí až 
do vnútra. Až ju napínalo od vzrušenia, 
hoci sa to snažila statočne maskovať. 
Asi márne. Schmatol ju za ruku a 
pritisol ju k sebe, strčil jej jazyk do krku 
a neprestával, neprestával ním krúžiť. 
Tina sa mu po krátkom zaváhaní celkom 
poddala a bozky opätovala. Prehrabala sa 
mu vo vlasoch a potom si ruky vsunula 
pod jeho tričko na mohutnú horúcu hruď. 
Takto strávili niekoľko hodín, až kým si 
neuvedomili, že sa rozvidnieva.

 V rannom brieždení sa nekompromisne 
a rýchlo blížil čas, kedy sa budú musieť 
rozlúčiť, čo spôsobilo, že Viktor si Tinu 
k sebe pritisol ešte silnejšie, až drsne a 
bolestivo. To napätie už Tina nevydržala 
a vytrhla sa z jeho rúk s tým, že už musí 
ísť...
 Doma ju pochytil smútok veľmi 
podobný tomu, ktorý prežívala, keď do 
mesta prišla. Hoci sa trápila, odolala 
vyzváňajúcemu telefónu a Viktorovi ani 
na hovory, ani na správy neodpovedala. 
Byť tá druhá totiž veľmi bolelo a hlavne 
to ani náhodou nebolo to, čo Tina chcela.
 Smútok, plač a pocit krivdy ju načas 
zase priklincovali k oknu, za ktorým 
pomaly ubiehali noci. Tento raz však 
s tým rozdielom, že aj čakala. Čakala a 
dúfala... Veď ju predsa vnútro nemohlo 
takto oklamať, Viktor sa musí spamätať a 
urobiť, čo je správne... Dlho je trvalo, kým 
si uvedomila, že sa naozaj dala oklamať. 
Po pol roku definitívne uznala, že keby ju 
skutočne chcel, prišiel by, veď vedel, kde 
ju hľadať. A ona sa už teraz vedela, že byť 
úletom v živote chceného muža pre ženu 
znamená byť neženou...

Monika Czaniková
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Přihláška na kurz: 

Cena kurzu je 72 € pri platbe bankovým prevodom vopred najneskôr do 31.10.2014. Účastníc-
ky poplatok uhradený po tomto termíne alebo priamo na mieste konania je 77 €. V cene je za-
hrnutý tréningový manuál, potvrdenie o absolvovaní kurzu a občerstvenie.  

Platobné informácie Vám budú zaslané elektronickou formou po prihlásení na kurz.  

Prihlásiť sa môžete na: http://registracia.socioterapia.sk/. 

Bližšie informácie: Monika Czaniková, mobil: +421 918 222 929, email: inpp@socioterapia.sk. 

Inštitút psychoterapie a socioterapie 

Jurigovo nám. 436/1, 841 04 Bratislava, IČO: 31 817 530 

www.socioterapia.sk 

Miesto konania kurzu : 

Dom Odborov Žilina 
Námestie Ľ. Štúra 2129/1  

Žilina 

Pracujete ako učiteľ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ, psy-
chológ alebo iný pracovník v pomáhajúcej profesii a stretáva-
te sa vo svojej praxi s deťmi s poruchami učenia, správania, 
narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami autistic-
kého spektra, úzkostnými poruchami či poruchami pozornos-
ti? Je možné, že ich problémy majú neurofyziologický základ 
a sú dôsledkom oneskoreného neurologického vývinu.  

INPP školský intervenčný program ponúka  
jednoduchú a účinnú možnosť intervencie.  

Na kurze sa dozviete o problematike pretrvávajúcich 
primitívnych reflexov a ich vplyve na konkrétne poruchy 
učenia a správania,  naučíte sa, ako používať Vývinový skrí-
ningový test neuromotorickej nezrelosti a ako apliko-
vať INPP školský intervenčný program.  

Kurz vychádza z unikátneho a osvedčeného modelu skríningu 
neuromotorického vývinu a intervencií, ktoré potvrdili mno-
hé vedecké štúdie a samotná prax. Kladie dôraz na fyzický 
vývin dieťaťa a vysvetľuje, ako neuromotorické zručnosti po-
skytujú základ pre úspechy v učení. Skríningový test INPP 
zostavili odborníci s praxou z oblasti vzdelávania, medicíny a 
psychológie. 

Jednodenný kurz je zostavený primárne pre učiteľov a vycho-
vávateľov, ktorí majú úmysel používať INPP školský inter-
venčný program. 

11.11.2014 v Žiline 

 

Inštitút psychoterapie a socioterapie 
Vás srdečne pozýva na tréningový kurz 

INPP ŠKOLSKÝ INTERVENČNÝ 
PROGRAM 

Doplňujúce informácie  
pre účastníkov: 

Prineste si so sebou 
karimatku alebo deku a 
pohodlné oblečenie na 
cvičenie - popoludňajšia časť 
bude venovaná praktickému 
nácviku jednotlivých cvikov 
INPP školského intervenčného 
programu.  

Kvôli praktickej časti je počet 
účastníkov o bmedz ený - 
maximálny počet je 30 ľudí. 
Uprednostnení budú tí, ktorí sa 
prihlásia a zaplatia skôr. 
Prihláseným potvrdíme účasť 
emailom po prijatí prihlášky a 
platby na náš účet. 

Účastníci získajú certifikát o 
absolvovaní kurzu. Za účasť na 
kurze nie je možné získať kredity.  


