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Nina Menkynová: 

Joga 
pre každého
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Marienka Kuklišová – môj vzor a jedna       človeka, ktorý sa túži pohnúť z miesta. 
z duší modernej gymnastiky                      Kouča majú väčšinou manažéri vo 
na Slovensku – bola psychologička. firmách. Terapeuta vyhľadajú ľudia, ktorí 

Šport bol naozaj mojou súčasťou                    Obdivovala som jej prirodzenú múdrosť si vedia vypýtať pomoc a blízkosť. Verím, 
od detstva. Otec ma v piatich rokoch a vnímavosť. Pre psychológiu som sa že to, čo robím, pomáha ľuďom byť viac 
priviedol do gymnastickej haly a tam rozhodla srdcom, nie hlavou. nimi samými. Že im to posúva hranice, 
som ostala až do skončenia vysokej poukazuje na ich vnútornú silu, 
školy. Postupne som sa z aktívnej schopnosti a vlastné zdroje. Ten proces 
gymnastky a členky reprezentačného ich učí počúvať seba, byť prítomný, 
tímu vyvinula na trénerku a aj vnímať, čo sa deje okolo.                         Po škole som takmer rok strávila                     certifikovanú rozhodkyňu. Počas toho Dobrý sprievodca v rozvoji (či už sa volá v zahraničí. Po návrate som vyhrala dlhého obdobia sa moje pocity striedali kouč, alebo terapeut) je podľa mňa konkurz na miesto psychologicky od úplnej oddanosti až po odmietanie. niekto, kto dokáže držať druhému orientovaného konzultanta v prestížnej Teraz už viem, že silné pocity boli dva zrkadlo tak dlho a tak poctivo, kým sa poradenskej spoločnosti. Dostala som brehy tej istej rieky. Rieky, ktorá ma stále človek do svojho obrazu „nezamiluje“. možnosť sprevádzať ľudí vo svete plaví životom. A myslím, že ma aj vďaka 

biznisu bližšie k sebe. Objavovať               športu plaví bezpečne, zodpovedne,          
a upozorňovať na ich talent, schopnosti ale aj vnímavo.
a pomenovávať ich hodnoty. Pracovala Jogu som našla a ona si našla mňa. Bola 
som na stovkách manažérskych to okamžitá láska. Vždy som sa rada 
personálnych auditoch či hĺbkových hýbala, v pracovnom kolotoči som to 
posúdeniach manažérskeho a ľudského však často odsúvala. Po narodení prvého 

Môj svet na gymnáziu tvorila gymnastika potenciálu. Naučila som sa pracovať syna ma to nevedomky pritiahlo. Čím 
a knihy, aj básne. Čiže nič, čo sa profesionálne, spoľahlivo a  niesť veľkú viac jogu vnímam, čím viac o nej viem, 
považovalo za rozumné a praktické pre zodpovednosť. Zároveň som sa učila              č  í m dlhšie ju učím – tým viac je mojou 
budúcnosť. Nevedela som sa rozhodnúť aj vnímavosti, odvahe a schopnosti veriť hudbou v živote.
a celkom neprakticky som si zvolila aj „tichším“ hlasom v sebe. Ako obrovský 
štúdium na FTVŠ. Už vtedy som dar do života mi prišla možnosť urobiť                   
pracovala ako trénerka modernej si koučovský certifikát a neskôr sa stať 
gymnastiky. Povedala som si, že mi to študentkou dlhodobého Učím jogu desiaty rok a čoraz pomôže sa profesionalizovať. Od školy medzinárodného psychoterapeutického intenzívnejšie. Využívam každú možnosť som však očakávala priveľa, moderná výcviku.  O tieto dary sa doteraz                            učiť sa od iných. Verím, že aj tí najväčší gymnastika na Slovensku bola vtedy s veľkou láskou starám. A je pre mňa učitelia musia byť „učení“, teda musia ešte v plienkach. dôležité nezaspať, ani sa neuspokojiť. mať inšpiráciu. Doteraz som spoznala 

rôzne prístupy a školy, systémy aj  
učiteľov.                                                        

Uvedomila som si, že to, čo mi v tej dobe Nevnímam veľký rozdiel medzi Srdcom ma však pritiahli dva smery. 
bolo najdrahšie, môžem robiť aj bez koučingom, terapiou a osobným Iyengar joga, ktorá je zameraná na 
papiera. Jedna z mojich tréneriek, rozvojom. Vždy je to sonda do duše detail, techniku, prácu s „mikročasťami“ 

Šport je odmalička súčasťou tvojho 
života. Ako sa to celé začalo?

Ako si sa dostala k povolaniu koučky           
a terapeutky?

Ako si sa dostala k joge?

Vzťah k športu ovplyvnil aj tvoj výber 
štúdia na Fakulte telovýchovy a športu?

Ako dlho sa joge venuješ? Aké techniky 
cvičíš?

A štúdium psychológie? Koho koučuješ?

Po ukončení kariéry modernej gymnastky a roku na Fakulte 
telovýchovy a športu skončila napokon štúdium zamerané             
na psychológiu.  A práve tá viedla jej cestu neomylne smerom     
k joge. Práve cez jogu sa snaží pozerať aj na svoju prácu  
terapeutky a koučky a prepájať ich navzájom.

Terapeutka, koučka 
a inštruktorka jogy

www.coloplast.sk
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tela. Najviac ma učí o vlastnom tele            viditeľne mení svoj pohľad na seba. ma vytrhli z koreňov. Všetko známe            
a odúča od gymnastických zlozvykov. Prichádza stiahnutý, s pohľadom do a bezpečné zmizlo. Musela som hľadať, 
Mojou láskou je tradičná Aštanga zeme, bez energie. Odchádza s hrdým kde a ako všetko zvládnem. Ubehli dva 
vinyasa joga. Vychádzam z jej logiky            hrudníkom a zhlboka dýcha. Pozície, čiže ťažké roky a teraz stojím na vlastných 
a múdrosti. Až pri tomto systéme som asány, prebúdzajú to, čo ani netušíme,  nohách a cítim za všetko vďaku. 
naozaj začala vnímať široký rozmer jogy. že v sebe nesieme. Veľakrát si ešte poplačem a hnevám sa. 

Môj pohľad na svet sa však veľmi mení      
a tiež aj môj prístup k joge či 
poradenstvu. Učím sa prijímať a vnímam Najradšej by som jogu odporučila tým, V zdravej výžive som prešla rôznymi 
viac veci pod povrchom. Všetko, čo teraz ktorí sa jej vyhýbajú. Nikdy však nikoho obdobiami. Po narodení prvého syna 
robím, robím s veľkou láskou a vďakou.  netlačím, nepresviedčam. Joga si človeka som sedela nad knihami o stravovaní, 
V štyridsiatke zisťujem, kto vlastne som. musí nájsť. Joga nie je pohyb, ktorý chcela som pre nás len to najzdravšie. 
Obrovskou radosťou v živote sú moji niekto robí len s cieľom schudnúť, Urobila som obrovské zmeny, často až 
traja chlapci – Jonáš, Benjamin                natiahnuť sa, či zosilnieť. Joga je podľa extrémne. Takto to, žiaľ, vidím až teraz. 
a Noah. Učím sa od nich.mňa za týmto prvým plánom. Joga mení Prešla som si makrobiotickým obdobím. 

postoje a pohľady na situácie tým,                  P  r estala som jesť mäso, mliečne výrobky 
že do tiel a mysle dáva viac priestoru. aj sacharidy. Rok som jedla len surovú 
Ukazuje slobodu a hrdosť v nás, ale aj stravu, až mi tiekli sliny od hladu, keď Pravdupovediac, voľné chvíle                           
úctu a pokoru. som na lúke uvidela púpavové listy. v súčasnosti nepoznám. Zladiť jogu, 

Spôsobila som si problémy s trávením. poradenstvo, tri malé deti a domácnosť 
Neskôr som sa detailne zaoberala mi občas pripadá nadľudská námaha. Čo 
ajurvédou a zistila som, že surová strava by som však robila, keby som mala viac Okrem toho, čo som nazvala prvým 
je pre môj fyziognomický typ nevhodná. voľna? Od malička som knihomoľ. Ku plánom, teda posilnenie, uvoľnenie 
Ajurvéda a jej princípy ma sprevádzajú knihám ma viedla mama a je to krásna spazmov, natiahnutie tela, naštartovanie 
doteraz, našla som v nej aj zdravú                cesta doteraz. Vďaka príbehom som metabolizmu, joga je naozaj rituálom 
a prirodzenú cestu stravovania.                     vždy trošku viac vnímala ten „iný“ svet očisty. Telo sa zbavuje toxínov, či blokov 
S deťmi jeme veľa polievok, varených ako reálny. Najradšej by som čítala, a to isté, len na inej úrovni, sa pri jogovej 
zeleninových jedál, strukovín i mäso. čítala a písala. A to všade – s baterkou praxi deje s mysľou. Je to práca                 
Snažím sa nakupovať v bio a domácej pod perinou, pri jedle a na mnohých s vnútornou energiou, objavovanie 
kvalite. ďalších miestach, kde sa to nesmelo...zmyslu a úžasnej sily dychu. Mení 

stereotypy, strnulé postoje. Stavia nás Ďakujem za rozhovor.
doslova na hlavu.  Za dobrý príklad 
považujem svoju prácu s človekom, ktorý Prežívam výrazné a náročné životné 
trpí depresiou. Praktikovaním jogy obdobie. Nedávno sa mi udiali veci, ktoré 

Odporúčaš jogu každému? Stravuješ sa zdravo?

Ako rada tráviš voľné chvíle?

V čom všetkom joga pomáha?

Čo ti prináša radosť do života?

Mgr. Jana Šípková
Zákaznícky servis
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