ZAČALI SME GYMNASTIKOU

Nina Menkynová
KU GYMNASTIKE JU V DETSTVE PRIVIEDOL OTEC, KTORÝ DLHÉ ROKY PÍSAL
O GYMNASTIKE V DENNÍKU ŠPORT A ZÁROVEŇ JE AJ ČESTNÝM ČLENOM SLOVENSKEJ
GYMNASTICKEJ FEDERÁCIE. MODERNÉ GYMNASTKY SI NINU PAMÄTAJÚ NAJMÄ POD RODNÝM
PRIEZVISKOM - RAČKOVÁ. NESKÔR SA SÍCE UPLATNILA V INEJ PROFESII, NO SVOJIM SPÔSOBOM
TENTO ŠPORT NIKDY NEOPUSTILA. NINA PRACUJE AKO TERAPEUTKA, ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM SA PRE
ŇU ZÁROVEŇ STALA AJ YOGA. VO VOĽNOM ČASE RADA BEHÁ A V POSLEDNOM OBDOBÍ
OBJAVILA TAJOMSTVO OTUŽOVANIA.

GYMNASTIKU SOM NIKDY NEOPUSTILA
Kedy ste začali s gymnastikou?

Keď sa vrátite do gymnastických

Prečo ste skončili s gymnastikou?

Začala som veľmi skoro. Približne

čias, čo Vás napadne ako prvé?

Neviem, či som vôbec niekedy

od troch rokov som sa motala

Disciplína, životný štýl a postoj,

s gymnastikou skončila. S aktívnou

po telocvičniach ako športová

drina, ale aj komunita a možnosť

kariérou samozrejme áno - a to

gymnastka. Začínala som u Ingrid

niekam patriť. Sú to pre mňa

na konci môjho štúdia na gymnáziu.

Holkovičovej a pani Macháčkovej.

nesmierne dôležité veci, ktoré

Vtedy nastupovala nová generácia.

Vtedy to boli trénerské

ma formujú doteraz.

Dievčatá boli vedené profesionálnejšie

gymnastické kapacity.

a boli ďalej ako ja. Od gymnastiky som
Čo Vás na gymnastike bavilo

však nedokázala odísť. Pokým som

V akom klube ste robili

a čo naopak nie?

nezačala študovať psychológiu,

gymnastiku a kto bol Vašim

Gymnastika mi ovplyvnila celý

strávila som dokonca rok na FTVŠ

trénerom?

život, nepremýšľala som, či ma

na odbore trénerstva modernej

Asi v šiestich rokoch som

to baví. Bola som to proste JA.

gymnastiky. Aj neskôr, počas celého

prestúpila na modernú gymnastiku

Samozrejme, mala som aj krízy,

môjho vysokoškolského štúdia, som

do TJ Sokol, kde sa ma ujala

ale život bez toho som si

trénovala mladé zverenkyne spolu

Marienka Kuklišová, Zorka Luhová,

nevedela predstaviť.

so Silviou Rohlíčkovou a vytvárala

Jitka Vilémová a neskôr ruská

základňu už modernejšej TJ Sokol,

trénerka Marína.

stavala choreografie a pôsobila
ako rozhodkyňa na súťažiach.
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Úplne som sa od gymnastiky vzdialila

Ako ste sa dostali k yoge?

až odchodom na stáž do zahraničia

Úplnou náhodou, ale zároveň veľmi jasne. Od prvého momentu

po vysokej škole. Láska k yoge mi však

som mala pocit, že podložku vyrobili pre mňa. Od gymnastiky to

vzdialenie od gymnastiky nedovolila,

pohybovo nebol až taký ďaleký krok. Avšak v období, kedy som ja

stále som v spojení, stále z nej pohybovo

objavila yogu, ešte nebola ani zďaleka tak populárna, ako teraz.

čerpám, neustále vnímam svoje základy.
Ku gymnastike ma viedol môj otec a som

Intenzívne sa jej venujete 15 rokov, zmenila Vám pohľad na svet?

mu za ten dar do života veľmi vďačná.

Mení mi ho dennodenne, vylaďuje ma, dostáva do môjho stredu.
Často mávam pocit, že na mňa yoga doslova rozpráva. O našom

Ako náročné bolo toto všetko skĺbiť

tele, o prepojení s mysľou, učí ma pokojnejšie reagovať, učí ma

so štúdiom?

aj vzťahom k iným ľuďom.

Nevnímala som to ako náročné, skôr
napĺňajúce môj život, dávajúce všetkému
zmysel. Aj diplomovú prácu som robila
na tému prepájajúcu gymnastiku ako
šport a jej „psychológiu“.
Stali ste sa terapeutkou. Lákala Vás vždy
psychológia?
Nemala som to tak vyslovene
pomenované. Myslím si však, že som
vždy mala rada ľudí a rada som počúvala,
hľadala súvislosti, vnímala „širšie“. Rada
som písala, uvažovala, bola som skôr
hĺbavejšia. Všímala som si veci naokolo,
hľadala prepojenia. Nikdy som nemala
vyhranené názory, čo vnímam
pre terapeutickú prácu ako dôležité.
Ak sme totiž o čomsi príliš presvedčení,
častokrát si zatvárame cesty k inakosti,
či špecifikám a odlišnostiam života.
Na čo sa počas svojej terapeutickej
práce najviac zameriavate?
Nie som klinický psychológ, teda
neriešim psychózy. Orientujem sa
na vzťahy, párovú terapiu, rodinné
konštelácie a systemiku. Veľa pracujem
s mladistvými – pomáha mi v tom určite
aj to, že mám troch synov. Mám pocit,
že dokážem vnímať ich svet a snažím
sa ho prepájať s tým „dospeláckym“.
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Vyučujete yogu, no žiaľ teraz iba formou online lekcií. Ako náročné je viesť hodinu, keď pred Vami nikto
okrem nahrávacieho zariadenia alebo počítača nie je?
No, je to trošku pocit, ako keď herec hrá pred prázdnou sálou. Ten vzájomný kontakt a energia je silný zdroj
a veľmi chýba. Zároveň sa učím veriť aj tomu virtuálnemu priestoru a mám pocit, že sa mi tá dôvera vracia
a už som sa tam naučila hýbať. Vďaka tomuto roku som objavila a posunula vpred veľa mojich komfortných
zón. Som za to vďačná.
Posledný rok žijeme v obavách o budúcnosť. Čo napomáha k tomu, aby človek zostal aj v týchto náročných
časoch pozitívny?
Nemyslím si, že musíme doslova ostať pozitívni vždy a všade. Verím však, že veľkou vecou je ostať v nadhľade
a v dôvere. V tom, že je všetko presne tak, ako byť má. Že nás to len posúva kamsi ďalej, aj keď ešte úplne smer
netušíme. Strach zastavuje, až dôvera však otvára dvere možnostiam. Ja mám dôveru v život, v ľudí i v dianie
a veľmi verím, že sa mi tento postoj darí šíriť aj ďalej.

Anouchka Blaško
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