
6 lunárny kalendár    2. október – Pri zápale obličiek skúste odvar z koreňa petržlenu VITALITA

Šárka Miková
je psychologička, ktorá už 
20 rokov tvorí a realizuje 
rozvojové programy pre školy, 
fi rmy a neziskové organizácie 
v oblas   výchovy, vzdelávania, 
komunikácie, mo  vácie a 
spolupráce v rámci  mu. 
Rodičom pomáha porozumieť 
svojim deťom, učiteľom 
individualizovať výučbu, 
manažérom viesť svojich ľudí – 
to všetko s dôrazom na rozdiely 
vo vrodenom nastavení mozgu. 
Šárka má tri de   vo veku 26, 
24 a 18 rokov. Vo voľnom čase 
sa venuje triatlonu. Vďaka nej 
je dnes na svete kniha, ktorá 
môže pomôcť všetkým rodičom 
lepšie pochopiť chovanie 
ich de   a uľahčiť výchovu 
v súlade s ich prirodzenosťou. 
Pomôže  ež tým, ktorým sa 
narodilo „trochu“ iné dieťa, 
nezodpovedajúce bežným 
spoločenským očakávaniam.

Šárka hovorí: „Je skvelé vedieť, že nie je 
chyba v dieťati ani v rodičoch a že zdanlivý 
malý asociál (čo vraj bola naša najstaršia) 
vyrastie a bude z neho svedomitý a láskavý 
sprievodca malých detí, že z potenciálneho 
adrenalínového samovraha, ktorý všade lozí 
a padá, je zrazu pohodový chlapec, ktorý iba 
potrebuje tráviť veľa času vonku so štipkou 
akcie, a som rada, že už i náš dedko vidí, že 
z tretej (podľa jeho slov ‚šialenej malej hys-
terky‘) rastie „normálne“ dieťa. 

Pretože deti NIE SÚ ROVNAKÉ. Je to ba-
nálne, ale pravdivé. Vďaka C. G. Jungovi 
vieme, že sme sa narodili s rôznym nasta-
vením mozgu, a z toho vyplýva, že odma-
lička máme rôzne potreby. Niekto potrebuje 
stabilitu a predvídateľnosť, iný nové pros-
tredie a zmenu. Niekto používa osvedčené 
postupy, iný hľadá vlastné cesty. Niekto verí 
iba tomu, čoho sa môže dotknúť, a učí sa 
prostredníctvom praktickej skúsenosti, iný 
skôr báda vo svojej hlave. Niekto potrebu-
je dopredu plánovať, iný sa prispôsobuje 
tomu, ako sa situácia vyvíja. A netýka sa 
to iba detí, toto základné nastavenie moz-
gu nám vydrží až do dospelosti, aj keď sa, 
samozrejme, vyvíjame a učíme i to, čo nám 
nie je vlastné. Keď dieťaťu činnosť neriadi-
me, riadi sa tým, čo prirodzene potrebuje. 
Je jeho mozog nastavený na porovnávanie 
všetkého nového s tým, čo pozná z minulos-
ti, a preto má potrebu stability? Potom bude 
pri svojich hrách často opakovať reálne čin-
nosti, ktoré odpozorovalo od dospelých, 
novým podnetom sa bude skôr vyhýbať 
alebo bude žiadať o pomoc. Pokiaľ je mozog 
dieťaťa nastavený tak, že všetko prepája a 
brainstormuje možnosti, bude potrebovať 
neustály prísun nových podnetov a priestor 
na skúmanie toho, ako veci fungujú. Pokiaľ 
je mozog dieťaťa zvýšene citlivý na zmyslové 
podnety a reaguje ‚tu a teraz‘, bude v rámci 
slobodnej hry všetko ‚ochutnávať‘ svojimi 
zmyslami a skúšať na vlastnej koži metódou 
pokus – omyl. Toto je iba zopár príkladov, 
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ako rozdielne môžu byť naše mozgy nasta-
vené. Tak mi napadá, že slobodná hra môže 
byť vlastne takým diagnostickým nástro-
jom, pretože dieťa nám v rámci nej krásne 
ukazuje, čo potrebuje a aký typ osobnosti z 
neho pravdepodobne vyrastie.“

Šárka, radi by sme vám položili 
zopár zvedavých otázok. Ste 
vyštudovaná psychologička a väčšina 
problémov s deťmi sa v tejto sfére 
rieši zameriavaním sa na chyby vo 
výchove. Ako ste sa dostali z tohto 
stereotypu a začali si všímať, že to 
môže byť trochu inak?
Som človek, ktorý pátra po príčinách, ale v 
škole (pri štúdiu psychológie) som sa toho 
o dôvodoch ľudského správania mnoho 
nedozvedela. Takže moje začiatky v porad-
ni boli, z dnešného uhla pohľadu, žalostné. 
Odpoveď na otázku, prečo má dieťa nejaký 
problém, som hľadala v nesprávnej výchove, 
nevhodnej výučbe alebo nejakej poruche. V 
rodičoch a učiteľoch to, samozrejme, vyvo-
lávalo pocity viny (aj keď som im to hovorila 
láskavo). Pátrala som v knihách, na seminá-
roch, ale odpoveď som začala nachádzať až 
vo chvíli, keď som mala vlastné deti (prvé 
dve). Rýchlo som si všimla, že nie sú rovna-
ké. Že ich vychovávam rovnako, ale reagujú 
inak. Na seminároch Rešpektovať a byť reš-
pektovaný som bola za rebelku, pretože od-
porúčané postupy fungovali u mojich dvoch 
detí úplne inak (a u syna niektoré vôbec). 
Potom som na chvíľku podľahla kúzlu sú-
rodeneckých konštelácií, ale popisy prvoro-
dených, druhorodených atď. nezodpovedali 
správaniu mojich detí. Po narodení tretieho 
dieťaťa som sa stretla s typológiou a zrazu sa 
mi rozsvietilo! Veci začali dávať zmysel. 

Čo bolo pre vás ako maminu 
najťažšie pri výchove vašich de  ?
Dnes sú už moje deti dospelé – syn bude mať 
27, dcéry 25 a 19 rokov. Každý z nich potre-
boval niečo iné, než som ako malá potrebo-
vala ja. Ja som bola dieťa, ktoré predovšet-
kým plnilo očakávania a snažilo sa zavďačiť, 
zároveň som túžila po tom, aby dospelí brali 
moje nápady vážne a nebrali mi moje sny. K 
svojim deťom som preto prirodzene pristupo-
vala s rešpektom, veľa som s nimi diskutovala, 
Marek odo mňa navyše odmalička vyžadoval 
pre všetko logické vysvetlenie. Takmer od na-
rodenia bolo jasné, že má „svoju hlavu“ a tla-
kom ani príkazmi nič nezmôžem. Chvíľkami 
som mala obavy, či nám neprerastie cez hla-
vu, hltala som knižku Malý tyran (po revo-
lúcii veľa kníh o výchove nebolo). Mama mi 
hovorila: „Prečo s ním stále diskutuješ?“ Ja 
som však videla, že jediný spôsob, ako niečo 
dosiahnuť, je zahrnúť ho do rozhodovania. Že 
NUTNE potrebuje rozumieť logike vecí, cítiť, 
že ho beriem vážne a že neuplatňujem svoju 
rodičovskú moc z pozície autority. Najväčšou 
výzvou bolo pre mňa dávať synovi autonó-
miu, ale neprehnať to, keďže neustále skúšal 
naše hranice. Vytvorila som si pre seba zásadu 
3D – diskutovať o dôvodoch a dôsledkoch. 

Môžete nám túto zaujímavú 3D 
zásadu priblížiť? 
DISKUSIA umožní dieťaťu povedať, čo 
chce (a vidí, že ho berieme vážne), a počuť 
DÔVODY našich názorov alebo požiada-
viek, ktoré však nie sú typu – pretože som to 
povedala. Dôvody musia mať logiku. 
V diskusii má zaznieť aj to, čo sa stane, keď... 
– avšak nie ako vyhrážka, ale ako prirodzený 
následok rozhodnutia dieťaťa (dieťa si často 
nevie dopad svojho rozhodnutia predstaviť 
a my mu ho, bez vyhrážok, môžeme poskyt-
núť). A potom už len vydržať. Môj syn teda 
mohol o mnohých veciach rozhodovať sám, 
ale vždy som ho nechávala zažívať si dôsled-
ky. Vyrástol z neho muž, ktorý má stále potre-
bu autonómie a kompetentnosti, ale zároveň si 
uvedomuje zodpovednosť za svoje činy a ich 
dopad nielen na seba, ale i na ostatných ľudí.

Pri takomto prístupe musí byť rodič 
asi dosť dôsledný.
To bola moja druhá najväčšia rodičovská vý-
zva. S dôslednosťou som dosť bojovala. Nie 
preto, že by som nevedela stanoviť hranice 

alebo si nepamätala, na čom sme sa dohodli. 
Moju dôslednosť blokovala potreba harmónie. 
Potrebujem vnímať, že sa ostatní cítia dobre 
a máme spolu pekný vzťah. My, ktorí máme 
harmóniu ako vrodenú potrebu, sme v tes-
nom napojení na vlastné emócie. Či už ich 
dávame najavo, alebo nie, v našom rozhodo-
vaní hrajú veľkú úlohu. Dať emócie stranou a 
pozerať sa na vec takzvane objektívne nás stojí 
veľa úsilia, a aj keď sa snažíme, väčšinou nám 
to príliš nejde. Práve naše emócie nám bránia 
v tom, aby sme boli dôslední. 
Po prvé, je pre nás náročné udržať si odstup, 
držať vlastné emócie oddelené od problé-
mu, ktorý s dieťaťom riešime. Buď nás ničí 
emočné zranenie nášho dieťaťa, alebo sa 
nechávame manipulovať jeho hnevom či 
láskou. Berieme na seba zodpovednosť za 
to, čo prežívajú druhí. Ako máme potom 
byť dôslední? Po druhé, nedarí sa nám riešiť 

problém s chladnou hlavou. Koľkokrát sa mi 
stalo, že namiesto toho, aby som od situácie 
odstúpila a presvedčivo trvala na našej do-
hode, podľahla som svojim emóciám – bola 
som na deti nepríjemná, predviedla som 
hysterickú scénu, ktorá v najhoršom končila 
niečím ako: „Ty ma raz privedieš do blázin-
ca!“ Nedajbože, že by som tam náhodou 
skutočne skončila a deti by si to vyčítali. Nie 
všetci ľudia s potrebou harmónie situáciu 
takto vyhrotia. Niektorí sa snažia priamej 
konfrontácii radšej vyhnúť, pokiaľ by to malo 
spôsobiť disharmóniu alebo konfl ikt. To som 
zažívala, keď deti rástli a ja som ich vnímala 
ako rovnocenných partnerov, ktorých auto-
nómiu som veľmi rešpektovala. Takže radšej, 
než by som im pripomenula, na čom sme sa 
dohodli, som im častokrát nepovedala nič. 
Niežeby to naplnilo moju potrebu harmónie, 
práve naopak – bolo dusno vo mne i medzi 
nami. To, čo sa mi nakoniec vždy oplatilo, 
bolo spätne sa o všetkom s deťmi porozprá-
vať. O mojich postojoch k  danej situácii, o 
dôvodoch, prečo niečo vyžadujem, o emóci-
ách, ktoré ma pohlcujú. Dcéram, ktoré majú 

tiež potrebu harmónie, sa uľavilo, že ony nie 
sú tie zlé a neubližujú svojej mame. A synovi, 
ktorý potrebuje skôr logiku, to pomáhalo učiť 
sa rozumieť emočnému správaniu druhých, 
ktoré zo svojej podstaty žiadnu logiku nemá. 

Ako spätne vnímate svoje materstvo 
a výchovu?
Rekapitulujem najmä to, čo ma moje deti 
naučili a aj im to často hovorím. Marekovi 
opakovane ďakujem za to, že ma učil nev-
kladať do všetkého toľko emócií a dávať si 
pozor na to, čo hovorím – aby to malo lo-
giku a bola som to schopná dodržať. Barča 
ma učila nedržať sa tak veľmi plánov a ne-
chať veci viac plynúť, pretože potom je šan-
ca, že človeku ešte niečo nové a zaujímavé 
napadne. Je zameraná na proces, nie na 
výsledok, čo so sebou prináša kreativitu a 
nevšedné spôsoby, ako veci robiť. Dnes mi 



8 lunárny kalendár   3. október – Raňajkujte, raňajky sú základ úspešného dňaVITALITA

rozhovor

svojimi nápadmi pomáha pri mojej práci. 
No a Darja mi neustále ukazuje, aký krásny 
môže byť svet našich vnútorných predstáv, 
nakoľko do hĺbky sa dajú veci vnímať a aké 
dôležité je držať sa silných vnútorných hod-
nôt, aby malo to, čo robíme, hlbší zmysel. 

Vaše de   sú už dospelí a samostatní 
ľudia, ako sa posunul váš vzťah teraz 
v ich dospelos  ?
Myslím, že svoje deti som brala odmala veľ-
mi vážne. Prirodzene pristupujem ku kaž-
dému človeku ako k individualite a podpo-
rujem ho v rozvoji jeho potenciálu. Ale ne-
zaobišla by som sa bez znalosti teórie typov. 
Bez nej by som si myslela, že Marek nechce 
poslúchať, Barča nikdy nič nedokončí a ne-
naučí sa udržovať poriadok a Dája má úz-
kostnou poruchu. 
Dnes už vidím, čo všetko som mohla vo vý-
chove urobiť lepšie, napríklad aj to, že mož-
nosť voľby bola skôr manipulácia. Vďaka te-
órii typov sa mi snáď podarilo dosiahnuť, že 
z mojich detí vyrástli ľudia, ktorí sú za seba 
zodpovední, majú radi seba aj ostatných a 
máme spolu pekný vzťah. 
Navyše majú medzi sebou krásny vzťah, a to 
i napriek tomu, že to medzi nimi v detstve 
často iskrilo. Darja žiarlila na starších súro-
dencov a zároveň bola ľahkým terčom pre 
Marekove vtípky, Barča zas iritovala Marka, 
pretože na mnohých úrovniach zvládala to, 
čo on, aj keď je o dva roky mladšia. Nikto 
z nich nechcel upratovať a pomáhať v do-
mácnosti, riešili, prečo to nemôže urobiť 
ten druhý alebo tretí. Dnes ma dojíma, ako 
radi sú spolu, ako na seba myslia a ako si 
seba navzájom vážia. 

Ako môžeme pomocou teórie typov 
porozumieť svojim deťom a zároveň 
sebe?
Teória typov odhaľuje, ako rozdielne prijí-
mame informácie a ako rôzne sa rozhodu-
jeme. Vďaka nej nás naša rozdielnosť môže 
spájať – uľaví sa nám, že sme „normálni“ a že 
nám to tí druhí „nerobia napriek“. A uľaví sa 
aj im, pretože ich budeme vnímať pozitívnej-
šie – v komunikácii, spolupráci, vzdelávaní i 
výchove.

Znamená to, že každé dieťa má – 
podľa toho, aký je typ človeka – inú 
potrebu prístupu k hre aj k učeniu?
Áno, na svet sme totiž prišli s určitým „nasta-
vením mozgu“, a to nemáme všetci rovnaké. 
Náš mozog sa síce v priebehu života vyvíja, ale 
určitý spôsob rozhodovania preferujeme po 
celý svoj život, i keď sa učíme aj iné spôsoby. 
Naše nastavenie mozgu sa následne premieta 
do vrodených potrieb. Tie určujú, čo má pre 
nás v živote hodnotu, čo nás motivuje. A tiež 
to, ako sa budeme hrať, ako sa potrebujeme 
učiť alebo ako budeme pristupovať k pracov-
ným úlohám. Napríklad deti s kľúčovou po-
trebou akcie tu a teraz sa potrebujú učiť pro-
stredníctvom zapojenia zmyslov, praktickou 
skúsenosťou a prepojením toho, čo sa učia, 
s ich realitou. Musia veci robiť, nie sa o nich 
iba učiť. Bez akcie, pohybu a praxe sa nemôžu 
učiť efektívne. Prichádzať na to, ako veci fun-
gujú vlastnou činnosťou, potrebujú aj deti s 
potrebou kompetentnosti. Nejdú však do akcie 
rýchlo, najskôr pozorujú, vyhodnocujú a po-
znatky o fungovaní sveta si utrieďujú. 
Dôležité je, aby pri učení neboli príliš riadené 
– potrebujú samy rozhodovať o svojom učení 

a zažívať, že sú schopné zvládnuť veci samy. 
Ďalšie deti majú potrebu jedinečnosti a  har-
mónie – potrebujú priestor na svoju nekoneč-
nú fantáziu a osobný vzťah s učiteľom, ktorý 
im dáva najavo, že ich má rád a sú pre neho 
niečím výnimočné. Potrebujú, aby bol k nim 
aj k spolužiakom láskavý a zhovievavý. Inak sa 
trápia, riešia svoje pocity aj pocity ostatných a 
nemôžu sa sústrediť na výučbu. Potom sú tu 
deti s potrebou stability a predvídateľnosti. Tie 
potrebujú cítiť istotu – tú im dávajú pravidlá, 
systém, režim a konkrétne zadanie. Keď do-
stanú úlohu – vytvor čokoľvek, zapoj fantáziu 
– sú stratené. Chcú presne vedieť, čo majú ro-
biť, a počas práce potrebujú dostávať spätnú 
väzbu, že sú na správnej ceste. Nie preto, že 
by si nedokázali poradiť, ale pretože majú zá-
roveň potrebu spoľahlivosti – chcú dosiahnuť 
výsledok, a to v súlade so zadaním. 

Mnohé reakcie de   sú označované 
ako nejaká porucha, napríklad 
ADHD. Ako to vnímate?
Pokiaľ sa niečo vymyká našej predstave o 
tom, čo je „normálne“, máme tendenciu 
hľadať za tým nejakú poruchu: Je normál-
ne, že syn u logopéda odmieta hovoriť a v 
škôlke sa hrá sám? Nie je náhodou autista? 
Alebo: Je normálne, že naša päťročná dcé-
ra nevydrží pokojne sedieť, a keď jej čítam 
knižku, vešia sa dolu hlavou z postele? 
Nemá náhodou ADHD?
Ak ste rodič, ktorý má podobné potreby ako 
dieťa (a pamätáte si, ako ste to mali v detstve), 
nebude vám správanie dieťaťa pripadať divné. 
Ak je však dieťa úplne iné než vy, pravdepo-
dobne sa na jeho potreby dosť ťažko napá-
jate. Napríklad dieťa s ADHD má podobné 
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prejavy ako dieťa s potrebou slobody a akcie tu 
a teraz. Obe pôsobia hyperaktívne a nesústre-
dene. Lenže u detí s ADHD ide o nestabilitu 
nervovej sústavy, kým u detí s potrebou akcie 
ide o prirodzený spôsob príjmu informácií – 
svojimi zmyslami vnímajú všetko tak detailne 
a intenzívne, že im nič neunikne. Všetko vi-
dia, počujú, všetko si musia chytiť, preto ich 
podnety z okolia veľmi ľahko vytrhnú z čin-
nosti, ktorú práve robia. Sú zamerané výhrad-
ne na súčasnú chvíľu (potreba akcie tu a teraz), 
a tak majú problém presne si zapamätať, čo sa 
stalo v minulosti (aj keď to bolo pred chvíľ-
kou), a uvedomiť si, aké dôsledky bude mať 
ich správanie v budúcnosti. Je pre nich ťažké 
dodržiavať pravidlá a postupy, pretože včera 
je včera, dnes je dnes a všetko okolo sa (v ich 
vnímaní sveta) neustále mení. Tieto deti sa 
však na rozdiel od detí s ADHD dokážu sú-
strediť, avšak na činnosti, ktoré vychádzajú z 
ich potrieb – jedná sa predovšetkým o fyzické 
aktivity a praktické úlohy, pri ktorých vidia 
okamžitý dopad a môžu postupovať metódou 
pokus – omyl. I dieťa s ADHD môže byť tento 
typ osobnosti, iné typy osobnosti môžu mať 
ADHD.

Keď o deťoch hovoríme, že sú 
rozmaznané alebo nezodpovedné, 
je možné, že len nechápeme ich 
skutočné potreby? 
Dieťa sa prirodzene správa tak, aby napĺňalo 
svoje potreby. Tak mu velí jeho mozog. Ak 
má potrebu rozumieť a preverovať, nebude 
pracovať podľa nami daného postupu, kým 
nebude chápať jeho logiku a zmysel. My 
však povieme, že je rozmaznané. Naopak, 
dieťa s potrebou stability a predvídateľnosti 
bude za jasne daný postup vďačné. Ale zá-
roveň bude učiteľke hlásiť, keď niekto pra-
vidlo poruší. O takomto dieťati väčšinou 
povieme, že žaluje. Ono sa ale uisťuje, že 
pravidlo stále platí, pretože pravidlá napĺ-
ňajú jeho potrebu predvídateľnosti. Pokiaľ 
má dieťa potrebu harmónie a jedinečnos-
ti, bude plakať alebo sa hnevať, keď sa mu 
bude zdať, že sa na neho hneváme alebo ho 
nemáme dosť radi. Nazveme ho precitlive-
ným alebo zúrivcom. A ak má dieťa potrebu 
novosti a rozmanitosti, tak sa rado vrhá do 
nových projektov a nemá potrebu doťaho-
vať tie aktuálne. Taktiež robí veci na posled-
nú chvíľu, pretože si nechce predčasne uza-
tvárať všetky možnosti a vie, že mu môže 
napadnúť niečo ešte omnoho lepšie. Lenže 
my o ňom povieme, že je nezodpovedné.
Nami vytvorené nálepky pre určité správa-
nie dieťaťa ničomu nepomáhajú. Dieťa sa 
prirodzene správa tak, ako mu jeho mozog 
káže, my mu však často dávame spätnú väz-
bu, že je to zle. Namiesto toho by sme mali 
vedieť, prečo sa dieťa určitým spôsobom 
správa, aká jeho potreba za tým je, pretože 
potom môžeme reagovať tak, aby sme nešli 
proti vrodeným potrebám dieťaťa, ale roz-
víjali jeho silné stránky a zároveň ho učili 
fungovať aj v tom, čo pre neho až také pri-
rodzené nie je. Bez toho, aby si myslelo, že 
je v niečom „zlé“.

Aké sú reakcie vašich kolegov 
psychológov? 
Tí, ktorí sa odhodlajú prísť na môj seminár, 
sú veľmi milo prekvapení, aké zákutia ľudskej 
psychiky teória typov odkrýva. Že prináša 
odpovede na otázky, na ktoré si väčšinou od-
povedať nevieme a že posúva hranice normál-
nosti, pretože racionálnym spôsobom vysvet-
ľuje dôvody správania ľudí bez toho, aby ich 
musela nazvať nejakou poruchou. 

Napísali ste pomerne hrubú a veľmi 
komplexnú knižku Nejsou stejné. 
Je to také vaše štvrté dieťa.  
Ako a prečo knižka vznikla? 
Raz som na seminári odpovedala jednej 
maminke na otázky ohľadne potrieb jej die-
ťaťa. Zrazu som zistila, že všetky maminky 
stíchli a pozorne nás počúvali. Zopakovala 
som, že už je prestávka. Ony nás však po-
prosili, či by mohli ďalej počúvať. V tej chví-
li som si uvedomila, nakoľko dôležitá je pre 
nás rodičov téma potrieb detí. A ako veľmi 
pomáha, keď sa môžeme o svoje skúsenosti 
podeliť s inými. Zrodil sa nápad. Napíšem 
knihu, ktorá prepojí teóriu s praxou, prijí-
manie a zdieľanie. Kniha Nejsou stejné je 
zhrnutím osemnástich rokov skúseností s 
teóriou typov pri práci s dospelými i deťmi. 
Tisíce dospelých odhalilo svoj typ na semi-
nároch, ktoré som viedla, a v rámci svojej 
poradenskej praxe som pracovala približne 
s dvetisíc deťmi. Kniha je vyvrcholením 
mojich mnohoročných skúseností, o ktoré 
sa môžem podeliť bez toho, aby som musela 
byť fyzicky pri tom. 

Aké sú reakcie ľudí?
Väčšinou každého prekvapí, aká je kniha 
veľká, tučná a ťažká. Niekoho to možno aj 
odradí. Nechcela som túto tému a jej vy-
užitie vo výchove zjednodušovať. Chcela 
som vystihnúť jednotlivé typy v ich veľkej 
rozmanitosti (polovicu textu knihy tvoria 
reálne príklady detí a dospelých) a zároveň 
popísať vývoj, ako sa dieťa postupne učí byť 
tým, kým má byť, to znamená, na čo má na-
stavený mozog. V knihe popisujem rôzne 
nuansy jednotlivých typov a ich vývojových 
fáz. Dávam to do súvislosti s tým, ako dieťa 
v jeho vývoji ovplyvňuje okolie, čo naprí-
klad my ako rodičia môžeme „pokaziť“ a, 
naopak, dávam odporúčania, ako deti v ich 
vývoji podporovať. Preto je kniha taká ob-
siahla. Ak sa tým chce niekto zaoberať, musí 
ísť do hĺbky. Pokiaľ do hĺbky pôjde, pochopí, 
nakoľko účinný nástroj sebapoznania i po-
znania druhých teória typov je. Pokiaľ nech-
ce ísť do hĺbky, je to v poriadku. Potom je 
lepšie o typoch u detí nevedieť. Viedlo by 
to práve k zjednodušujúcemu škatuľkova-
niu, ktoré by pre vývoj dieťaťa bolo omnoho 
nebezpečnejšie ako to, že rodič jeho typu 
nerozumie. Môžem konštatovať, že o knihu 
je naozaj veľký záujem, museli sme už robiť 
dotlač a tuším, že čoskoro budeme robiť 
ďalšiu. Väčšinou dostávam od ľudí nadše-
né reakcie o tom, ako im kniha otvára oči 
a pomáha porozumieť tomu, čo ich dieťa 

potrebuje. Samozrejme, objavujú sa aj jed-
notlivci, pre ktorých je kniha náročná. Tým 
odporúčam, aby prišli na môj úvodný semi-
nár teória typov, pretože niektorí sa lepšie 
učíme interaktívnou formou a  rozhovormi 
s ostatnými než samostatným čítaním. Po 
seminári je už kniha zrozumiteľná všetkým. 

Začuli sme, že pripravujete vydanie 
novej knihy, o čom bude? 
Nová kniha sa bude volať Ani mamy NIE 
SÚ ROVNAKÉ. Tentokrát sú v centre mojej 
pozornosti dospelí a mojím cieľom je umož-
niť im pochopiť ich potreby. Napriek tomu, 
že v názve je slovo mamy a v podtitule Ako 
si materstvo užiť, nie ho iba prežiť, bude 
môcť pochopiť samu seba pomocou knihy i 
žena, ktorá nie je mamou, či akýkoľvek muž. 
Mamám by však táto kniha mala priniesť 
úľavu. Materstvo je totiž nielen radosťou a 
príležitosťou niečo sa naučiť, ale aj živnou 
pôdou pre únavu, stres a sebapochybnos-
ti, pokiaľ všetko nejde hladko. Rady našich 
maminiek, články na internete alebo porov-
návanie sa s kamarátkami naše pochybnosti 
často zosilňujú, pretože ponúkajú postupy, 
ktoré nám nemusia fungovať – pretože deti 
ani mamy nie sú rovnaké. Nová kniha nie 
je o tom, čo funguje iným, bude o tom, čo 
bude fungovať priamo nám. Je len potrebné 
zistiť, kým sme. Pretože najlepšou mamou či 
otcom pre svoje dieťa budeme, keď budeme 
sami sebou.

Čo je pre vás relax a ako si dobíjate 
baterky? 
Ja odpočívam pri písaní, možno preto som 
v takom rýchlom slede za sebou napísala už 
dve obsiahle knihy a takmer každý druhý 
deň píšem nejaké články na Facebook. 
Nesmierne ma to baví a tento čas osamote 
vyvažuje chvíle, ktoré trávim ako lektorka 
na svojich seminároch alebo pri individu-
álnej práci s klientmi. Okrem toho mám 
ešte jeden veľký koníček. Triatlon na dlhšiu 
vzdialenosť. Nie som ale celoživotný športo-
vec, s behaním som začala, keď sa priblížila 
štyridsiatka, pretože môj metabolizmus sa 
začal spomaľovať a ja som nechcela pribe-
rať na váhe. Po roku behania som zabehla 
svoj prvý maratón a  takmer bezprostredne 
za ním ďalšie dva. Bolo to však pre moje telo 
jednostranné zaťaženie (trpeli najmä bed-
rové kĺby), tak som si pridala plávanie a bi-
cykel, ktoré behanie skvelo dopĺňajú a kom-
penzujú. Nie som ale typ, čo sa potrebuje 
vybiť alebo si vyčistiť hlavu. Naopak, keď 
zamestnám telo, napadajú mi tie najlepšie 
myšlienky. Ale športové výkony mi dodáva-
jú aj kus sebadôvery a vytrvalosť v športe sa 
prenáša aj do iných oblastí života. A keďže 
sa blíži päťdesiatka, stále viac si vážim to, že 
mi moje telo ešte slúži, že tento krásny šport 
ešte môžem robiť. V poslednej dobe s obľu-
bou hovorím, že tento šport robím hlavne 
preto, aby som mohla veľa jesť. 

Srdečne ďakujeme za rozhovor.
Katarína Koledzai za Team Vitality ■
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