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B. CO JE DYSLEXIE? 

Dyslexií jsou obecně nazývány jakékoli vývojové poruchy učení. Tyto se člení: 

• DYSLEXIE – porucha čtení, 

• DYSGRAFIE – porucha psaní, 

• DYSORTOGRAFIE – porucha pravopisu, 

• DYSKALKULIE – porucha schopnosti operovat s číselnými symboly 

• ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti. 

Dokonce jsou dnes známé pojmy jako: 

• DYSPINXIE – porucha kreslení  

• DYSLÁLIE – porucha výslovnosti  

• DYSPRAXIE – porucha vykonávání složitějších úkonů (motoriky)  

• DYSMÚZIE – porucha schopnosti pro oblast hudby  

• DYSFÁZIE – vývojová nemluvnost 

• DYSARTRIE – porucha koordinace artikulace 

V dnešní uspěchané době končí často děti, které mají ve škole problémy s prospěchem, 

soustředěním, koncentrací, v pedagogicko psychologické poradně, kde je vyškolený psycholog 

vyšetří. Dítě dostane „papír“, že byla prokázána „nějaká porucha“ v souvislosti s učením. Dítě 

získává „omluvenku“ do školy („berte na mě ohled, já jsem dyslektik“). 

Dokonce může mít nárok na individuální učební plán. 

To je teorie. Ale jak to funguje v praxi, o tom by asi mohl vykládat rodič, který má doma dítě, se 

kterými se musí každý den učit, a přesto jeho dítě nosí ze školy špatné známky, případně 

poznámky z chování, jejich diktáty jsou červené moře chyb nebo se bojí číst, že se jim zase 

někdo bude smát. Trápí se děti i rodiče. 

Pozitivní zprávou pro rodiče je, že: 

• dyslektické poruchy nesouvisejí s inteligencí dítěte 

• dyslektické poruchy se dají natrvalo odstranit 

 

Z pohledu metody One Brain se jedná o nespolupráci mozkových hemisfér.  

Cílem je propojení mozkových hemisfér, naučit je spolu komunikovat.  
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C. JAK VZNIKÁ DYSLEXIE? 

DYSLEXIE není nemoc, ale energetická blokáda. Vzniká tehdy, když se v organismu nahromadí 
tolik stresu, že jej tělo není schopno unést. Organismus je přetížený, vytvoří si dyslektickou 
skvrnu, aby přežil. Tělo si už bohužel nepamatuje, že tuto dyslektickou skvrnu potřebovalo 
tenkrát, aby přežilo, ale v současnosti ji už nepotřebuje. Je třeba vrátit se ke stejným neuronům, 
které se tehdy odpojily, tedy k těm emocím, které v konkrétní vzpomínce vytvořily energetický 
blok. Podpůrnými cvičeními lze obnovit energetický tok v neuronech.  

Někdo se bojí čísla „6“ stejně nebo více jako čerta nebo výprasku. A pak mu nejde třeba 

matematika, protože má strach, že by mohl ve výsledku slovní úlohy vyjít výsledek číslo „6“. 

Jindy si dítě spojí stres s odloučením od rodiny s nástupem do mateřské školky, a následný 

nástup do školy potom vyvolá stejnou emoci, dítě potom není schopno se ve škole soustředit 

i přesto, že domácí příprava je v pořádku. 

Stres může vzniknout i jinde než ve školním prostředí. Nepříjemný zážitek si dítě může přinést 

z prenatálního období (např. vztahové problémy rodičů nebo z určité fáze porodní). 
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Příběh z poradny: 

Jeden příběh malého tříletého chlapce nás zavedl do 3.doby porodní. Porod neprobíhal tak, 
jak si představoval. Porod byl uměle vyvolaný a chlapeček byl násilně vytlačován z těla 
maminky ven. Bylo nutné zpracovat emoce chlapce právě z tohoto okamžiku a provést 
i korekci na uvedení hemisfér do rovnováhy. Následná Bachova esence potvrdila chlapcovo 
rozpoložení v době porodu a užitím jediné kapky uvedla emoce v době porodu do rovnováhy. 

Zpracování tohoto nepříjemného zážitku mu dovolilo jezdit na trojkolce. Ač se to zdá 
nelogické, při jízdě na trojkolce nedovedl pravidelně střídat pravou a levou nožku. 
Po odblokování mu jízda na trojkolce připadala naprosto přirozená. 
 
Díky uvědomělé mamince nemusel chlapec ve škole procházet nepříjemnými stresujícími 
situacemi, kterými děti s problémem dyslexie často procházejí. 

Z přechozího příkladu je zřejmé, že první náznaky budoucích obtíží se mohou projevit 
už v předškolním věku. Mohou se projevit zmiňovanou neschopností jezdit na trojkolce. 
Dalšími náznaky mohou být neobratná kresba, dítě neumí vytleskat rytmus říkadla, potíže 
se sluchovým rozlišením slabik. 

Skutečnost, zda se jedná o skutečnou poruchu učení, lze s jistotou stanovit nejdříve 
až po pololetí druhé třídy. 

V některých pramenech se uvádí, že dyslexií, dysgrafií, hyperaktivitou či jinou specifickou 
poruchou učení trpí až 15% populace. To by znamenalo zhruba 300 000 dětí v ČR. 
Odborníci tvrdí, že dyslexií trpí častěji chlapci než dívky. 
(České noviny, 9.9.2017) 

TIPY PRO RODIČE: 

• Zvolte vhodnou délku aktivit. 
Denně čtěte s dítětem max. 15 minut. Hrozí nejen únava, ale také, že mu čtení 
znechutíte. 

• Respektujte tempo vašeho dítěte.  
Popohánění vytváříte jen další stres dítěti, který mu nepomáhá, právě naopak.  

• Chvalte, kde můžete. 
Zpětná vazba je důležitá. Chvalte za snahu. Tím zvyšujte sebedůvěru dítěte. 

• Citlivě upozorňujte na chyby. 
Kritika, přílišné kárání dítě znechutí. Sarkastické poznámky v něm vytvoří další chaos. 

• Učte se na vhodném místě a ve vhodnou dobu. 
Dítě potřebuje sytém, bezpečné prostředí a rozvíjet návyky.  
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D. JAK ŘEŠÍ DYSLEXII ONE BRAIN? 

Zjednodušeně stačí zpracovat STRES, který má dítě v souvislosti se získáváním informací, 

posuzováním, hodnocením. Co znamená zpracovat stres? V první řadě je třeba s klientem – 

dítětem nebo jeho rodiči rozebrat, jak se dítě projevuje ve škole, doma, v jakém předmětu 

a při jakých úkonech má dítě problém.  

Následně svalovým testem zjistit emocionální rozpoložení dítěte, tzn. jak se cítí 

např. při hodině matematiky, co se v něm odehrává, když má před třídou číst nahlas, jaká 

emoce mu připomíná jeho roztržitost nebo nesoustředěnost apod. Vědomým dýcháním 

v přítomnosti malý klient uvolňuje z těla napětí, které mu způsobuje daná emoce. 

Pro komunikaci klienta s terapeutem používá metoda One Brain svalový test. Terapeut 

komunikuje prostřednictvím předního deltového svalu, který je umístěný na přední části 

ramene, protože jeho testování je jednoduché jak pro klienta, tak pro terapeuta. Klient má 

paže svěšené volně podél těla, terapeut se ho dotýká v oblasti předloktí a zjišťuje reakce těla 

na podněty. Klade tělu otázky a zjišťuje, jak tělo reaguje. 

 

 

 

 

Negativní emoce nebo negativní podnět způsobí oslabení svalu, ruce povolí. 

Pozitivní emoce nebo pozitivní podnět sval zpevní.  

Slabý sval znamená odpověď NE, pevný sval znamená odpověď ANO.  
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Svalovým testem se zjišťují informace, které pomohou vyplavit situaci (vzpomínku), 

s ní související emoce, které zablokovaly chuť číst, psát, soustředit se apod. 

Technikami na odbourání stresu a korekčními cvičeními se uvolňuje z těla stres. 

Výsledkem tohoto procesu je vzpomínka, která už není propojená s emocí. Dyslektická skvrna 

je smazána a nahrazena novým programem. Jste osvobozeni. 

Můžete: 

 srozumitelně komunikovat 

 plynule číst 

 psát bez chyb 

 hezky kreslit 

 získávat a zpracovávat informace 

 pamatovat si 

 zvládat písemky, testy, ústní zkoušení 

 ...... apod. 

Cílem metody One Brain je zvládání života bez přehnaných emocí s plně fungujícím mozkem 

a s VĚDOMOU VOLBOU. 
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E. CO TO JE ONE BRAIN? 

One Brain: 

• je jemná regresní technika – probíhá při plném vědomí  

• využívá svalový test ke zjištění informací o klientovi 

• řeší jakýkoli problém bez ohledu na věk osoby 

• hledá a odstraňuje příčinu problému – stres 

• pomáhá využít plný potenciál mozku 

• zpracovává naše emoce 

• odstraňuje emocionální bloky 

• umožňuje změnu naších postojů 

 

„One Brain“ – v překladu jednotný mozek, je odvozený od ideálního fungování mozku. 

Tzn. dokonalá spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry, přední a zadní části mozku. 

Při vzniku této metody byla myšlenka pomoci hlavně dětem, které trápí dyslexie, resp. 

problémy s učením, nedostatečná koordinovanost pohybů, hyperaktivita, poruchy koncentrace. 

Během práce s touto metodou se zjistilo, že hlavní příčinou jakýchkoliv problémů je stres. 

 

Metoda ONE BRAIN: 

 začala být úspěšně využívána při řešení jakéhokoliv problému, bez ohledu na věk 

osoby 

 nepracuje s problémem jako takovým, ale pracuje s negativními emocemi, které stály 

při vzniku problému 

 odstraňuje prvotní příčinu problému – stres, který způsobil zablokování energetického 

toku (tj. narušení energetické rovnováhy organismu) - následkem tohoto mohou 

vzniknout různé psychické nebo fyzické problémy 
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Úspěšnost metody spočívá: 

 v poměrně přesném svalovém testu 

 zjištění emocí, které vás v určité situaci blokují 

 v návratu do věku a vzpomínky, která způsobila zablokování schopnosti něco dělat 

 v možnosti uvolnění emocí ze vzpomínky, která způsobila blok 

 v přeprogramování mozku na novou schopnost, novou volbu ve vašem životě 

 

Tato technika pomáhá řešit emocionální bloky ve spolupráci s terapeutem – facilitátorem 
metody One Brain. 

Metoda One Brain nabízí efektivní cvičení, která podporují spolupráci mozkových hemisfér. 

Tato cvičení jsou odzkoušena na milionech dětských i dospělých klientů. Cvičení pomáhají 
se soustředěním, se zklidněním a s uvolňováním stresu. 

Inspirujte se následujícími cvičeními! 
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F. NÁŠ MOZEK 

Činnost mozku 

Lidský mozek se skládá – zjednodušeně ze dvou polovin – hemisfér. Obě hemisféry jsou spolu 
spojeny takzvaným Corpus Callosum – svazkem nervových vláken. 

Levá hemisféra řídí pravou polovinu těla, pravá hemisféra pohybuje levou stranou těla. 
Integrace mozku pak spočívá v tom, že obě hemisféry mohou ve stejnou dobu používat svůj 
plný potenciál. To se projevuje např. harmonickým pohybem při chůzi nebo běhu, když se 
cítíme dobře, nestresovaní a máme dobrou náladu. 

Levá mozková hemisféra – analytické myšlení 

• Logika 

• Jazyk 

• Čtení 

• Počítání, Vypočítávání 

• Psaní 

• Lineárnost 

• Závislost na čase 

• Analýza 

• Intelekt –inteligence 

• Racionální 

• Aktivita 

• Časově orientovaná 

• Self image – představa o sobě 

• Systémy přesvědčení 

• Zaměřená na detaily 

• Přežití 

• Posuzování 
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Pravá mozková hemisféra –emoce 

• Tvořivost  

• Celost  

• Prostor 

• Hudba 

• Čich  

• Sumírování 

• Symbolika 

• Bezčasovost 

• Fantazie 

• City 

• Iracionální 

• Pasivita 

• Nebojácnost 

• Rytmika 

• Neomezené vnímaní 

• Zaměřená na celek 
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Reflex – „bojuj nebo uteč“ 

Tento reflex známe z říše zvířat. Zvíře je normálně v divočině neustále ohroženo smrtí. Musí se 
tedy umět ihned rozhodnout, zda se postaví do boje nebo zda musí utéct. 

Nejde o vědomé rozhodování, ale o reflex. (Reagovat správně ve stresu neznamená, že děláme 
vědomá rozhodnutí, ale že následujeme reflex.) 

Reflex boje a útěku musí 
fungovat, protože má důležitou 
funkci pro přežití. Vysokou 
stabilitu tohoto systému reflexů 
musí mít 
např. voják nebo sportovec. 

Reflex boje a útěku je řízen v 
prvé řadě stresovými hormony, 
které jsou vylučovány 
z nadledvin.  

Nadledviny jsou ovšem často 
jakoby „vyluhované“ a slabé, 
protože lidé konzumují příliš mnoho sladkostí, alkoholu, kávy anebo cigaret (možná příčina 
nejnebezpečnější nemoci – alergie). 

Z toho časem vzniká takzvaný „syndrom nadledvin“. Tělo se díky těmto stimulantům nachází 
ve stálé pohotovosti. Dostane-li se pak člověk do situace, v níž by byl potřebný reflex boje 
a útěku, může se stát, že tento systém nebude fungovat. Chybí totiž rezervy energie. Člověk 
reaguje např. mdlobou nebo je úplně ochromen šokem. Aby nezůstal vězet v nouzové situaci, je 
důležité, aby stále nedráždil nadledviny zmíněnými látkami, které vytvářejí závislost, ale aby 
trénoval své reflexy. Tak bude umět správně reagovat v těžké situaci a rychle znovu najde 
rovnováhu. 

Jak vypadá chování podobné boji a útěku v každodenním životě? 

Když je náš energetický systém přetížen, případně při automatickém stresovém chování vzniká 
ihned reflex boje a útěku. To znamená, že jedna mozková hemisféra převezme vedení a vyvede 
nás tak z „nebezpečí“. Přehnaně řečeno máme v tomto okamžiku k dispozici celý svůj potenciál 
pro přežití. 

Zda člověk ve stresu „přežije“ díky své analytické nebo intuitivní polovině mozku, to závisí 
na jeho osobním životním vzoru a projevuje se to v reflexu boje a útěku. Máme totiž na výběr 
dvě věci: bojovat a prokousat se nebo se dát na útěk. 

 

  

mailto:kaja.greskova@eduway.cz
http://www.zazracnebachovky.cz/
http://www.facilitace.com/
http://www.eduway.cz/


   13 

 Kája Gřešková 

kaja.greskova@eduway.cz 
 www.zazracnebachovky.cz 
 www.facilitace.com 
 
 
 

EDUWAY s.r.o. 
Leknínová 5,  

Opava, 746 01 
www.eduway.cz 

 
 

Příklad:  

Petr a Marek, dva žáci, jsou veselí a čilí. Daří se jim dobře. Učitel jim připomene ještě jednou 
písemnou práci, kterou budou psát příští den. S vědomím povinnosti se začnou odpoledne 
připravovat na tuto zkoušku. Oba časem zjistí, že s přípravou začali příliš pozdě a látku prostě 
nemohou zvládnout. Vznikne stres, nastartuje reflex boje a útěku. 

Petra zachvátí reflex boje. Ví, že učit se dá ještě v noci. Prosedí nad knihami polovinu noci, spí 
jen několik hodin a vstane dříve než obvykle, aby se ještě naučil zbytek látky. Vyřízený 
a unavený přijde do školy a píše písemnou práci. 

Marek „přežije“ situaci chováním podobným útěku. Učí se sice, ale nechá se rozptylovat vším 
možným a večer jde spát. Spí velmi neklidně, trápí ho těžké sny, převaluje se z boku na bok. 
Když má ráno vstát, bolí ho břicho a matka dokonce zjistí, že má horečku. S horečkou musí 
samozřejmě zůstat v posteli, a tím je taky omluven ve škole. Když pomine hodina, v níž se píše 
písemná práce, zmizí také Markova horečka a bolesti břicha. 

Člověk, který se naučil přežít díky své analytické polovině mozku, nastartuje při stresu reflex 
boje. Tito lidé dělají, co mohou, a většinou při tom zapomínají sami na sebe. V boji ztrácejí 
odstup, zakousnou se do věci a často se pro své okolí sami stávají stresovým faktorem číslo 
jedna. 

Člověk, který přežívá díky své intuitivní polovině mozku, prožívá při stresu reflex útěku. Sotva 
nastane v životě trochu zmatek, cítí se přetížený a stahuje se zpět. Neustále se přidávají nové 
věci a on vždy najde logické vysvětlení, proč se momentální situaci právě teď vyhýbá. 
V extrémním případě mají tito lidé sklon k náhlým onemocněním, která však stejně tak náhle 
zase mizí (když je „nebezpečí“ pryč). 

Reflex boje a útěku je důležité zařízení přírody. Potřebují ho zvířata, protože v jejich životě jde 
skutečně o to, sežrat a nebýt sežrán. U nás lidí se tento vzorec odvíjí v jiné rovině. V okamžiku 
nebezpečí dostáváme tímto reflexem energii navíc, abychom se dostali do bezpečí. Ale upřímně 
- jak často nám jde při tom skutečně o život či smrt? 
Přesto je u mnoha lidí reflex boje a útěku neustále aktivní. Proč? 

Čím méně životní energie máme, tím „ohroženější“ se cítíme. Někdy stačí už jen malá 
poznámka, abychom „vyletěli z kůže“. Jsme už přetíženi každodenními věcmi, takže nám 
už nezbývá žádná síla, abychom suverénně zvládli těžké výjimečné situace. 

Cílem je díky vysokému potenciálu energie bez námahy zvládat v životě každodenní věci. 
To se nám podaří tím, že co možná nejvíce činností vyřídíme s integrovaným mozkem. 

Tak máme současně k dispozici jednotlivé schopnosti a nespočet možností na výběr. 
Jsme-li pod vlivem reflexu přežití, můžeme volit pouze mezi bojem nebo útěkem. 
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Integrace mozku 

Příklad na objasnění činnosti mozku. 

Žáci píšou písemnou práci z rodného jazyka. Požadavek je napsat třístránkovou úvahu 
na tři zadaná témata. 

Žáci mají čas 50 minut. Budeme pozorovat, jak se chová Martina a jak Pavel. 

Martina se rychle dokázala rozhodnout pro jedno z témat. Píše a píše. Věty jí jdou rychle 
od ruky. Když čas vyprší, napíše ještě rychle závěrečnou větu a odevzdá plných pět stran. 
Chtěla toho ještě mnoho sdělit a také už jí nezbyl čas, aby si práci pročetla. 

Když dostane Martina svůj sešit zpátky, vidí v něm učitelovy opravy červenou tužkou, kterými 
se papír jen hemží. Dostala špatnou známku – ovšem s poznámkou: „Milé vyprávění, 
ale bohužel tolik chyb!“ 

U Pavla je tomu úplně jinak. Ačkoli už uběhlo mnoho času, nemohl se stále ještě rozhodnout 
pro některé z témat. Konečně – v sešitě stojí nadpis. Ale pak dlouho nic nenásleduje. Pavel 
kouše do pera a rozhlíží se po třídě. 

Najednou napíše pár řádků, ale stejně rychle už zase neví jak dál. Zjistí, že si přece jen nezvolil 
správné téma, škrtne to, co dosud napsal, a začne novým nadpisem. Při odevzdávání písemné 
práce měl s námahou popsanou jednu stránku. 

Když dostane Pavel svůj sešit zpátky, nemá v něm žádné červené opravy. Přesto i on dostane 
špatnou známku – s poznámkou: "Dobře zpracováno, ale bohužel ses minul tématem!“ 

Jak dochází k těmto reakcím? S požadavky slohové práce vzniká v těle stres. Nakonec jde 
minimálně o známky. Někdy dokonce závisí na zkoušce postup do další třídy, naše kariéra je 
závislá na zpracování zprávy pro nadřízeného. Snaha o dobrý výkon už může vyvolat stres. 

To lze v takových situacích snadno zjistit. Měkká kolena, komický pocit v břiše. „Ach, kdyby to 
už bylo za mnou!“, vlhké dlaně nebo úplný výpadek. Náhle otázce nerozumíme. Co jsme včera 
ještě věděli, náhle u zkoušky nevíme – atd. 

Sotva je zkouška, projekt, audit pryč, potenciál energie opět stoupne, protože už zde není 
stres ze „zkoušení“. Teď bychom mohli najednou zodpovědět všechny otázky - ale bohužel je 
pozdě. Učitel může ohodnotit jen to, co zkoušený napsal na papír. 

Pozorujeme-li náš příklad, známe nyní příčinu toho, co se stalo. Martinina intuitivní polovina 
mozku převzala v důsledku „stresu ze zkoušky“ během slohové práce vedení i kontrolu. 

Schopnostmi intuitivní poloviny jsou mimo jiné fantazie a pěkné formulování vět. 
Ale Martinina práce byla plná pravopisných chyb. Aby si těchto chyb sama všimla a opravila 
si je, musela by současně používat i potenciál své analytické hemisféry. Jak už totiž víme, 
nachází se tam logika, rozum a cit pro čas. 
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U Pavla tomu bylo přesně opačně. Jeho analytická hemisféra převzala v této situaci vedení. 
Nedělal sice žádné pravopisné chyby a byl hotový včas. Nenapadalo ho však nic, co by mohl 
na zvolené téma napsat. Protože fantazie a formulování patří k intuitivní polovině. 

Když si umíme v obtížných situacích zachovat integraci mozku, máme už jen malý "strach 
ze zkoušky". Ale neupadáme do mdlob a dokážeme situaci odpovídajícím způsobem 
zvládnout. 

Jak nejlépe pracovat? 

Různé činnosti lze provádět různými způsoby (např. dynamicky nebo pomalu, uvážlivě nebo 
uspěchaně, přímo nebo s okolky atp.). To, jak je provádíme, závisí na stupni mozkové integrace. 
Čím lépe spolu obě naše poloviny mozku spolupracují, tím snadněji nám jde všechno, 
co děláme: 

Předčítání: 

Levá hemisféra:  Monotónní hlas, to, co čte, umí reprodukovat jen za krátkou dobu. 

Pravá hemisféra: Melodičtější předčítání, ovšem neví, co četl. 

Integrace: Jasný a výrazný hlas, chápe přečtené a umí to vlastními slovy  
 plynule reprodukovat. 

Psaní: 

Levá hemisféra: Žádné pravopisné chyby, ale problémy dělá dobré formulování vět. 

Pravá hemisféra: Píše s fantazií a dobře formuluje. Přehlíží ovšem pravopisné chyby. 

Integrace: Vyprávění, forma i písmo jsou bezchybné a člověk je hotový včas. 

Chůze: 

Levá hemisféra: Vojenský pochodový krok, dojde do cíle bez zacházek, nedívá se 
vpravo ani vlevo. 

Pravá hemisféra: Potřebuje na tutéž trasu třikrát delší čas. Snadno zabloudí, všechno vidí 
 a nechá se tím rozptýlit. Často tak nedojde do cíle. 

Integrace  Harmonické pohyby, vnímá své okolí a dojde do cíle včas. 

Myšlení a jednání: 

Levá hemisféra: Potřebuje mnoho, mnoho informací a důkazů dříve, než udělá první krok. 

Pravá hemisféra: Má mnoho nápadů, žádný nedovede do konce nebo jedná impulzivně. 

Integrace Po krátkém přemýšlení dojde k nějakému řešení, plánuje své záměry 
 a podle plánu je provádí. 
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Učení – jako životní cesta 

Učení ve škole zdaleka nekončí. Učení je celoživotní proces. Učení by mělo být celý život hrou. 

Škola by nás měla připravit na to, že se v životě stále učíme. Bohužel se dnes na většině škol 
nevyučuje celostně, ale analyticky. Ne každý školák se umí této struktuře vzdělávání přizpůsobit 
tak, aby se učil bez stresu.  

Ze školního stresu vzniká stres z učení! Musíme najít svou vlastní strukturu učení a rozvíjet svou 
schopnost učit se. Učení je život, život je učení! Dokud žijeme, je stále něco, čemu se můžeme 
učit. Náš učební proces končí, když je u konce náš život - tedy až smrtí. Nejsme-li ochotni se učit, 
je pro nás život velmi stresující. 

Není to hloupost, když uděláme chybu. Hloupost je, když tuto chybu uděláme podruhé. Když 
v nás učení vyvolává stres, nepoučíme se ani ze svého života a budeme dělat stále stejné chyby. 
Poběžíme stále proti zdi, aniž bychom si uvědomili, že jsme si ji sami postavili. Časem ztratíme 
pocit vlastní hodnoty. 

Stres z učení v životě znamená, že neumíme přijmout nic nového a jít nezvyklými cestami. 
Držíme se toho, co známe a na co jsme zvyklí, a spotřebujeme na to celou svou energii. Něco 
nového pak ze zásady odmítáme, protože nám nakonec chybí síla ke konfrontaci. U mnoha 
mladých je toto chování základem pro jejich postoj, že jsou „nuly“. 

Stres z učení začíná ráno v rodině. Asi si dovedete každý představit to uspěchané ráno. Děti 
už jdou do školy nenaladěné. Pak se nedaří ve škole. Čteme, ale nevnímáme, co čteme, slyšíme, 
ale neposloucháme. Pak jsme za to hodnoceni, a znovu jsme hodnoceni doma a opět konflikty 
a stresy. 

Stres 

Pro nás existuje pouze stres nebo rovnováha. Když hovoříme o stresu, nedělíme ho na pozitivní 
a negativní stres. Vezměme si například radost. Hodnotíme radost jako něco pozitivního a 
zacházíme s ní proto zcela jinak než např. se zlostí. Radost pouštíme nepřefiltrovanou do svého 
těla – umíme se jí úplně poddat. Lidé už ovšem zemřeli na selhání srdce, jehož příčinou byla 
radost. U stresu nebo rovnováhy jde o to, abychom nevypínali v situacích, které na nás kladou 
větší nároky. 

Toho dosáhneme tím, že jednotlivé stresové faktory z automatického stresového chování 
uvedeme jeden po druhém do rovnováhy. Rozlišujeme následující formy stresu: trvalý vnitřní 
stres, automatické stresové chování a stres v důsledku okolních vlivů. 

Energie orgánů je ochranný plášť pro naše orgány. Nesprávná výživa například oslabuje energii 
orgánů. To vede k energetické podvýživě a orgán dostává méně energie, než by potřeboval 
k vykonávání své funkce. Chybí-li orgánu tento přísun energie vyvolává to stres v orgánu 
samém. To nám možná ještě nedělá žádné citelné potíže. Ale přidá-li se k tomuto vnitřnímu 
stresu i stres vnější, možná nás to hned vyvede z míry. Někdy nepřiměřeně reagujeme už kvůli 
malé příčině, což je pro nás samé rovněž nevysvětlitelné. Často to spočívá v tom, že kvůli stresu 
v jednotlivých orgánech už nesneseme žádný vnější stres. 
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Co oslabuje energii orgánů? V prvé řadě je za oslabení energie orgánů zodpovědná strava. Jídlo 
je nejčastěji a všemi používaný „lék“. Když léky správně dávkujeme, pomáhají nám při nemocích 
a my se rychle uzdravujeme. Když se jimi předávkujeme a třeba je ještě kombinujeme s jinými 
léky, mohou nás otrávit. 

Stejně bychom měli pohlížet na svou výživu. 
Veřejnosti jsou stále více známy účinky cukru nebo 
kávy, ale svou výživu bychom měli celkově sledovat 
pozorněji. Její účinek se neukazuje ihned, ale 
pozvolna. Tyto permanentní a pomalé změny v těle 
často nevnímáme nebo svádíme nastupující potíže 
na přibývající věk. 

Už v dětském věku si osvojujeme chování, které 
vede k nejlepším šancím na přežití. Tento 
automatismus nás chrání, když musíme rychle reagovat, když jsme třeba v nebezpečí života 
a nemáme čas promyslet si řešení. Máme ovšem sklon k tomu, abychom se tak chovali 
v nesprávných situacích, což je nepřiměřené, např. když má dítě stres ze školní práce. Ráno 
před písemnou prací má horečku nebo je mu tak špatně, že nemůže jít do školy. 
Když je písemná práce (stresový faktor) pryč, zmizí i symptomy a dítě je zase zdravé. Dítěti se 
podařilo, i když nevědomě, vyhnout se stresové situaci. Nemoc člověk považuje za nejlepší 
omluvu pro obcházení každé situace, s kterou se nechce konfrontovat. Toto chování mnozí 
zcela nevědomě přebírají i po škole. Jsou lidé, kteří při nadměrné zátěži (např. v práci) náhle 
onemocní. Když se „bouře v podniku, přežene“, objeví se opět na svém pracovišti a jsou zdraví. 
Někdy stačí zajít k lékaři, ten nám napíše neschopenku a nám se náhle uleví. Máme omluvenku. 

V našem životě jsou určité narážky, které bleskově redukují naši energii. Když se například 
dítěte, které si hraje, zeptáme: „Už sis udělal úkoly?“ můžeme často pozorovat, co toto slovo 
v jeho těle způsobí. V tomto případě stačí už slovo „úkoly“, aby narušilo harmonii v těle. Vzniká 
stres, nálada se z vteřiny na vteřinu změní, náhle se dostaví apatie a únava. Když se tento stav 
dlouho nemění, zároveň nikdy přesně nevíme, co jej skutečně vyvolalo. Stres se pociťuje 
zpravidla jako zátěž a člověk se jej pokouší zbavit. Ale bohužel to nedělá vždy tak, že by se svými 
úkoly ihned začal a plynule je dovedl do konce. Ne, bývá tomu zcela jinak! Dříve než například 
dítě začne se svými úkoly, hraje si, dělá to či ono a matka je často na pokraji zoufalství, než dítě 
napíše první písmeno. V životě každého člověka existuje množství takových narážek. Mohou to 
být osoby, věci a činnosti, které vyvolávají automatické stresové chování. 
Často si tento stres neuvědomujeme. 
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V čem nám brání stres? 

 mít aktivnější a citlivější myšlení, zaměřené na podstatu a tedy trávit méně času 

řešením naléhavých činností a předcházet krizovým situacím, 

 přirozeně soustředit energii na důležité věci, 

 vyšší výkonnost, menší ztráty, delší život, 

 nalézat vlastní způsoby řešení úkolů a používat výkonné zvyky, 

 mít více času pro sebe, pro svou rodinu a pro přátele, 

 efektivně regenerovat svůj potenciál, 

 mít pocit hrdosti za dobře odvedenou práci, 

 být solidní, důvěryhodnou autoritou, 

 být sami sebou a být spokojení se svým životem. 
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G. EFEKTIVNÍ UČENÍ 

Učení je mnohem více efektivní, když při učení můžeme využívat náš přirozený „učební styl“. 

Učební styly 

Auditivní styl učení  

Typické vlastnosti pro auditivní styl: 

• informace si zapamatuje, když je slyší 

• soustředí se na zvuky 

• poslouchá: přednášky, diskuse, zvukové nahrávky, podcasty 

• informace shrnuje svými slovy 

• mluví rytmicky a klade důraz na intonaci 

• fokusuje se na slovní a hlasový projev 

• výrazně pohybuje rty při čtení a při přemyšlení 

• občas mluví sám se sebou 

• pečlivě vybírá vhodná slova 

• má rád hudbu 

• při vyjadřování používá slovesa spjatá se sluchem a řečí  
– (slyším, říkám, sdělím vám …) 

• když se nudí chce poslouchat příběhy 

• je citlivý na nevhodné zvuky a hluk 

 

Které vlastnosti mě nejlépe charakterizují? 
 

 

 

 

 

Jak tyto typické vlastnosti využiji při učení? 
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Tipy pro auditivní typy: 

• pozorně poslouchejte prezentaci – výklad 

• obsah si lépe zapamatujete, když jdete krok za krokem 

• při učení používejte audio (MP3) nahrávky, videa, diskusní metody 

• informace si namluvte na diktafon a trénujte pomocí poslechu 

• zapojte se do diskusi  

• veďte rozhovory v různě velkých skupinách 

• opakujte si informace nahlas 

• čtěte si nahlas 

• při učení použijte vhodný hudební doprovod 

• na konci učení si udělejte závěrečný souhrn 

• vytvořte si mnemotechnické pomůcky na využití sluchu (říkadla, básně, přezpívání 
textu, zdramatizování textu …)  

Doporučené pomůcky:  

Slovní výklad, přednášky, audiozáznamy přednášek, rozhovory a diskuse, audioknihy, MP3 
nahrávky, hraní rolí, vytváření a vyprávění příběhů. 

 

Které tipy a pomůcky začnete používat? 
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Vizuální styl učení 

Typické vlastnosti pro vizuální styl: 

• je výborný pozorovatel 

• v komunikaci a učení uplatňuje především zrakové schopnosti 

• má schopnost si vybavit to, co si přečetl nebo pozoroval 

• zajímá se o obrazové materiály ilustrující či zobrazující studované téma 

• přemýšlí v obrazech a ve schématech 

• většinou mluví rychle 

• šetří pohyby těla 

• chce vytvořit perfektní nápad – myšlenku 

• potřebuje vizuální vysvětlení, pak předvedení, a nakonec vlastní realizaci 

• při prvním kontaktu si nepřeje „přátelské“ doteky – preferuje jen podání ruky 

• chce vidět ústa případně celé tělo mluvčího, aby mohl přijímat efektivně informace 

• má rád smích  

• rád se usmívá 

• upozorňuje na své oči 

• je pro něj důležitý image – vzhled, oblečení, barvy … 

• při vyjadřování používá slovesa spjatá se zrakem (vidím, vidíte, vizualizuji si …) 

• pamatuje si primárně to co viděl 

• když se nudí, často se dívá jakoby do prázdna 

 

 

Které vlastnosti mě nejlépe charakterizují? 
 

 

 

 

 

Jak tyto typické vlastnosti využiji při učení? 
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Tipy pro vizuální typy: 

• pozorně čtěte 

• doplňujte si informace ilustracemi, obrázky, schématy, grafy, diagramy, mapami, 
myšlenkovými mapami, fotografiemi, infografikou, videem … 

• vytvářejte si vizuálně přehledné materiály – číslované a strukturované seznamy bodů 

• v prezentacích kombinujte text a fotografie 

• využijte při učení barvy, vizuálně odlište jednotlivé části učiva, podtrhávejte v textu 

• pracujte s myšlenkovými mapami 

• pomáhá vám, když si informace přepisujete 

• vytvořte si vhodné vlastní výpisky – zaměřte se na klíčová hesla a pojmy 

• vyhledávejte si obrázky a ilustrace vztahující se k tématu 

• fotografujte, natáčejte videa, kreslete 

• skládejte si koláže 

• nakreslete komiks na dané téma 
 

Doporučené pomůcky:  

Obrázky, ilustrace, plakáty, schémata, grafy, vývojové a jiné diagramy, myšlenkové mapy, 
časové osy, mapy, pracovní sešity, stručné přehledy látky, prezentace, vlastní záznamy, video, 
animace, televize, film, fotoaparát, mobilní telefon, videokamera, interaktivní hry.  

 

Které tipy a pomůcky začnete používat? 
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Kinestetický styl učení  

Typické vlastnosti pro kinestetický styl: 

• je výborný pozorovatel 

• při učení potřebujete pohyb nebo si situaci zažít 

• do procesu učení se zapojuje celé tělo – pomáhá si rukama, mění postoje a pozici 

• při čtení textu si podtrhává důležité informace 

•  při výkladu si dělá poznámky 

• potřebuje být v pohybu – mění místa, houpe se na židli, hraje si s předměty (tužka, 
mobil, blok …) poklepává si nohama 

• mluví spíše málo 

• mluvení je pomalé 

• mluvení podporuje pohyby těla a výraznými gesty 

• je impulzivní 

• chce si věci vyzkoušet a rovnou řešit 

• nepotřebuje dlouhé vysvětlování 

• je velmi kontaktní 

• rádi se dotýkají jiných osob 

• události musí mít spád 

• nezajímají vás nudné aktivity 

• potřebuje čas na přemýšlení 

• dívá se jinam než na mluvčího 

• při svém vyjadřování používá často slovesa spjatá s jednáním (udělám, vytvoříme, 
zrealizujeme, vyzkouším … ) 

• když se nudí, hraje si a vyrušuje 

 

Které vlastnosti mě nejlépe charakterizují? 
 

 

 

 

 

Jak tyto typické vlastnosti využiji při učení? 
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Tipy pro kinestetické typy: 

• proces učení si dobře naplánujte 

• přerušujte učení přestávkami 

• přestávky využijte k relaxaci – pohybu – protažení 

• chůze a pohyb podporuje vaše učení  

• při učení zapojte celé tělo 

• vystřihujte si (tiskněte) informace z různých zdrojů a přilepte je do sešitu 

• podtrhávejte si v textu 

• vytvářejte si kartičky na složité pojmy a přiřazujte si je k jednotlivým významům 

• tvořte si trojrozměrné materiály, se kterými lze manipulovat a kterých se můžete 
dotýkat 

• realizujte vlastní pokusy a diskutujte o tom  

• zdramatizujte si nezáživné informace 

• hrajte divadlo 

• učte se v týmu 

• organizujte brainstormingy 

• navštěvujte exkurze a výstavy 

• pracujte na projektech 

Doporučené pomůcky:  

Pokusy a experimenty, výukové hry, práce se stavebnicemi, modely, virtuální realita, simulace, 
mobil, interaktivní tabule, práce s fotoaparáty a videokamerami, hraní rolí, dramatické etudy, 
práce se scénáři, prožitkové metody a hry, exkurze, výlety, jakékoliv hmatatelné pomůcky. 

 

Které tipy a pomůcky začnete používat? 
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H. CVIČENÍ PRO LEPŠÍ UČENÍ 

 

Ověřená cvičení vám pomohou se zbavit stresu, pomohou vám integrovat hemisfér a budete se 
snadněji učit. 

 

I. FRONTÁLNĚ – OKCIPITÁLNÍ DRŽENÍ  

Frontálně – okcipitální (FO) držení (dýchání) je universální cvičení, výborné na uvolňování 

přítomného stresu, trémy, napětí, nepříjemných pocitů před náročnou situací nebo kdykoliv 

během dne. Pomáhá najít nové možnosti řešení.  

Doporučujeme provádět: 

• ráno po probuzení, kdy odplaví momentální nepříjemné pocity, pomůže vám mentálně 

se připravit na to, jak chcete, aby proběhl váš den, jak byste ho chtěli prožít a zvládnout 

– děti se při tom zklidní, nastaví si, jak se chtějí cítit při psaní testu nebo při ústním 

zkoušení, naladí se na klid 

• večer jej můžete použít na zharmonizování celého těla, vydýchání nepříjemných situací, 

které jste během dne absolvovali 

• po jakékoli prožité negativní zkušenosti nebo obavy z budoucí situace, se můžete 

na pár minut chytnout a zhluboka dýchat, tak se uvolníte ze stresu 
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Postup: 

• Může se provádět v sedě, ve stoje případně v lehu. 

• Jednu ruku položit na čelo, druhou ve stejné výši zezadu na hlavě, zavřít oči. 

• Zhluboka dýchat (buď do uklidnění nebo do ukončení vizualizace dne). 

Tato poloha rukou způsobí, že krevní oběh směřuje do čelní části mozku a propojí se přední část 

mozku (přítomnost) se zadní částí mozku (minulost). 

 

 

Příjemnější a jednodušší varianta je, že Vám někdo provede frontálně okcipitální držení.   
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Tipy 

FO držení je jednoduché cvičení, které vám pomůže prožít úspěšný a pohodový den. 

Ráno. 

Ráno doporučujeme provést FO držení a doplnit je o vizualizaci a hluboké (čtvercové) dýchání. 

Při ranním cvičení si zkuste s dětmi naprogramovat svůj i jejich den. Ať si dětí představí situace, 
které je ve škole čekají a ať si vytvoří představu, jak by měl jejich školní den probíhat. 
Jak všechno zvládnou, jak zvládnou písemky, zkoušení, jak se budou těšit z nových informací 
a zážitků. 

V průběhu dne. 

Kdykoliv vás čeká nepříjemná situace, tak si chyťte hlavu – proveďte FO. Případně někoho 
požádejte, aby vám FO držení udělal. 

Večer. 

Abyste odplavili stres nasbíraný za celý den, je vhodné provést FO držení. Tím, že provedete FO 
držení uvolníte emocionální napětí a rovněž uvolníte napětí z celého těla. 

Když jste ve stresu.  

První pomoc – kdykoliv Vás někdo nebo něco vystresuje, ihned proveďte FO držení. 

Otázky k zamyšlení? 

Kdy budu – budeme FO cvičit? 

FO držení budu dělat:  

☐ ráno 

☐ po odchodu ze školy, práce  

☐ večer před usnutím 

☐ ve stresu 

☐ …. 

Jak budu své dítě motivovat ke cvičení? 

 

Jaké situace budu pomocí FO řešit? 
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Zamyslete se nad svým HLAVNÍMI STRESORY spojenými s učením, se školou a popište JE: 

 

 

Jaké situace vás stresují? (Napište je všechny.) 

 

 

 

Jaké osoby (učitelé) vás stresují? (Napište je všechny.) 

 

 

 

V čem vás to omezuje? (Napište všechna omezení.) 

 

 

 

Chcete se těchto omezení zbavit? Chcete tyto situace zvládat v pohodě? 

 

 

 

Co vám přinese, když se nebudete stresovat s učením? 

 

 

 

 

POMOCÍ FO DÝCHÁNÍ TRANSFORMUJTE TYTO NEGATIVNÍ OBRAZY NA POZITIVNÍ. 

ZMĚŇTE VAŠE MYŠLENÍ. 

ZMĚŇTE VAŠI REALITU.  
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J. POLARIZOVANÁ ROVNOVÁHA 

Jde o cvičení, které vyrovnává polaritu iontů v těle, konkrétně fosforu a vápníku. Nerovnováha 

fosforu a vápníku může v těle způsobit bolesti páteře, křeče svalů, „řídnutí“ kostí. 

Přesto je toto cvičení výborné, když se potřebujete uklidnit před náročnou situací (test, 

písemka, prezentace, …), kterou máte před sebou. Polarizovaná rovnováha odbourává stres. 

Postup 

• Nádech pravou nosní dírkou, výdech levou nosní dírkou – celkem 3x.  

• Pak vyměníme pořadí nádechu. 

• Nádech levou nosní dírkou, výdech pravou – zase 3x po sobě. 

 

 

 

Tipy 

Cvičení můžete použít na zvládnutí nervozity před písemkou nebo testem. 

Otázky k zamyšlení? 

Při jakých dalších činnostech můžete toto cvičení využít? 
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K. AURA 

Aurou, se nazývá energetický obal kolem těla. Je to energie, kterou máte k dispozici. Většina 

lidí auru nevidí, ale spousta lidí svou auru cítí. Narušená aura způsobuje, že vám utíká energie, 

cítíte se unavení, oslabení a nevíte proč. Posílení a uvědomění si své aury, znamená vytvoření 

a zachování si svého prostoru. Potom se budete cítit jistější, silnější, nepřipustíte si ostatní 

příliš k tělu, nenecháte se ovlivnit negativní energií ostatních lidí, můžete se svobodně 

nadechnout. 

Postup: 

• Položit jednu ruku na čelo a druhou na pupek (na pořadí rukou nezáleží). 

• Pravidelně dýchat a představovat si kolem sebe auru neboli energetické pole jako 
celistvý, neporušený prostor kolem vás, ve kterém se cítíte bezpečně a příjemně. 

• Tento prostor může mít jakýkoli tvar (bublina), který vás zrovna napadne nebo je vám 
příjemný. 

• Je možné zvolit si i barvu, která váš prostor vyplňuje, barvu, která vám je příjemná. 

• Během představy aury (bubliny) je možné vystřídat ruce. 

• Doba tohoto cvičení je individuální, záleží na představivosti. Výsledkem je příjemný 
a bezpečný pocit. 
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Tipy 

• Dítě si může svou auru představit každé ráno jako bublinku z bublifuku, aby mělo 

ve škole dostatek energie pro zvládnutí všech situací. Bude se cítit bezpečnější 

a klidnější. 

Otázky k zamyšlení? 

Jak si představujete svou auru? 

Před jakými situacemi můžete použít ochrannou auru?  
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L. VNÍMÁNÍ ČTENÍ 

Čtení je druhá nejkomplikovanější činnost po chůzi. Při čtení je zapojeno 100 funkcí, které 

se čtením souvisí. Toto cvičení může být velmi užitečné pro člověka, kterého čtení uspává 

nebo se musí při čtení neustále vracet zpět, nechápe text, nepamatuje si, co přečetl apod. 

Úkolem tohoto cvičení je protáhnout oční svaly a odstranit stres, který může s jednotlivými 

směry pohledu souviset. 

Postup: 

Posadit se a provádět následující: 

• dlaň jedné ruky položit na pupek 

• druhou rukou masírovat dvěma spojenými prsty a palcem body pod klíční kostí 
na obou stranách 

• přitom sledovat očima kruh, který vám někdo 40 cm před tělem ve vzduchu opisuje 
buď rukou nebo baterkou 

• při tom plynule odříkávat abecedu od začátku až do konce i s háčky 
(nepohybovat při tom hlavou, jen očima opisovat symbol kruhu). 

• po chvíli vyměnit ruce a opakovat předchozí postup 
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Tipy 

• Cvičení dělejte společně s dětmi. Když půjdete příkladem, děti vás budou následovat. 

• Odměňte dítě za každé cvičení. 

• Po cvičení si něco přečtěte a vnímejte své pocity. 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? 

S kterými písmenky máte vy nebo vaše dítě problém? 

Která písmena přeskakujete (vy nebo vaše dítě)? 

V kterém směru pohledu se vám nebo vašemu dítěti písmenka pletou?  
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M. KŘÍŽOVÉ CVIČENÍ 

Toto cvičení pomáhá výborně propojovat obě hemisféry. Obnovuje neurologický tok mezi 

mozkovými hemisférami. Uvádí do rovnováhy mužský a ženský princip, tedy i vztah k tátovi 

a mámě.  

Děti, které přeskočí fázi lezení (střídání opačné ruky a opačné nohy) mívají problémy s jemnou 

i hrubou motorikou. Ve škole se jim to může projevit dyslektickými poruchami. 

Postup 

• Očima sledovat písmeno „X“, nakreslené na papíře a současně 
provádět křížové cviky: 

o zvednout levou nohu pokrčením v koleni, současně se 
zvednutého levého kolene dotkne loket pokrčené pravé 
ruky 

o následuje zvednutí pravé nohy pokrčením v koleni a loket 
pokrčené levé ruky se dotkne pravého kolene 

o tuto kombinaci opakovat minimálně 12x 

 

 

 

  

X 
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Tipy 

• Cvičení můžete provádět jako „pochodování na místě“ – zvedat současně opačnou 
ruku a nohu. 

• Cvičení je možné provádět preventivně např. ráno před odchodem do školy 
nebo ve škole, před písemkou. 

 

 

 

Otázky k zamyšlení 

Bylo pro Vás náročné zkoordinovat obě strany těla? 

Co dalšího jste si při provádění tohoto cviku uvědomovali? 

Jaké změny při učení pozorujte? 
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N. MASÁŽ OČNÍCH BODŮ 

Čtení může oslabit oční svaly kvůli pohybu tam a zpět, ke kterému při čtení dochází. Pokud se 

čtení navíc spojí s emocionálním stresem (něco jste neuměli přečíst, při čtení jste se zadrhnuli, 

spolužáci se vám smáli nebo si z vás dělali legraci, že čtete pomalu .... ), vytvořili jste si fyzické 

podmínky, které vytvořily vaše čtení obtížnějším.  

Toto cvičení také napravuje šilhání, zánět očních spojivek.  

Primárně odstraňuje stres, v souvislosti s tím, co nechcete vidět.  

Provádí se masáž tzv. „zadních očí“. Jedná se o akupresurní body, které se nacházejí asi 4 cm 

napravo i nalevo od středové čáry zadní části hlavy hned nad okcipitálním hrbolkem. Stimulace 

těchto bodů má uklidňující účinky. Může se používat denně jako prevence. 

Postup: 

• Posadit se bez zkřížených nohou, dvěma spojenými prsty na obou rukou si masírovat 
oční body vzadu na hlavě, přitom postupně: 

o očima opisovat kruh doprava 

o očima opisovat kruh doleva  

o očima opisovat symbol nekonečna 

 

 

 

 

Stejné cvičení můžete opakovat se zavřenýma očima. 
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Tipy 

Cvičení provádějte: 

• když cítíte unavené oči 

• když dlouho čtete nebo sledujete televizi, pracujete na počítači 

• před čtením  

• před a po dlouhé jízdě autem 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? 

Co nechcete vidět ve svém životě (minulém, současném, budoucím)? 

Co nechtějí vidět vaše děti? 
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O. MASÁŽ UŠÍ 

Uši jsou „radary“, které vnímají vše, co se kolem vás děje. Uši se nedají vypnout. Vjemy k vám 

přicházejí, a vy je přijímáte, aniž byste si to uvědomovali. Pokud se vnímání nebo slyšení spojí 

se stresem, zablokujete si schopnost slyšet, vnímat, jednoduše „vypnete“, aby vás to 

nezraňovalo. Potom na něco nebo na někoho neslyšíte, na něco vypínáte. 

Toto cvičení zpracovává šumění, hučení v uších, problémy se středním uchem, nedoslýchavost, 

záněty uší, sluchovodů, bloky na to, slyšet svůj vnitřní hlas, hudební hluch, poruchy rovnováhy, 

orientace v prostoru. Je také výborné při ztrátě soustředěnosti. 

Masáž ušních boltců obnovuje nejen bezpečné slyšení, ale i bezpečné vnímání. 

Postup: 

• Oběma palci rukou masírovat ušní boltce od středu ucha k jeho okrajům. 
Minimálně 5x. 

• Postup můžete aplikovat sami sobě, případně další osobě. 
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Tipy 

Cvičení provádějte 

• když si chcete zapamatovat to, co posloucháte 

• když chcete někomu vědomě naslouchat 

• když vám šumí v uších 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? Jaký to byl pocit? 

Co nechcete slyšet ve svém životě (minulém, současném, budoucím)? 

Co nechtějí slyšet vaše děti? 
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P. PÍSMENA, ČÍSLA 

Stres můžete mít na určité písmeno, slovo nebo číslici. např. stres na „5“ ve škole, stres 

na určité datum, na určitou hodinu. 

Postup:  

• Udělat tzv. FO držení, tedy jednu ruku položit na čelo, druhou na zadní mozek, zavřít 
oči. Během tohoto držení si v duchu napište libovolné písmeno (velké/malé, 
tiskací/psací) nebo číslici. 

 

 

• Ukazováčkem pravé ruky si napište zvolené písmeno nebo číslo do dlaně levé ruky, 
přitom očima sledovat psanou dráhu písmene nebo čísla. 

• Vyměnit ruce. Tedy ukazováčkem levé ruky napište zvolené písmeno nebo číslo 
do dlaně pravé ruky, zase přitom očima sledovat psanou dráhu písmene nebo čísla. 

• Předpažte ruce, spojte je tak, aby prsty i palce obou rukou byly překříženy a dlaněmi 
před sebe napište zvolené písmeno nebo číslo, přitom očima sledovat psanou dráhu 
písmene nebo čísla. 

 

Postup můžete opakovat zpátky až po nejmenší velikost napsaného písmene nebo čísla.  
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Tipy 

• Vyzkoušejte postupně celou abecedu. 

• Vyzkoušejte čísla od 0 po 10. 

• Pište slova, která vám (vašim dětem) dělají problém při psaní a čtení. 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? Jaký to byl pocit? 

Které znaky vám (vašemu dítěti) dělají problém? Jak se to projevuje v učení? 
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Q. KŘÍŽENÍ STŘEDOVÉ ČÁRY 

Principem tohoto cvičení je dostat se do svého pomyslného středu, do své rovnováhy. 

Cvičení zlepšuje psaní, usnadňuje čtení, ale také koordinaci pohybů při různých činnostech. 

Postup: 

• Udělat FO držení, mít zavřené oči, během držení si v duchu 
napište symbol „nekonečna“ (ležatá osmička). 

 

 
 

 
 

• Ukazováčkem pravé ruky si napište symbol „nekonečna“ do dlaně levé ruky, přitom 
očima sledovat psanou dráhu „nekonečna“. 
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• Vyměnit ruce. Tedy ukazováčkem levé ruky napište symbol „nekonečna“ do dlaně 
pravé ruky, zase přitom očima sledovat psanou dráhu „nekonečna“. 

• Předpažte ruce, spojte je tak, aby natažené prsty i palce obou rukou byly překříženy, 
dlaněmi před sebe napište „nekonečno“ v rozpětí délky natažených paží, přitom očima 
sledovat psanou dráhu „nekonečna“. 

 

 

 

 
 

 

 

Tipy 

Cvičení procvičte před tvůrčími činnostmi (kreativní texty, slogany, reklama, projekty). 

Cvičení je vhodné pro děti před písemkou a zkoušením. 

Cvičení je vhodné i před sportovním výkonem. 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? Jaký to byl pocit? 

Co pro vás znamená symbol „nekonečna“? 

Které fáze cvičení vám dělala největší problém? Proč? 
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R. COOKOVA METODA 

Toto cvičení můžete provádět například, když nemůžete spát, potřebujete se připravit 

na zkoušení, chcete, aby učení bylo zábavné nebo se cítíte hyperaktivní. Uklidní vás, protože 

uvádí energii do rovnováhy. 

Můžete jej také vyzkoušet, když máte pocit, že jste smutní, zmatení nebo rozhněvaní. 

Postup: 

Tato aktivita má dvě části. 

1) Nejdříve si položíte pravý kotník na levé koleno. Pak obejmete levou rukou levý kotník a 

pravou ruku položíte na bříško chodidla pod palcem levé nohy. (Některým lidem je 

příjemnější, když sedí s levým kotníkem přes pravé koleno). Zůstaňte takto sedět se 

zavřenýma očima zhruba minutu, přitom zhluboka dýcháte a jazyk máte opřený o patro 

svých úst. 
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2) V druhé části uvolníte nohy, položíte obě chodidla na podlahu, spojíte konečky prstů 

rukou a další minutu pokračujete v hlubokém dýchání. 

 

 

Tipy 

• Cvičení procvičte, když se potřebujete zklidnit. 

• Cvičení je vhodné pro děti, které jsou hyperaktivní. 

 

Otázky k zamyšlení 

Co jste si uvědomovali při zkoušení tohoto cviku? Jaký to byl pocit? 

Co pro vás znamená se zastavit a zklidnit? 
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S. BACHOVY ESENCE 

Bachovy esence – pomoc pro zvládnutí vnitřních emočních konfliktů a stresů. 

Tato řada 38 výtažků získávaných z divoce rostoucích květin a rostlin se jmenuje po svém tvůrci, 
anglickém lékaři dr. Edwardu Bachovi.  

Propracovaný systém Bachových květů pomáhá 
při zvládnutí různých emocí, se kterými jsme 
denně konfrontováni, a které nepříjemně ovlivňují 
život každého z nás. Emoce a přechodné negativní 
nálady našeho bytí na vědomé nebo podvědomé 
úrovni jako například nedostatek sebedůvěry, 
nejistota, žárlivost, strach, podrážděnost, 
zoufalství, fyzická i duševní vyčerpanost pramení 
z naší slabosti, z našeho charakteru, z blokované 
energie, která vede k duševním poruchám. 

Bachovy esence Vám dají správnou sílu, podporu a duševní očistu. 

Poskytnou vám možnost sebepoznání a posílí vaši 
osobnost v souladu s vaším posláním v tomto životě. 

Esence jsou určeny k tomu, aby léčily celou osobnost, 
ne jenom příznaky choroby. Základním principem 
jejich užití je, že každá porucha – fyzická či psychická 
– vzniká z důvodu vnitřní nerovnováhy, na kterou 
příroda poskytuje léčbu ve formě léčivých rostlin, 
slunečního světla, pramenité vody a čerstvého 
vzduchu. 

Komu může tato metoda pomoci? Uživatelé těchto léčivých prostředků tvrdí, že prospět mohou 
každému. I když jsou vybírány podle psychologických a emočních příznaků, mohou také pomoci 
při fyzických potížích a jsou bezpečné.  
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Tipy 

Když jste ve stresu.  

Kdykoliv, když zažijete stres, je vám k dispozici speciální krizová esence – RESCUE REMEDY.  
Tuto esenci je vhodné použít: 

• při zažití stresové situace (konflikt, smrt, nemoc blízké osoby) 

• při strachu z nějaké činnosti (proslov 
před publikem, prezentace, přijímací 
pohovor) 

• při čekání na důležitou zprávu, 

• před zkouškou, před testy 

• před náročným jednáním  

• před návštěvou lékaře, zubaře atd. 

• před letem letadlem 

Otázky k zamyšlení 

Kdy můžete „krizovou esenci“ využít? 

Potřebujete zharmonizovat svůj život? 

Co vám přinese život bez stresu? 
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T. PŘÍBĚHY PRO INSPIRACI 

SNÍŽENÁ POZORNOST 

Malá slečna neudržela ve škole pozornost. Po dopsání diktátu nebyla schopna si to po sobě 
zkontrolovat. 

Příčinu jsme našly ve 2.měsíci po jejím početí.  

Barometr pocitů prozradil její rozpoložení: 

– „nemám volbu, cítím se nepřijatelná, použitá, zneužitá, zmatená“. 

Její maminka v té době studovala. Byla často nervózní. Její rozpoložení začaly provázet 
zdravotní komplikace související s těhotenstvím. Chystala se požádat o přerušení studia. 
Provázel ji strach, že její žádosti nebude povoleno. 

Našim úkolem bylo zpracovat všechny nepříjemné emoce, které malé miminko v bříšku cítilo. 
Pomáhala nám v tom korekce vnitřního světla. 

Křížovými cviky jsme obnovovali spolupráci mozkových hemisfér, které se pod vlivem stresu 
odpojily.  

JÍZDA NA TROJKOLCE – NEROVNOVÁHA MOZKOVÝCH HEMISFÉR 

Předškolní chlapec nemohl jezdit na trojkolce, protože neuměl střídat pravou a levou nožku.  

V tomto případě nám rozpoložení malého chlapce, který přicházel na svět, pomáhala 
Bachova esence s názvem Snědek. Tato esence neutralizovala šok z doby příchodu na svět. 
Často je tato esence nazývána PORODNÍ ESENCÍ. Společně s maminkou jsme odstraňovaly 
následky porodního traumatu. 

Záměr miminka, zvolit si okamžik příchodu na svět, byl narušen zásahem zvenčí, když bylo 
miminko lékařským personálem násilně vytlačováno z těla maminky ven. Chlapec si 
zablokoval možnost, využívat v jednom okamžiku plný potenciál obou mozkových hemisfér. 
Kdykoli měl propojovat hemisféry, nebyl toho schopen. Po terapii byla jízda na trojkolce 
pro něj hračkou. 

STRACH Z ČÍSEL 

Školou povinný chlapec měl v pedagogicko-psychologické poradně diagnostikovanou 
DYSKALKULII, měl strach z čísel. Jeho strach z čísel souvisel s emocionálním prožitkem, 
kdy se jeho rodiče rozváděli. Kdo ví, co tehdy rodiče řešili a čemu malý chlapec nerozuměl. 
Po prvním odblokování se v matematice zlepšil v průměru o dva stupně. 
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STRES ZE ČTENÍ 

Malá slečna měla problém se čtením a následným vyjadřováním myšlenek. Navštěvovala 
alternativní školu, kde sice děti mohly číst potichu, ale v momentě, když měla vyjádřit 
myšlenku, kterou měla v hlavě, činilo jí to problém. Tento její handicap posilovali její starší 
sourozenci, kteří ji často nenechali domluvit, neustále ji skákali do řeči. Bylo to pro ni příliš 
vyčerpávající, musela překonávat nadměrné zatížení. Toto rozpoložení ji pomohla zpracovat 
esence Dubu. 

S podobným zatížením byla poprvé konfrontována v době svého porodu, kdy lékaři 
naplánovali císařský řez, protože byla v bříšku otočená koncem pánevním. Pochybnosti, 
zda to zvládne, posílila i maminka, která pochybovala, zda císařský řez je ta nejvhodnější 
varianta, ale na druhou stranu se obávala klasického porodu, protože ji lékaři strašili, 
že holčička bude veliká. Esencí Snědku a posilováním vnitřního světla jsme harmonizovaly 
pocity miminka i maminky během porodu a Snědek dostala namíchaný i na domácí užívání. 

PROBLÉM S GRAMATIKOU – STRES NA KOMUNIKACI S UČITELKOU 

Třináctiletý student měl ve škole problém pouze s předměty, ve kterých ho učila jeho třídní 
učitelka, která se podle jeho slov chovala k dětem hrozně. Asi by se dalo říci, že si na něj 
zasedla. Cítil se poražený, protože tato paní učitelka mu kdykoli chtěla, dokázala, že on nemá 
pravdu. V hudební výchově ji upozornil na chybu v třídění hudebních nástrojů, protože 
na saxofon hrál a věděl, že jim paní učitelka podává nepravdivé informace. Paní učitelka 
se neuměla povznést nad to, že ji opravuje žák a zachovala se neprofesionálně. Okřikla ho 
a dokonce mu dala poznámku. Už ve třinácti letech byl schopen si poskládat, že tato paní 
učitelka zneužívá svou moc vůči žákům. 

První z korekčních cvičení na zpracování nepříjemných pocitů vůči paní učitelce, byla 
aplikace esence Vinné révy. Při čtení textu k této esenci ho pobavila věta: „pokud si myslí, 
že se mnou budou manipulovat, strašně se pletou“.  

Esenci Vinné révy dostal nakapanou a opět jsme následně hledali, kdy v minulosti s ním 
někdo manipuloval. Dostali jsme se do 3.doby porodní, kdy lékaři, vzhledem k vyššímu věku 
jeho maminky, rozhodli, že miminko se narodí císařským řezem. Nejen věk maminky byl 
důvodem k tomuto kroku. Lékaři si chtěli zjednodušit práci, aby náhodou nemuseli zasahovat 
během víkendu a řešit eventuální komplikace, pro jistotu provedli císařský řez v pátek. Malý 
klient se tam cítil přemožený. Neměl šanci ovlivnit, vnější okolnosti. Přitom při troše dobré 
vůle by se dalo všechno zvládnout, ale to zkrátka musí chtít. Toto pochopil i malý klient. 

Jeho rozpoložení v době porodu jsme harmonizovali kreslením symbolu nekonečna, tedy 
uvedením do pomyslné rovnováhy, navzdory okolnostem. 
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ŠPATNÉ POROZUMĚNÍ (slabý v porozumění čteného textu) 

Prvňáček měl problém s porozuměním čteného textu. 

Příčinu jsme našly v 1.měsíci po početí, kdy se miminko v bříšku cítilo – OPUŠTĚNÉ. Maminka 
už tenkrát věděla, že je těhotná, miminko bylo naplánované, měla veškeré příznaky 
těhotenství, ale těhotenský test těhotenství neprokázal. Pocity maminky byly citlivější 
a přesnější než těhotenský test. Co ten může vědět o pocitech, že?  

S maminkou jsme zpracovaly emoce miminka v bříšku a provedly jsme mentální pohovor 
maminky vůči svému miminku v bříšku. Následně jsme po návratu do přítomnosti provedly 
korekční cvičení ve formě odstranění stresu v souvislosti se čtením – odříkávání abecedy 
kombinované s různými směry pohledu očí. Použily jsme Bachovu esenci, kterou malý klient 
dostal i namíchanou k domácímu užívání.  

STRACH ZE SELHÁNÍ – NEVYHRANĚNOST 

Poradnu navštívila maminka s pětiletým synem. Ze své profese speciální pedagožky znala 
různé případy dětí a chtěla předejít tomu, aby měl její syn později ve škole problémy. Její syn 
byl nevyhraněný v používání dominantní ruky. Psal levou rukou, ale například při jídle 
používal pravou ruku. Protože maminka tušila, že zádrhel je v komunikaci mozkových 
hemisfér, přijeli na odblokování. Maminka si byla vědoma problémů v době porodu jejího 
syna. 

V 1.době porodní mamince odtekla plodová voda, která měla nazelenalou barvu, což 
maminku značně vyděsilo. Její strach a obavy o svého syna vytvořily v jejím těle tak velký 
stres, který způsobil, že chlapeček se neuměl zorientovat, nevěděl, co se vlastně děje –odtekla 
plodová (nazelenalá) – MAMINČINY OBAVY, STRACH. 

Následné silné kontrakce, epidurál, měření ozev miminka v bříšku – další strach, že něco není 
v pořádku. Dokonce se miminku v bříšku chvíli i špatně dýchalo. Po narození byly naštěstí 
všechny hodnoty v pořádku. 

NECHUŤ PSÁT 

Jeden náctiletý student uprostřed terapie popisoval situaci, kdy byl u své maminky v bříšku 
a cítil tam, že je maminka velmi smutná. Postupně popisoval, že maminka pláče a přitom píše 
dopis svým rodičům o tom, že její manžel je alkoholik a chce od něj i s dítětem, které čeká, 
odejít k nim. Klient, coby miminko v bříšku, byl natolik nepříjemně ovlivněn rozpoložením své 
maminky, přestože tyto emoce nebyly jeho, způsobilo to, že si zablokoval chuť psát. 
Kdykoli se měl soustředit na psaní, připomněly se mu emoce jeho maminky z prenatálního 
období, a v diktátech byla spousta chyb. Během terapie stačilo jen vydýchat pocity malého 
miminka v bříšku, provést mentální rozhovor se svou maminkou, navzájem si odpustit 
a provést pár jednoduchých cvičení na podporu spolupráce hemisfér, a bylo po problému. 
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U. KÁJA GŘEŠKOVÁ 

Jsem facilitátor, průvodce osobními změnami, kouč osobního rozvoje. 

Autorka úspěšné knihy CESTA K MÉ DUŠI www.cestakmedusi.cz . 

 

Vystudovala jsem vysokou školu – obor ekonomie. 

Tomuto oboru jsem se v podstatě nikdy nevěnovala, a ihned po škole jsem se podílela 
na podnikatelských aktivitách svého manžela. 

Mezní životní situace mě přivedla k práci terapeutky – facilitátorky metody One Brain. Tuto 
metodu jsem studovala u Dagmar Tachezy, Carol Ann Hontz a Danieal Whiteside. 

Provozuji poradnu osobního rozvoje od roku 2000. Touto poradnou prošla více jak tisícovka 
spokojených klientů. V průběhu mé terapeutické praxe jsem vystudovala řadu dalších terapií 
a metod (REIKI, RECONNECTION, CESTA BRANDON BAYS, NUMEROLOGIE – JAROSLAV BAKO, 
ASTROLOGIE – ANTONÍN BAUDYŠ, HO‘OPONOPONO – HEW LEN, MABEL KATZ). 

Z mého pohledu nejsou důležité metody. Důležitý je člověk. Proto se při své terapii zaměřuji 
na řešení individuálních potřeb klientů, a snažím se při terapii použít vhodnou metodu 
obohacenou o mé více jak 20 leté praktické facilitátorské a koučovací zkušenosti. 

Cestu k nekonečným možnostem každého člověka se snažíme společně s manželem předávat 
na kurzech a přednáškách. 

Více informací najdete na www.facilitace.com a www.zazracnebachovky.cz  
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V. SEZNAM INSPIRATIVNÍCH ODKAZŮ 

www.facilitace.com 
www.kajagreskova.cz 
www.cestakmedusi.cz 
www.zazracnebachovky.cz 
www.nestestivestesti.cz 
www.miskagreskova.cz 
www.tomasgresek.cz 
www.iahp.org  
www.lumosity.com 
 

W. POUŽITÁ LITERATURA 

Jednotný mozek pro pokročilé   Gordon Stokes, Daniel Whiteside 

Bachova květová terapie    Ilse Maly 
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X. PROHLÁŠENÍ  

Tento materiál je informačním produktem a není návod na šťastný život bez práce. 

Nenahrazuje lékařskou péči a nenavádí nikoho, aby lékařskou péči ignoroval. 

E-book je postaven na našich osobních zkušenostech a může být pro čtenáře inspirací. 

Čtenáři a uživatelé tohoto materiálu jsou si vědomi, že jakékoli použití informací z tohoto 
materiálu nezaručuje samo o sobě dosažení uživatelem očekávaných výsledků. Výsledky 
(úspěchy i neúspěchy) jsou závislé na svobodném jednání uživatelů a čtenářů. Autoři za ně 
nenesou žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít i informace o produktech 
nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením našeho 
názoru. 

Informace sdílené v tomto e-booku jsou postaveny na našich praktických zkušenostech 
s využíváním spektra metod (ONE BRAIN, REIKI, RECONNECTION, ASTROLOGIE, NUMEROLOGIE, 
HO’OPONOPONO, CESTY BRANDON BAYS ...) individuální koučink, facilitace, poradenství 
i skupinové práci s klienty. 

 

Tímto chci poděkovat autorům a lektorům výše uvedených metod - Dagmar Tachezy, Carol Ann 
Hontz, Daniel Whiteside, Jaroslav Bako, Antonín Baudyš senior, Jack Canfield, Mabel Katz, 
Ihaleakala Hew Len a dalším. 

 

Rovněž chci poděkovat mým dětem za nekonečnou inspiraci a spolupráci na tomto e-booku. 
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