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P ředmluva
Tato kniha nám umožní pochopit, pro máme problémy s uením. Zárove
nám pomže analyzovat píiny. „Kreavní uení“ je nové a jedinené v tom,
jak dokáže stres z uení pemnit v uební potenciál.
Kniha je urena také rodim, aby dtem pomáhali hledat nové cesty,
jak se uit bez stresu, a aby pochopili, jak mže jejich dít pi uení pracovat
s touto knihou a dlat pi tom i jiné vci (nap. pravideln nkolik cvik), které
by si rodie v dob své školní docházky nedokázali pedstavit.
„Kreavní uení“ není kniha, která nás utvrdí v našem stresu, jenž pi
uení máme, ale ukáže nám, že stres pi uení je pirozený a že „uení bez
stresu“ nikdy neexistovalo. Budeme-li se stresovat m, že máme stres, nikdy
se nic nenauíme. Pokud ale uznáme, že uit se je pirozené, stane se uení
pirozenou souás našeho života.
Uení se tedy stává životem a stres se stává energií, která podporuje uení.
Protože pouhé rozumové poznání nám v uení není nic platné, zahrnuje tato
kniha i speciální cviky odvozené z ínské medicíny. Tato cviení akvují naše
meridiány známé z ínské akupunktury. Pomáhají tak pozvednout náš energecký potenciál, abychom mohli to, co jsme poznali racionálním myšlením
a cítním, realizovat.
Pro rzné innos jsou vhodná rzná cviení, protože každý uební obor
i životní situace jsou spojeny s rznými emocemi. Je velmi dležité, aby
se stres nestal výmluvou pi uení, ale abychom rozpoznali, že nové vci bývají zpoátku za žené emocemi. Tyto emoce, když se vyhro , mohou snadno
vyúst ve stres.
Víme-li však, že nové vci vždy vyvolávají emoce, mžeme jim elit zpíma
a bez stresu. Mžeme tož tuto energii ihned využít k tomu, abychom novou
vc uvítali s rados . Nebudeme potom zahlceni stresem a neztra me tak
energii, kterou bychom spotebovali k jeho zpracování.
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DRUHÉ TAJEMSTVÍ
Uíme se celý život
Pe si poslední vtu ješt jednou a hluboce se u toho nadechni. Ped m,
než vydechneš, pus body zem. Te pijdou na adu:

BODY PROSTORU
Polož si dva prsty na kostr. Nachází se na spodní ás pátee.
A dvma prsty druhé ruky stiskni bod nad horním rtem.
Bhem toho, co držíš oba body, mžeš íst dál.

!

Uení zaíná s prvním nádechem po narození a koní až naším
úmrm.

Je dležité, aby sis zapamatoval, že uení je život. Kdo se neuí, nežije.
Kdo doopravdy nežije, onemocní. Te mžeš vzít svj život do vlastních
rukou a ode dneška vidt uení takové, jaké ve skutenos je: rozvoj, život,
dobrodružství a kreavita!

10 Kimových tajemství snadného uení
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Víš vlastn, pro máš problémy s uením?
Mže to být z rzných dvod. Možná najdeš odpov v následujícím
seznamu:
 Uitel je dsný. Neumí to správn vysvtlit.
 Nemžu se soustedit.
 Pi tomto pedmtu jsem vždycky hned unavený.
 Chci si radji hrát než se uit.
 Ostatní m rozptylují vždycky, když se chci uit.
 Nezajímá m to, co se musím uit.
To jsou nejastjší odpovdi, které dostávám od d , když se ptám na
dvod jejich problém s uením.
Než pjdeme dál, udlej si tuto mudru:

MUDRA PRO VNITŘNÍ SÍLU
Spoj palec a špiku prsteníku a polož ukazováek na první kloub
palce. Tuto mudru budeš te držet minimáln 3 minuty na obou
rukou, než prsty zase oddlíš. Za mco držíš mudru, mžeš samozejm pokraovat v dalším tení.
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ČTVRTÉ TAJEMSTVÍ
Co mnozí lidé jedí nejradji a nejastji,
škodí nejvíce – sladkos
Když jíš denn sladké, zažívá tvoje tlo neustálou „vnitní katastrofu“, protože
tvé nadledvinky se stále „nažhavují“. Jejich úkolem je zachraovat t z nebezpených situací pomocí re exivních pohyb nebo reakcí.


Píklad:
Jsi velmi unavený, a proto spíš velmi tvrd. Náhle nkdo prudce oteve dvee do tvého pokoje a kií: „Rychle vstávej, dm hoí!“. Ješt než
se ádn probereš, už stojíš vedle postele, rychle popadneš nco na sebe
a ukáš z domu.
Odkud pichází tato reakce? Byl jsi pece k smr unavený, a pesto jsi
najednou svží a ilý. Nadledvinky produkují pi stresu adrenalin. Tento hormon t okamžit pipraví k útku, dlouho ped m, než mžeš celou situaci
vbec pochopit.
Pedstav si, že by ses nejdív zaal v posteli protahovat, pak by ses zaal
vyptávat, kde to vlastn hoí, a potom bys pemýšlel, co by bylo nejlepší udlat
jako první. Než bys celý tento myšlenkový proces dokonil, bylo by už zejm
píliš pozd a cestu ven by  blokoval hustý kou a ohe.
Chceš-li si zachránit život – v tomto pípad jedin okamžitým útkem
– potebuješ své nadledvinky. Ty dodají okamžit extra pídl energie, abys
mohl zareagovat bleskov!
Když jíš hodn a asto sladké, je to, jako kdyby nkdo v noci volal: „Rychle
ven, dm hoí!“ Nadledvinky poslušn vyluují adrenalin a tvé tlo je pipravené na všechno. Ale žádný povel nepichází.
Pedstav si, že jsi svolal celou armádu do pohotovos, každý eká na povel
„Vped!“, nikdo však povel k útoku nevydá. Každý z voják se po ase zane
vzpírat a pestane poslouchat. Když pak nkdy pokyn k útoku opravdu zazní,
není tu nikdo, kdo by ho provedl.
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19

Te tedy víš, že cukr – v nadmrné míe – akvuje tento re ex k boji a útku a nastavuje celé tlo na program „peži “, akoliv zvnjšku nehrozí žádné
nebezpeí. V tomto stavu se žádný lovk – ani ty – nemže koncentrovat!
Nedokážeš se uit, cí š se pe žený a zaneš být pirozen mrzutý.
Když budeš své orgány pehívat m, že budeš každou chvíli jíst nco
sladkého, nezstane  žádná energie na uení.
Zkus jednou pozorovat ostatní spolužáky ve tíd, kteí neustále mlsají.
Jsou bez nálady, poád odmlouvají, neposedí klidn, dokonce jsou asto
agresivní a hádaví.

!

Konzumace sladkého znásobuje stres pi uení, protože brání klidu
a koncentraci.

Jsi závislý na cukru?
Vyzkoušej si, že od zítka následující dva dny nebudeš jíst nic sladkého! Žádnou marmeládu, okoládu, zmrzlinu, žádné ovoce, corn akes, müsli-tyinky,
bonbóny, žádný keup (v nm je skryta spousta cukru) apod.
Pozoruj, zda  to pipadne lehké nebo máš pocit, že trpíš. Plížíš se kolem skíky se sladkostmi a zkoušíš najít logické vysvtlení ospravedlující,
pro se musíš dnes vzdát sladkého? Nemžeš se soustedit na uení, protože
poád myslíš jen na to, jak zítra ty sladkos doženeš?
Prozradím  te páté tajemství.
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DEVÁTÉ TAJEMSTVÍ
Pem nechu k uení ve svj osobní cíl
Také to lze relavn lehce! Sta se kreavním, mj nápady, zani snít a pesn
si pedstav svj cíl, pro který se  vypla uit se ešnu, anglinu, matemaku, francouzšnu, nminu, djepis apod.
Teprve když máš žíze, máš dvod sáhnout po sklenici vody na stole.
Teprve tehdy, když najdeš svj cíl, zanou se problémy s uením zmenšovat,
a postupn úpln zmizí. Možná pijde den, kdy si ekneš: „Tento pedmt m
baví! Tším se na vyuování.“
Vím, že si to dnes ješt neumíš pedstavit. Ale když budeš žít tak, abys ml
dostatek energie na myšlení, objeví se úpln nové nápady a vyhlídky.
Nápady  pomžou pekonat nechu k uení a stres.
Ke všemu, co dláš, potebuješ dobe dýchat. K tomu  pomže úpln jednoduché cviení:

KROUŽENÍ PAŽEMI
Postav se s nohama na šíku bok, kolena mírn pokrená. Obma
pažemi souasn provádj kruhy zepedu nahoru a nad hlavou
smrem dozadu. Udlej celkem 50 kruh. Dávej pozor, aby lokty
zstaly natažené.

Energecká cviení
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3. BODY MOZKU
Jak se to dlá: Polož dva prsty jedné ruky na pupík. Palec druhé ruky polož
do pravé jamky pod klíní kos . Ukazováek a prostedník polož do levé jamky.
Te lehce masíruj všechna ti místa souasn. Po zhruba jedné minut si
vym ruce.
Jak dlouho: Každou stranu masíruj jednu minutu.
Jak to psobí: Body mozku akvují tvé mozkové hemisféry a propojují je.
Zlepšují vnímání vpravo a vlevo (tak mžeš i lépe opisovat od svého souseda!).
Pokud ráno nemžeš vstát z postele, masíruj si tyto body po dobu ty minut.
Bude se  vstávat lépe!
Body mozku oživí tvou chu do života, když neinn jen tak posedáváš a do nieho se  nechce. Jednoduše je promasíruj a pokej, co se stane!
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Energecká cviení

13. JÍZDA NA KOLE
Jak se to dlá: Lehni si na záda a polož pokrené paže vedle hlavy. Dbej na to,
aby podložka nebyla píliš tvrdá. Nyní zvedni hlavu a ob nohy nad zem a pibliž levý loket k pravému koleni a potom pravý loket k levému koleni. Tímto
kíženým pohybem „šlapej na kole“ a nepestávej u toho pravideln dýchat.
Když se unavíš, odpoi si a potom šlapej dál.
Kolikrát: Každá strana 20×, postupn zvýšit na 50×.
Jak to psobí: Jízda na kole akvuje tok energie podél tvé pátee a propojuje ob mozkové hemisféry. Pokud máš problémy s postavou, mžeš mto
cviením posílit i bicho.
Jízda na kole t udrží ilého, prohloubí tvj dech a zvýší tvou kondici.

Mudry
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3. MUDRA PRO AKTIVACI MOZKU
Jak se to dlá: Polož polštáky palc na nehty prsteníku a malíku. Zapoj ob
ruce.
Jak dlouho: 4 minuty, 6× denn, s pestávkou minimáln 17 minut.
Jak to psobí: Mudra pro akvaci mozku propojuje ob mozkové hemisféry,
aby sis udržel chladnou hlavu i v ob žných situacích. Ve správnou chvíli t
vždycky napadne to pravé. Jsi kreavní a umíš uskutenit své nápady.
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SESTAVY CVIKŮ
PRO KREATIVNÍ UČENÍ
Kdo necvií, není pohyblivý. Kdo není pohyblivý, není pipraven
pijímat a zpracovávat nové podnty. Uit se znamená neustále pijímat a zpracovávat nová fakta. Musíš se zabývat ním,
co ješt neznáš. A když tedy nejsi pohyblivý a pružný, nemžeš
být otevený pro nic nového.
V této ás knihy najdeš sestavy cvik se speciálním zamením. Je jedno, pro kterou sestavu se rozhodneš – ale aby 
opravdu pinesla užitek, musíš ji dlat 2× denn. Doporuuji cviit
první sadu hned ráno poté, co vstaneš. Podruhé si zacvi, než
zaneš s domácími úkoly. Budeš potom rychleji hotov a mžeš si
svj volný as s istým svdomím uspoádat podle libos.

75

Sestavy cvik pro kreavní uení

3. HASIČI

„Odpouštní páry“ – cviení pro špatné nálad
Když vbec nic nefunguje, když t absolutn nic netší, když  jdou všichni
na nervy (a rovnž ty jim) – pak musíš urychlen zavolat hasie.
Jsou také dny, kdy jsi sám pro sob. Být rozmrzelý a nevrlý, mít špatnou
náladu a k tomu ješt lézt ostatním na nervy – to není nutné. S následující
sestavou budeš zase rychle v kondici, pára bude vypuštna, zármutek a vztek
se rozplynou. Den je zachránn!
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

!

Cviení
Pozivní body
Mudra pro žaludek
Plkruhy hlavou
Protažení lýtek
Myslící epice
Osmiky pánví

Poet / doba trvání
2 minuty
3 minuty
každá strana 8×
každá strana 3×
8×
25×

Strana
50
70
58
55
51
63

Život je píliš krátký na to, abychom byli po celý as mrzu. Je škoda
každého dne, kdy ses nesmál. (Tím ale nemám na mysli škodolibý
smích!)

„KREATIVNÍ UČENÍ“ je jedinečné ve svém přístupu, jak cíleně přeměnit stres z učení v energii k učení. Kniha nabízí energetická cvičení
odvozená z KINEZILOGIE a ČÍNSKÉ MEDICÍNY, která aktivují z akupunktury známé meridiány. Posílením tělesné energie se zvýší výkonnost při
učení. Speciální sestavy kineziologických cviků a mudry jsou povoleným
dopingem pro kreativní učení:
 Svěžest a odolnost každý den – ranní cvičení pro více energie
během dne
 Odstravění vnitřního odporu – zklidnit se a získat chu k učení
 Hasiči – „Odpuštění páry“ – cvičení proti špatné náladě
 Kreativně se učit, kreativně žít – lépe pochopit a využít souvislosti
 Mít dobrý rukopis – cviky pro jemnou motoriku
 Jdeme na to! – cviky pro rozehřátí před sportem
 Kreativní učení pro konkrétní předměty – cílené sestavy pro češtinu,
matematiku, angličtinu, francouzštinu a němčinu.

www.anag.cz

