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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Stretnutie bolo venované téme intuitívneho učenia, ktoré v súčasnosti patrí medzi výborné inovatívne 

prístupy ku vzdelávaniu. Cieľom prvého stretnutia k tejto téme bolo poskytnutie prvotných informácií 

k pochopeniu problematiky, pričom v nasledujúcom stretnutí bude prebiehať sebaskúsenostné 

spoznávanie intuitívnych hier a ich rozbor.  

 

Kľúčové slová: intuícia, vnímanie, sebarozvoj 



- Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Stretnutie bolo venované téme intuitívneho učenia, ktoré v súčasnosti patrí medzi výborné inovatívne 

prístupy ku vzdelávaniu. Cieľom prvého stretnutia k tejto téme bolo poskytnutie prvotných informácií 

k pochopeniu problematiky, preto riaditeľka školy pozvala na stretnutie ako hosťa p. Ľubicu Madudovú, 

ktorá je najlepším odborníkom v tejto sfére na území Liptova. Je autorkou konceptu „Škola intuície“, 

v ktorom sa už niekoľko rokov s veľkým úspechom venuje rozvoju detí, ich schopností, talentu 

a intuície. Pani Madudová veľmi pútavo voviedla účastníkov klubu do princípov intuitívneho učenia, 

vyzdvihla jeho prednosti a prínosy pre deti aj mládež, ale aj pre dospelých. 

 

Intuícia je prirodzená schopnosť každého človeka. Je to súčasť nášho ľudského potenciálu, rovnako ako 

je uvedomovanie si seba samého, logické a analytické myslenie, vizualizácia či kreativita. Ide 

o  schopnosť navnímať veci a javy bez použitia piatich zmyslov. Preto je často nazývaná aj šiesty 

zmysel. Súčasný človek však pod vplyvom tlaku dnešnej spoločnosti na túto svoju prirodzenosť zabudol, 

prestal načúvať svojmu vnútornému vedeniu a za relevantné považuje iba tie informácie, ktoré dokáže 

získať piatimi zmyslami a spracovať logickým procesom. Tým sa veľmi ochudobňuje a jeho život je aj 

z tohto dôvodu plný problémov v rôznych oblastiach. Pre každého človeka, bez ohľadu na vek, je preto 

veľmi dôležité začať vnímať svojho vnútorného poradcu, ktorý ako jediný nám môže dať relevantné 

informácie o nás samých. I keď sme svoju intuíciu mnoho rokov nevyužívali, nič nie je stratené. Mozog 

človeka je plastický a v každom veku dokáže vytvárať nové prepojenia medzi neurónmi podľa toho, 

čomu dávame svoju pozornosť. 

 

Koncept intuitívneho učenia je o zvýšení mozgovej kapacity, znovuobjavení svojej intuície a schopnosti 

vedome tvoriť. Jeho cieľom je umožniť človeku rozvíjať svoj prirodzený potenciál a odkryť aj tie 

schopnosti, ktoré sú bežnou spoločnosťou považované za nadštandardné, a tým získať prirodzené 

vnútorné vedenie v súlade so zmyslom života každého človeka. 

 

Na záver svojho pútavého rozprávania p. Madudová ponúkla niekoľko príkladov z vlastnej praxe 

a výsledkov svojej činnosti, predstavila členom klubu príbehy konkrétnych žiakov a ich rozvinutých 

schopností (čítanie bez očí, bezdotykové vnímanie energie predmetov, telekinéza a pod.), čo členov 

klubu priam nadchlo a prejavili obrovskú zvedavosť pre budúce stretnutie klubu s možnosťou 

vyskúšania si vybraných intuitívnych hier.  

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Keďže nasledujúce stretnutie má byť pokračovaní aktuálnej témy, požiadala riaditeľka p. Madudovú, aby 

prišla aj nabudúce a venovala svoj čas členom pedagogického klubu a predstavila im možnosti 

intuitívneho učenia aj formou praktických hier a sebaskúsenosti.  
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