
Malá ponuka predchádza veľké 

skúsenosti. Pravdepodobne to nie 

je citát a pravdepodobne to tiež 

nikto nepovedal, ale je to pravda. 

Presvedčil som sa o tom počas 

trojtýždňovej stáže, ktorá tiež zahŕ-

ňala dva kurzy, a to kurz bazálnej 

stimulácie na základnej úrovni a 

kurz bazálnej stimulácie na úrovni 

nadstavbovej. O čo sa tak približ-

ne jedná ? O dotyky. Najprv som 

si veľmi neuvedomoval, čo ma to 

vlastne stretlo a aké mám nes-

mierne šťastie. Až v autobuse, kde 

som bol jediný chlapec, som si to 

uvedomil. Jedenásť dievčat – do-

tyky. V každom prípade som sa 

snažil tváriť ako profesionál počas 

celého trvania stáže, rovnako tak aj 

počas kurzov. Prvým prekvapením 

bol rozvrh. Dvanásť hodín ? Moja 

predstava bola asi taká, že počas 

ce- lého 

kurzu budem driblovať svojou hla-

vou o vlastný hrudník. Moja pred-

stavivosť ale zlyhala. V hospici Ci-

tadela, ktorom sme mali stáž a bol 

nám tiež poskytnutý priestor práve 

pre tieto účely, nás čakal polkruh 

zo stoličiek, presne taký, aký má-

vajú v tých filmoch o anonymných 

alkoholikoch  pre zvýšenie efektivi-

ty komunikácie. V priebehu kurzu 

som prišiel na to, že to má naozaj 

svoj význam  nielen pre alko-

holikov. Počas prestávok nám 

boli ponúknuté, ja to volám tak 

veľmi prívetivo  „nakopávačky“ 

-  čaj, káva, mlieko a neja-

ké drobné pochutiny dodali 

nášmu mozgu dostatok energie 

k tomu, aby sme sa mohli dosta-

točne sústrediť. Keď mám povedať 

pravdu, pri prvom, teda základnom 

kurze sme to ani veľmi nepotrebo-

vali. Lektorka prezentovala infor-

mácie veľmi sviežo, zaujímavo , ba 

až mi to prišlo  „divnô“, ako doká-

zala prednášať tak dlho a pritom 

na seba stále pútať pozornosť. Môj 

ohromný rešpekt pani lektorke. 

Okrem dvoch kíl na váhe  som si 

tiež odniesol vedomosti, ktorých 

som si pred tým nebol vedomý a 

nezabudnuteľné skúsenosti. Pestré 

vyučovanie bolo pre nás všetkých 

vítanou zmenou a malým útekom 

z ortodoxného a stále nemenného 

školského systému. Počas celého 

projektu nás, plnoleté deti, sprevá-

dzali dve učiteľky odborných pred-

metov, ktoré sa nás snažili držať na 

uzde. Naozaj to nemali ľahké. Však 

svojím profesionálnym prístu-

pom, s miernymi úletmi nervov, to 
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