
/Preklad nemeckej brožúrky o školení  
INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY./ 
 
 
 
   Záväzná prihláška na 
 
-------------------------------------------------------- 
__    1 miesto na 3 roky  
         s 12 seminármi – mesačne   € 75.- 
__    2 miesta na 3 roky  
        s 12 seminármi – mesačne  € 136.- 

(68.- pro Person) 
__   3 miesta na 3 roky  
        s 12 seminármi – mesačne  € 186.- 

(62.- pro Person) 
__   1 rok so 4 seminármi 

-- mesačne   € 85.- 
__   2 roky s 8 seminármi 

-- mesačne  € 80.- 
1 miesto 
__    v Kleinmachnowe 
__    vo  Waldkirchu 
         na 3 roky so 7 seminármi  € 48.- 

(36 Monate) 
__  Jednotlivý seminár      € 290.-  

Termin: 
------------------------------------------------------------ 
      (Je možné dohodnú ť zľavu.) 
__  Obrátim sa na Vás ohľadne zľavy. 
 
__ Už som si dohodol zľavu  
 
Chcel by som prenocovať v škole a zaplatím paušálny 
poplatok za prenocovanie  € 10.- za seminár 
__   v Kleinmachnowe 
__   vo Waldkirchu 
 
__  V zásade sa chcem podieľať na obedoch  
 
__  V zásade sa chcem podieľať na večeiach  
 
__  V zásade mám záujem na spoločnej rezervácii 
lístka na vlak  
-------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

s lektormi: 
Pär Ahlbom 

Marcel Desax 
Merete Lövlie 

Thomas Pedroli 
 
 
 

3-ročné školenie  
2009 -2012 

 
 

striedavo 
v priestore Berlína  

a Freiburgu  

 



Čo rozumieme pod 
Intuitívnou pedagogikou? 

 
 
 

Ak „pravda“ môže byť myslená ako činnosť, 
presvitá tu pravý význam „intuície“. Nie je tu 
tým teda myslené niečo neurčité, bezplánovité 
či bezkoncepčné, ale niečo, v čom môže byť 
koncept či plán múdro zahalený.  
 
V rozhodujúcich okamihoch bezprostredne 
nepomáhajú plány a koncepty dostatočne. 
Pozornosť a pohyblivosť učiteľa môžu vojsť do 
takej vzájomnej súhry, že dokonca aj 
v náročných a prekvapujúcich situáciách je 
možné konať stále ekonomickejšie 
a tvorivejšie. 
 
Ak túto „ekonomickú kreativitu“ zažívam ako 
vo mne spočívajúcu možnosť, tak tým zaniká 
aj ochromenie z väčšinou nevedomého 
strachu pred nepredvídateľným. Tak isto 
zaniká aj nutkavé (nútené) prilipnutie na tom, 
čo máme pripravené. Takto vznikajúca 
nezávislosť premieňa koncept a plán vo 
vnútorné oblasti podobné krajine, ktoré sa 
teraz môžu stať prostredím pre pedagogické 
konania, ktoré môžu byť (síce) nečakané, ale 
„trefné“ (také, že „to sedí“, ladí /stimmig/.)  
 

Intuitívne schopnosti v tomto zmysle v zásade 
nezávisia od nadania, ale môžeme ich získať 
my všetci cvičením. Vo všetkom cvičení, hraní, 
pracovaní, vlastne vo všetkom konaní vôbec, 
a aj v prírodných procesoch, ak sú zdravé, 
jestvuje toto tečúce, dobrovoľné prúdenie 
alebo rast, v ktorom je obsiahnutá úplne iná 
kvalita než v takzvanom správnom, 
normálnom alebo inak bežne dostatočnom. 
 
V každom prípade je vždy možné toto 
normálne a správne minúť (prejsť okolo), a tak 
začína to podstatné/bytostné. 
Slová môžu deje popísať, ale nie vždy ich 
môžu spraviť zažiteľnými. Tu povedané chce 
poukázať na niečo, čo je vždy a všade tu, 
a ľahko je to prehliadané. 

 
  
 
Obsahy kurzov a lektori 
 
 
Pär Ahlbom 
Hranie a cvi čenie-prehlbovanie 
 
„Deti sa hrajú. Tým sa rozvíjajú a učia. Vonkajšie 
bezpečie je základnou podmienkou. Ak sa my 
dospelí tiež tak zvedavo hráme a cvičíme, 
pracujeme nielen na svojom vlastnom ja, ale aj na 



obnove kultúry, ktorá môže vyplynúť z takéhoto 
primárneho života. Mojím hlbokým želaním je 
vytvoriť priestor pre bezpečie a chuť hrať sa. Cez 
improvizované, voľné a presne vedené cvičenia 
a hry môžeme spolu odkryť udivujúci prameň 
muzikálnosti v nás a tam sa naučiť, čo je svojvôľa 
a čo sloboda.“ 

 
 
Merete Lövlie 
Maľovanie 
 
„Ako sa kreuje vlastné tvorenie? Pri mne to robí 
papier a farby, pretože farby majú možnosť 
rozprávať priamo s naším tvorením, ak sa tomu 
dokážeme otvoriť. Pomôžem ti, aby si mohol vojsť 
do tejto otvorenej komunikácie s farbami, a tým do 
tvojej vlastnej kreativity. Cudzie obrazy odpadnú 
a ty môžeš nájsť svoj vlastný svet obrazov.“  

 
 
Marcel Desax 
Osobný rozvoj a komunikácia 
 
„Moje telo necháva vznikať pocity, aby ma doviedlo 
ďalej v mojom vývoji. Tieto pocity prehovárajú 
obzvlášť silno tam, kde zažívam prekážky, a kde 
ma rušia iní ľudia. Ak sa od tejto reči odvraciam, 
stanem sa vyčerpaným. Ak nič nezmením, môže to 
viesť až k chorobám. Je veľmi zaujímavé meniť 
jediného človeka, ktorého zmeniť môžem, totiž 
seba samého. Rozhovory a cvičenia mi pri tom 
pomáhajú.” 

 
Thomas Pedroli 
Rozhovor 
 
„Keď v rozhovore ustúpia názory, hodnotenia, 
dobre mienené rady, vlastné asociácie, môže 
vzniknúť neohrozujúca atmosféra, v ktorej môžem 
rozprávať aj o veciach, ktoré mi padnú zaťažko 
alebo mi robia starosti.  Práve v tom, čo sa mi ešte 
nedarí, spočívajú šance môjho vývoja, len 
potrebujem často rozhovor na to, aby som to 
zbadal. V chránenom priestore cvičíme bedlivosť, 
pozornosť v počúvaní a v hovorení.“ 

 
 
Iris Johansson 
Primárna myšlienková práca 
 
 „Ja pracujem s komunikáciou. Komunikácia 
vovnútri so mnou samým, s inými ľuďmi a so 
svetom a so skutočnosťou. Pri mne môžeš dostať 
pomoc v procese so mnou, v ktorom môžeš vyzrieť 
nad svoje vlastné hodnotenia, až  (tým) dosiahneš 
spôsob správania, ktorým dokážeš riešiť svoje 
konflikty a dokážeš nachádzať alternatívy, keď si 
zablokovaný/ustrnutý. Ja to volám primárna 
myšlienková práca.“ 
 
 



 
Škola Intuitívnej pedagogiky 
 
 
Už vyše troch desaťročí rozpracovávajú na Solvik-
škole (Solvikskolan) v Järna-e (Švédsko) základy 
Intuitívnej Pedagogiky. 
 
Školenie zmyslovej pozornosti vyrastajúce z hudby, 
pohybu a improvizácie a s tým súvisiace metódy 
učenia, predovšetkým mladého dieťaťa, sa 
zakladajú na práci Pära Ahlboma (švédsky učiteľ 
a hudobník, ročník 1932). 
 
Obsahy Intuitívnej  pedagogiky boli 
sprostredkovávané a precvičované 
predchádzajúcich dvanásť rokov počas takzvaných 
Pedagogických týždňov (Pädagogischen Wochen; 
v mestách: Texel, Langenberg, Soest, Freiburg a 
Nürnberg).  
 
K tomu sa pridali od roku 2002 tri 3-ročné 
intenzívne školenia, na ktorých zakaždým nová 
nemeniaca sa skupina, pozostávajúca vždy 
z približne 70 ľudí z rôznych krajín (Nemecko, Litva, 
Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Slovensko, Maďarsko), pracovala na otázkach 
procesov premeny, ktoré umožňuje Intuitívna 
pedagogika.  
 
Prvé školenie sa konalo v rokoch 2003-2006 v 
Langenbergu, ďalšie dve v rokoch 2006-2009 
v oblasti  Freiburgu, ako aj v Solvik-škole 
(Švédsko).  
 

 
 
 
 
 
 
V rokoch 2009-2012 bude nanovo ponúknutá jednej 
skupine v Nemecku možnosť školiť sa tri roky 
v Intuitívnej pedagogike. Semináre k tomu sa 
konajú striedavo vo Waldkirchu (pri Freiburgu) a v 
Kleinmachnowe (pri Berline). 
 
Popri umeleckom rozvíjaní (cvičení) 
prostredníctvom hrania, maľovania a pohybu, sa 
bude cvičiť priebežne aj komunikácia. Pracovné 
oblasti lektorov sú popísané bližšie v nasledovnom.  
 
Počas predchádzajúcich dvanástich rokoch boli 
medzi účastníkmi zastúpení predovšetkým rodičia, 
terapeuti, odborní učitelia, triedni učitelia a študenti.  
 
Toto školenie sa však obracia ku všetkým ľuďom, 
ktorí pociťujú neodkladnosť/naliehavosť školenia 
intuitívnej pozornosti. Obzvlášť na tých, ktorí majú 
do činenia s deťmi a mladistvými, ktorých dôvera 
k dospelým sa v dnešnej dobe stáva stále slabšou.  
 
Samozrejme účasti na školení nebráni nič ani 
vtedy, ak človek nepracuje v pedagogických 
pomeroch, ale cíti sa tu povedaným oslovený. 

 
 



3-ročné školenie 
 
 
Vyššie pomenovaný obsah Intuitívnej pedagogiky 
bude rozdelený do časového obdobia od 
septembra 2009 do augusta 2012 na 12 seminárov. 
Dva semináre sa konajú každý školský rok vo 
Waldkirchu (pri Freiburgu) a dva v Kleinmachnowe 
(pri Berlíne). 
 
Spôsob vývoja, ktorý sa uskutočňuje týmto 
školením, je postupné prenikanie do stále hlbších 
vrstiev toho, čo nazývame Intuitívna pedagogika, 
resp. stále ďalej postupujúce odpratávanie toho, čo 
Intuitívnej pedagogike stojí v ceste. Tento proces 
sa dokončuje podľa našej skúsenosti po prvom 
raze po 12 seminároch počas troch rokov. Preto 
odporúčame priebežnú účasť na oboch miestach 
konania.  
 
Je však aj možné zúčastniť sa len jednotlivých 
seminárov, len jedného z troch rokov alebo len na 
jeho častiach. Spôsob a rozsah účasti bude treba 
potvrdiť písomne.  
 
 
 
Kolégium 
 
Školenie Intuitívnej pedagogiky má Kolégium, ktoré 
toto školenie obsahovo vedie a zodpovedá zaň.  
Kolégium je nezávislé a môže samo seba rozšíriť 
alebo pozvať hosťovských lektorov. V tomto čase 
do Kolégia patria:  

Pär Ahlbom, Merete Lövlie, Marcel Dexax, a 
Thomas Pedroli. Iris Johansson bude 
pravdepodobne len na jednom seminári za rok (máj 
2010...). Hovorí švédsky a bude ju prekladať 
Susanne Hinsch (do nemčiny). Vedenie školenia 
Intuitívnej pedagogiky má Pär Ahlbom. 
 
 
 
Prečo v 2009-2012 striedavo medzi 
severovýchodom a juhozápadom? 
 
Na konci posledného 3-ročného školenia sa 
ukázalo, že tak v priestore Freiburgu, ako aj v 
priestore Berlína je v rovnakej miere záujem 
o ďalšie 3-ročné školenie. Keďže uskutočnenie 
dvoch školení v Nemecku nie je pre lektorov možné 
z časových dôvodov, a okrem toho sa javilo ako 
želateľné miešanie rôznych mentalít a tiež 
rovnomerné rozdelenie nákladov na cestovanie, 
rozhodlo sa Kolégium uskutočniť nadchádzajúce 
školenie  striedavo vo Waldkirchu (pri Freiburgu) 
a Kleinmachnowe (pri Berlíne).  
 
Koordinačná skupina, ktorá vykonáva praktické, 
ekonomické a administratívne uskutočnenie týchto 
podujatí  a zodpovedá za nie, sa skladá najmä 
z kolegýň oboch týchto škôl, na ktorých sa školenie 
koná. 
 
 
 
Úvodné semináre  
 
 Prvé dva semináre, v októbri 2009 a vo februári 
2010, sú úvodné semináre. Na nich sa rozdelia 



účastníci do štyroch skupín. Každá skupina 
dostane potom na každom z úvodných seminárov 
u dvoch lektorov viacdňový úvod tak, aby po 
druhom úvodnom seminári poznal každý účastník 
intenzívne prácu všetkých štyroch lektorov.  Od 
tretieho seminára v apríli 2010 si môžu účastníci 
kurzy voľne voliť.  
 
 
Výhody zarezervovania viacerých miest 
 
Získali sme skúsenosť, že práca – tak v rámci 
jednotlivých školských kolégií, ako aj pre školenie 
Intuitívnej pedagogiky samotnej – môže byť 
plodnejšia, ak sa kurzov zúčastňujú spoločne 
aspoň dvaja spolupracovníci z jednej školy.  
V tomto prípade je – v tomto prípade vďaka 
možnosti priebežnej spolupráce s kolegyňami – pre 
účastníka kurzu jednoduchšie ďalej pracovať 
v bežnom dni s obsahmi Intuitívnej pedagogiky. 
Plánujeme zodpovedajúcu zľavu pre skupiny – pre 
školy a inštitúcie. Ak si škola napevno objedná istý 
počet seminárnych miest, môžu pricestovať aj rôzni 
kolegovia z tejto školy.  
 
 
Náklady 
 
Keďže sme zainteresovaní na dlhodobej 
plánovateľnosti financií, plánujeme dva druhy zliav. 
Záväzné prihlášky, či už sú na všetky semináre 
alebo napr. len Berlínske semináre, môžu byť 
platené priebežným mesačným príspevkom. Tieto 
pravidelné platby sú značne cenovo výhodnejšie 
ako jednotlivé semináre. Okrem toho plánujeme 
zľavy pre skupiny. 

Prehľad nákladov  
 
Jednotlivá  Mesačné   Zaplatiť      Cena za 
osoba    náklady   mesiace       seminár  
 

1 jednotlivý 
seminár           € 290.- 
 

1školné miesto 
na 3 roky 

s 12 seminármi       € 75.-       36         € 225.- 
 

1 rok  
so 4 seminármi    € 85.-       12         € 255.- 
 

2 roky  
s 8 seminármi    € 80.-        24         € 240.- 
 

Len Waldkirch 
3 roky so 6 seminármi 
+úvodný seminár 2 

v Kleinmachnowe     € 48.-        36         € 247.- 
 

Len Kleinmachnow 
3 roky so 6 seminármi 
+ úvodný seminár 1 

vo Waldkirchu      € 48.-         36          € 247.- 
-------------------------------------------------------------------------- 

Skupinová  Mesačné          Zaplatiť     Cena za 
zľava  náklady pre       mesiace     seminár 
(napr. rodiny, školy,      - miesto  - skupinu 
 alebo inštitúcie)  
 

2 miesta 
für 3 Jahre 

mit 12 Seminaren        € 68.-     € 136.-        36         € 204.- 
 

3 miesta 
für 3 Jahre 

mit 12 Seminaren         € 62.-      € 186.-       36        € 186.- 
 

 Zľavy na viac ako 3 miesta na požiadanie možné. 
 

50 % zľavu môžu požadovať napr. nezamestnaní, 
študenti alebo dôchodcovia. 
(Po osobnom rozhovore: Ceny možno upravi ť tak, aby boli primerané 
pomerom krajiny z ktorej pochádzame, napr. Slovensk o...) 



Stravovanie 
V jedálňach usporiadateľských škôl možno 
požadovať obed, večeru a občerstvenie počas 
prestávok. Tam varia prevažne vegetariánsky a bio. 
Pre tých, ktorí prespávajú v škole, je k dispozícii 
kuchynka. Tam si môžu účastníci sami 
zorganizovať raňajky.  
 
 
Prenocovanie  
Za paušálny poplatok za prenocovanie vo výške  
€10.- za seminár je možné prenocovať v škole. Je 
potrebné si so sebou doniesť karimatky a spacáky.  
 
 
Časy 
Tých 12 seminárov trvá vždy 5 dní. Každý seminár 
začína a končí na obed.  
 
 
Podpora pri rezervovaní ciest  
Keďže vnímame účasť počas celých 3 rokov na 
oboch miestach ako obzvlášť zmysluplnú, 
ponúkame, že prevezmeme rezerváciu výhodných 
vlakových lístkov, aby sa námaha na rezervovanie 
a náklady na cesty medzi severovýchodom 
a juhozápadom  nestali brzdiacim faktorom. 
 
Pri požiadavke najneskôr 2 týždne pred každým 
seminárom budeme pre účastníkov rezervovať 
lístky na vlak medzi Waldkirchom 
a Kleinmachnowom. (Cena cca. € 35.- až € 70.- za 
1 cestu) 
 
 
 

Vyrovnanie cestovných nákladov 
Keďže sú vždy takí účastníci, pre ktorých sú 
cestovné náklady veľkým zaťažením, koná sa pri 
každom seminári vyrovnanie cestovných nákladov. 
Dobrovoľne sa prispieva do jedného hrnca, 
z ktorého je potom rozdeľované tým, ktorí vyjadrili 
prianie príplatku. Doteraz boli vždy všetky želania 
príplatkov pokryté.  
 
 
Vystúpenie zo školenia 
Ak je účasť prerušená, platí človek svoje mesačné 
príspevky tak dlho, kým sa vyrovnajú semináre, 
ktoré sa do toho času už konali. Navyše 
požadujeme poplatok € 130.-, aby sme udržali 
medzeru vo finančných kalkuláciách vzniknutú 
vystúpením tak malú ako je to len možné.  
 
 
Staranie sa o deti  
Semináre Intuitívnej pedagogiky sú zamerané 
v zásade na dospelých. Vychádza sa z toho, že 
rodičia, ktorí pricestujú so svojimi deťmi, sú sami 
zodpovední za postaranie sa o svoje deti, a že 
kurzy sa spravidla konajú bez detí. Avšak rodičia sa 
môžu spojiť a zorganizovať spoločnú starostlivosť 
o svoje deti.  Na tento účel môže byť poskytnutá 
miestnosť. Kontakty môžu byť nadviazané cez 
adresu nášho združenia.  
 



Termíny    Miesta 
 
Einführungs-Seminar 1            Freie Schule Elztal 
Stre. 28.10. až                  Maxhausweg 4 
Ne. 01.11.2009     79183 Waldkirch-Kollnau 
vo Waldkirchu 

      Freie Waldorfschule 
Einführungs-Seminar 2                  Kleinmachnow 
Stre. 17.02. až               Am Hochwald 30 
Ne. 21.02.2010       14532 Kleinmachnow 
v Kleinmachnowe 
 
Seminar 3 
Stre. 07.04. až 
Ne.11.04.2010 
vo Waldkirchu 
 
Seminar 4     
Pia. 21.05. až  
Ut. 25.05.2010    
v Kleinmachnowe  
 
Ďalšie termíny budú nasledovať, 
hneď ako sa uzatvorí plánovanie 
prázdnin na usporiadateľských školách. 

 
Informácie & 

Prihlášky  
 
Freunde der Intuitiven Pädagogik e. V. 
Im Erlenhain 51 
79288 Gottenheim 
 
schulung@intuitivepaedagogik.de 

Koho možno osloviť  
 
Organizácia, vedenie ú čtovníctva, rezervovanie 
cestovných lístkov, požiadavky na z ľavy  
Marcus Geimer Tel. +49 (0) 7665-9 47 27 95 
 
Koordinácia Waldkirch & obsahové informácie 
Dieter Schwartz Tel. +49 (0) 7681-4 93 59 77 
 
Koordinácia Kleinmachnow 
Adrian Domzalski Tel. +49 (0) 33203-7 97 14 

 
--------------------------------------------------- 
Platná je nemecká verzia tejto brožúry! 

Toto je len preklad. 
--------------------------------------------------------------------- 

Preložila: K.Králiková 

 
Slovensko, Čechy...  
Koho možno osloviť  
 
Ak máte záujem zú častni ť sa školenia, budeme 
radi ak sa nám ozvete, taktiež v prípade záujmu 
o spoločnú cestu, zosúladenie (koordináciu) ciest 
zo Slovenska, príp. z Čiech. Pomôže nám 
poskytutie cesty AUTOM. . Zabezpečujeme 
súbežný svojpomocný preklad  do sloven činy na 
seminároch. Viac o intuitívnej pedagogike: Zdravá 
ľudskosť, www.zdravaludskost.estranky.sk 
 
Peter Živý       tel: +421 902 175567 

zivysvet@gmail.com 
Katarína Králiková    (SMS): +420 777033124 

zivapiesen@gmail.com 


