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Ako ma oslovili temperamenty 

V poslednom ročníku waldorfského seminára som začala zároveň navštevovať aj 

seminár umeleckej terapie Akadémiu Raphael, pod vedením Jany Koen. Na svojej práci a 

tiež na práci ostaných účastníkov (šrafovanie  -  hra svetla a tmy),som začala pozorovať, že 

sa v umeleckej tvorbe zrkadlia určité vnútorné procesy seminaristov, ktoré sa prejavovali 

cez ich temperamenty. Pôvodne som chcela pozorovať jednotlivé osoby a ich rôznorodé 

temperamenty a naučiť sa ich rozoznávať. Žiaľ, zistila som, že cez víkend mám čo robiť, 

aby som sa ponorila do umeleckej práce a stíhala zadané úlohy, takže som sa rozhodla 

svoju tému trochu pozmeniť. Zostala som pri temperamentoch, ale chcela som pracovať na 

tom, že by som sa na základe popisov jednotlivých temperamentov - hlavne od Rudolfa 

Steinera - do nich ponorila a naučila sa ich rozoznávať a tiež, aby som sa pokúsila o ich 

umelecké stvárnenie v nejakej výstižnej forme (napríklad papierové tváre jednotlivých 

temperamentov vo forme škrabošiek s charakteristickými črtami jednotlivých 

temperamentov, ich prípadná prezentácia krátkou básňou a obrázok namaľovaný náladou 

daného temperamentu). 

Otázka temperamentov ma v poslednej dobe veľmi oslovila a chcela som sa s touto 

témou bližšie zžiť. Mám pocit, že schopnosť rozlišovať temperamenty, môže byť veľmi 

užitočná pre prácu s deťmi, aj s dospelými, či už v rámci rodiny, priateľských vzťahoch, 

alebo v práci, keďže pôsobím vo waldorfskej škôlke, kde sa denno-denne pracuje na 

vzťahoch. V prvom rade by som sa rada naučila rozširovať jednotlivé temperamenty, aby 

som porozumela sebe samej, ako aj správaniu ľudí v mojom okolí. Malo by to byť teda 

pozorovanie mojich vlastných duševných procesov, spojené so štúdiom literatúry a tiež 

pokus o stvárnenie jednotlivých temperamentov.  

 

Oboznamovanie sa s temperamentmi 

Najskôr som začala zháňať literatúru ohľadom temperamentov. Zhodou okolností 

som všetky našla v našej domácej knižnici. Po prvýkrát som si uvedomila, že sa oplatilo 

priebežne nakupovať knihy a mať si z čoho vyberať. Takže to bolo veľmi rýchle a hlavne 

pohodlné. Najťažšie a najzdĺhavejšie bolo postupné spoznávanie jednotlivých 

temperamentov a postupné prenikanie do ich tajomstiev a zákonitostí. Páčilo sa mi, ako sa 

všetko postupne usporiadalo a zapadlo jedno do druhého. 

Ako prvé som skúmala vlastné zaradenie v rámci temperamentov. Pravdu povediac, 

nie vždy sa mi páčilo, keď som v danom temperamente začala vidieť svoje negatívne 

vlastnosti a postupne sa mi začal utvárať určitý obraz o mne samotnej. Neskôr som začala 

vnímať aj niektoré pozitívne vlastnosti, ktoré trochu vyvážili tie negatívne a začala som sa 

s tým stotožňovať. Prijala som to ako výzvu popracovať na sebe samej a možnosť pokúsiť 

sa odstrániť svoje nedostatky a to aj pozorovaním kladných vlastností ostatných 

temperamentov.  

Po istom čase, keď som sa ako tak zmierila so svojimi temperamentmi, som sa 

začala snažiť zaraďovať aj ľudí vo svojom okolí k jednotlivým temperamentom. To sa 

začalo dariť, až keď som čítala určité časti kníh po niekoľký krát. Čítala som to znovu a 
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znovu dookola a snažila sa pochopiť nejasnosti a otázky, ktoré sa pritom objavovali. 

Snažila som sa žiť s jednotlivými otázkami. Zaujímavé bolo, že po nejakom čase sa mi 

takmer vždy dostalo odpovede a to v rôznych podobách a situáciách.  

Asi po troch mesiacoch študovania a pozorovania sa mi začal otvárať nový svet. 

Rozpoznávanie temperamentov v rôznych prejavoch – v celkovom vzhľade človeka, v 

reči, chôdzi, postave, črtách tváre, spôsobe podania ruky, úsmeve, obliekaní, správaní sa v 

spoločnosti... Tu som si začala všímať isté osoby v mojom okolí bližšie a porovnávať ich 

navzájom v jednotlivých situáciách. Veľa vecí sa mi potvrdilo a hlbšie ozrejmilo, keď som 

to videla v priamom podaní. Osoby som si vybrala tak, aby pokryli celú škálu 

temperamentov. 

Rada by som ešte pripomenula, že v človeku sa mieša viac temperamentov naraz. 

Poznáme teda 4 základné temperamenty -  cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. 

Žiaden človek však nemá v sebe len jeden čistý temperament, ale vždy ide o kombináciu 

viacerých. Väčšinou je jeden hlavný, ktorý prevláda a druhý je doplnkový. V podstate sú 

v každom človeku zastúpené všetky štyri temperamenty, ale dva z nich sa prejavujú 

najvýraznejšie. Postupovala som tak, že som najprv vylúčila temperament, ktorý som v 

danom človeku nevnímala a vylučovacou metódou som sa nakoniec dostala k tomu 

hlavnému. Zaujímavé je, že často bolo pre mňa ľahšie vnímať to, čo človeku chýba, ako 

to, čo sa u neho prejavovalo.  

 Každý temperament má zároveň svoj protipól. Protipólom cholerika je flegmatik a 

sangvinika zase melancholik. Keď dochádza ku kombinácii jednotlivých temperamentov u 

jednej osoby, tak sa hlavný temperament mieša väčšinou s jedným z tých temperamentov, 

ktoré k nemu netvoria protipól. Napríklad človek, ktorý má hlavný temperament 

cholerický, nebude mať doplnkový temperament flegmatický, ale buď sangvinický, alebo 

melancholický. 

Stáva sa síce, že sú aj protipólne temperamenty zastúpené v jednej osobe, ale to sú 

skôr výnimky, alebo sa jedná o takzvaný skrytý temperament.  

Pri pozorovaní mi hlavne zo začiatku veľmi pomáhali schematické obrázky 

temperamentov. Neskôr som však prišla aj na to, že schéma nie je to podstatné, ale že 

hlavne ide o pozorovanie a vnímanie. Veľmi mi pomohlo rozdelenie temperamentov 

Rudolfa Steinera podľa vznietenia (reakcie na vnútorné a vonkajšie popudy) a schopnosti, 

sily, následne udržať pozornosť.  

Prišiel aj čas uvedomenia si, že táto téma je taká obšírna, až som to na istý čas 

musela nechať stranou, aby sa všetko uležalo a utriedilo. Snažila som sa vypnúť, ale veľmi 

sa mi to nedarilo. Temperamenty som začala vidieť všade a vo všetkom, nielen v ľuďoch, 

ale začala som ich na základe prečítaného pozorovať aj v prírode (v raste rastlín, stromoch, 

druhoch zvierat), či kolobehu dňa a roka, hudbe, jedle a chutiach, vo farbách i kolobehu 

dňa v škôlke (ranná činnosť práca s drevom, pečenie chleba - cholerická energia, hra 

vonku – sangvinická nálada, strava – flegmatické trávenie, odpočinok – melancholická 

atmosféra). Všetky tieto veci mi neskôr pomohli pri stvárňovaní jednotlivých nálad.  
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Pozorovania v mojom okolí a ich kryštalizácia 

Keďže moja práca nie je primárne zameraná na pozorovanie konkrétnych osôb, ale 

na umelecké stvárnenie temperamentov, tak som si jednotlivé pozorovania 

nezaznamenávala. Musela som však prejsť týmto procesom, aby to nakoniec nebolo len 

mechanické stvárnenie, ale aby to vychádzalo zo mňa. Predsa som však došla na základe 

prečítaného, ale aj vlastného pozorovania na základné charakteristiky jednotlivých 

temperamentov, ktoré by som tu rada stručne uviedla.  

Cholerik – nižšia; pevnejšia postava; pevný a rázny krok; priamy pohľad; pevný stisk 

ruky; kritický; nahnevaný; rád delí veci rovnomerne a nekompromisne; je rodený vodca; 

nosí praktické a reprezentatívne oblečenie; nemusí vytŕčať z rady; má sebavedomé, isté 

podanie ruky; jasný pozdrav; nemá problém naviazať na rozhovor; rád organizuje; 

uľahčuje a zjednodušuje si veci; iných núti k výkonu; hovorí hlasno a prenikavo; nemá 

problém sa pustiť do práce; praktický a dopredu mysliaci; vie si spraviť okolo seba 

priestor; vie sa samostatne zariadiť; vie byť uštipačný i zákerný zároveň; je priamy; pôsobí 

nahnevane a sebavedome; keď koná, tak má premyslené ďalšie kroky dopredu – najskôr 

myslí potom koná; hovorí stručne a vecne; často sa mračí a „kypí“ hnevom. 

Sangvinik –štíhla nižšia postava; nos mierne do hora; skackavý hojdací krok; 

priamočiarosť nie je jeho silnou stránkou; voľné, vzdušné, farebné, bláznivé oblečenie; 

gestikuluje rukami; rád sa smeje; zdraví podľa nálady – napr. buď sa zdraví, alebo usmeje 

na všetkých, alebo na nikoho; priateľský; rád podpichuje; nerozmýšľa pri rozhovore - 

preskakuje z témy na tému; nemá problém sa pustiť do práce, ale málokedy ju dokončí; 

hovorí rýchlo; začne viac vecí naraz, nevydrží však dlho pri jednej činnosti; hovorí rýchlo 

a rád preháňa; rád sa drží v skupine, v ktorej sa rád pohybuje; lichotí, zabáva sa; vie 

rozhýbať komunikáciu ale už nie ju udržiavať; rád lieta v oblakoch a rád rieši citové 

problémy iných; nemá problém vstúpiť do cudzieho priestoru. 

Flegmatik – silnejšia vyššia postava; má na všetko čas; potrebuje hybnú silu, až potom vie 

začať; kráča pokojne, pomaly svojím tempom; neurčitý pohľad má zameraný akoby do 

nekonečna; oblieka sa ležérne; spokojný a dobromyseľný pohľad; smeje sa nevtieravo; 

hovorí málo, ale keď prehovorí tak má všetko premyslené; spoľahlivý a stály; nejde do 

extrémov; pri práci má pravidelné rytmické tempo; je hanblivý; chýba mu odvaha a 

impulz; v skupine ľudí sa cíti v bezpečí, ak je v jeho strede; má svoj názor a stojí si za ním; 

zriedka ho však prezentuje; má rovnaký, vytrvalý rytmus pri práci. 

Melancholik – vysoká štíhla postava; ostré črty tváre; pomalý a rozvážny krok; často 

smutný; premýšľajúci; nosí tmavšie farby oblečenia; oblečenie voľné, zakrývajúce celé 

telo; veľa premýšľa a hovorí málo, ale múdro; smiech prejavuje len úsmevom, nie hlasno; 

smeje sa skôr pre seba; uzavretý; vážny; opatrný; v skupine sa drží vzadu; rozpráva 

potichu; hovorí z vlastných skúseností; svedomitý; dáva priestor iným v skupine; 

disciplinovaný; nemá veľa energie; zdraví s úctou a podanie ruky je sústredené; pohľad 

sklonený; hlava predklonená. 
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Pokus o umelecké stvárnenie temperamentov 

Musím priznať, že umelecké zručnosti nie sú zatiaľ mojou silnou stránkou a aj 

preto bola snaha znázorniť temperamenty pre mňa veľkou výzvou. Už pri snahe znázorniť 

jednotlivé temperamenty ako škrabošky, som narazila na problém, lebo som si uvedomila, 

že priradiť črty tváre jednotlivým temperamentom vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si to 

hlboký vhľad do problematiky. V knihe „Trojnost v ročním koloběhu“, od Karlheinza 

Hana sa mi našťastie podarilo nájsť jednoduché náčrty masiek, aj s kratučkým popisom, 

ktorými som sa aspoň čiastočne inšpirovala, no spôsob realizácie som si vytvorila sama. 

Pri výbere práce som o danej knihe ani nevedela. Kniha sa mi dostala do rúk náhodou, až 

okolo Vianoc, keď som už potrebovala s prácou začať. Do samotnej práce som sa pustila 

začiatkom jari tohto roku, keďže som najprv potrebovala uchopiť celú tému v 

myšlienkach. Na to bol nevyhnutný čas štúdia literatúry a zžívania sa s obsahom. Následne 

ma už poháňal aj termín odovzdania práce, ktorý u mňa hrá dosť veľkú rolu a pomohol mi 

posunúť sa o krok ďalej. Asi potrebujem istý tlak zvonku, aby som sa prinútila konať. 

Cez jeden z mojich mála voľných víkendov, som sa pustila do tvorby masiek 

jednotlivých temperamentov. Najskôr som si nafúkala balóny a postupne na ne lepila biele 

papierové vreckovky namočené do tapetového lepidla. Samotné sušenie trvalo ďalšie dva 

dni. Žiaľ po týždni, keď som sa vrátila k procesu, balóny trocha sfúkli a papier nebol až 

taký tvrdý ako som očakávala. Pôvodný plán bol, že papierové hlavy prepolím a budem 

mať 4 kusy. Chcela som si  zjednodušiť prácu, ale vôbec mi to nevyšlo. 

 

 
materiál a moje prvé pokusy 

Pozbierala som teda ešte raz všetky sily na prácu odznova. Skúsila som natrhaný a 

pokrkvaný novinový papier namáčať do lepidla a postupne ho prilepovať na balón. 

Zaujímavosťou bolo, že aj keď som na začiatku nerobila konkrétne temperamenty, ale 

chcela som len urobiť základ, ktorý by som neskôr upravovala a jednotlivé masky robila 

rovnakou metódou, predsa sa už v tejto fáze vyformovali rôzne tváre. Akoby sa moje 

vlastné procesy chceli nevedome prejaviť.  

Ako prvý som chcela robiť temperament, ktorý v sebe nemám, lebo pri určovaní 

iných osôb vylučovacou metódou mi to išlo najľahšie. Ale asi to neplatilo pri mne a ako 

naschvál sa z neho tvoril môj vlastný, cholerický. Druhý bol sangvinický, ktorý je mojim 

doplnkovým a tretí melancholický, ktorého črty v sebe tiež nachádzam. Ako posledného 
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som robila flegmatika a s ním som strávila najviac času, pričom flegmatický temperament 

je mi skutočne najvzdialenejší. Novovytvorené masky sa sušili takmer celý týždeň, keďže 

to bola hrubšia vrstva mokrého papiera.  

 

 
sangvinik a cholerik 

 

Keďže som si nevedela predstaviť, ako by som prekryla farbou novinový papier, 

tak som po dlhšom uvažovaní a na radu priateľa naniesla na povrch masiek vrstvu sadry. 

Keďže sadra schne pomerne rýchlo, tak som si ju musela zarábať s vodou na viackrát a 

pracovať s ňou postupne. Tak sa ukázala ďalšia prekážka, ktorá ma spomalila. Pre mňa by 

bolo najlepšie to mať hneď a rýchlo hotové. Po vyschnutí sadry som však ešte musela 

brúsiť povrch, aby bol ako-tak hladký a zjednodušila tým náter farby na povrch.  

 

flegmatik a melancholik 

Na začiatku som vytvárala len tvár bez očí a úst. Pôvodne to mali byť škrabošky na 

tvár, ale keďže mi po priložení na tvár pripadali strašidelné a ani sa mi veľmi nepáčili, tak 

som sa rozhodla pridať im ústa a oči. To bolo vo fáze, keď dve masky už boli aj 

namaľované. Potom nastala fáza dorábania očí a úst. Najskôr som len papierom vyplnila 

daný otvor a následne som naniesla vrstvu sadry a dotvarovala ju. Až potom som si 

uvedomila, čo spravia oči a ústa, či dotvarovanie nosa. Proces tvarovania očí sa mi 

preniesol až do sna. Nepamätám si presne, o čom sa mi snívalo, ale aj vo sne som vnímala, 

že ich mám a ráno ma zvláštne boleli.  
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melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik 

 

Následné nanesenie farieb už bol celkom rýchly proces. Po dotvarovaní očí a ich 

vymaľovaní dostali masky konečne svoje výrazy, ktoré som ešte doplnila dorobením 

obočia a u cholerika aj brady pomocou vlny. Nakoniec som masky pretrela bielou farbou z 

vnútornej strany. 
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temperamenty ako protiklady 

 

                                

zjednodušené schémy temperamentov 

 

Ako ďalší pokus umeleckého stvárnenia temperamentov som sa pokúsila zachytiť 

na papieri nálady ročných období, jednotlivých fáz dňa a priradiť ich k temperamentom.  

Pracovala som s príkladmi, ktoré je možné nájsť zhrnuté na konci tejto práce v 

teoretickej časti. Ide vlastne o návod, ako sa dá priblížiť jednotlivým temperamentom cez 

rozličné javy a veci. Pre mňa najjednoduchšie by bolo znázornenie jednotlivých živlov, ale 

v obrázkoch sa mi nálada živlov veľmi nepodarila zobraziť. Preto som sa následne 

pokúsila stvárniť živly v jednotlivých ročných obdobiach s vlnou. Pravdou je, že tento 

proces bol o dosť rýchlejší a jednoduchší, ako pri maskách. 
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K jari som priradila flegmatika, keďže všetko vtedy začína rásť a ožívať. Voda 

začína prúdiť v prírode, rastliny začínajú rytmicky rásť a všetko sa zelenie. Mŕtve ožíva, 

stáva sa zeleným akoby dotykom nebeského svetla s temnou zemou. Tak, ako sa ráno s 

východom slnka celý svet zobúdza do nového dňa, tak aj na jar začína s pribúdajúcim 

slnkom niečo nové. 

 

      

 

Kolobeh pokračuje letom, kedy sa všetko rozpína do priestoru,  ukončuje sa 

proces rastu a nastáva proces kvitnutia. Živel pohybu, ktorý sa prejavuje vo vzdušnom 

priestore priraďujeme sangvinikovi. V lete všetko kvitne, farby sa rozpínajú, vtáky 

spievajú, Slnko je v najvyššej polohe a máme najviac slnečného svetla. 
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Kolobeh ďalej prechádza do cholerických ohnivých procesov - do dozrievania 

plodov. Vtedy sa všetka energia sústredí  do plodov a semien. Červené Slnko zapadá a 

končí sa aj proces dozrievania na jeseň, keď každý žne to, čo na jar zasial. 

 

      

 

 

Postupne sa všetko melancholicky sťahuje do zeme, aby nabralo nové sily do 

nového zrodenia. Presne ako v zime, či v noci. 
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Stručná charakteristika temperamentov. 

Rada by som aspoň stručne charakterizovala a popísala jednotlivé temperamenty na 

základe literatúry, ktorú som k tomu preštudovala. Ide predovšetkým o prednášku 

„Tajemství lidských letor“ od Rudolfa Steinera, ktorá tvorí akýsi základ. 

Temperamentom sa však venovalo viacero autorov, ktorí na túto prednášku 

nadväzujú a vysvetľujú ju. Jedným z nich je napríklad Stefan Leber, ktorý napísal časť 

Charakter a temperamenty v knihe „Výchova a zdraví našich dětí“. Poslednou knihou, z 

ktorej som čerpala, sú „Čtyři temperamenty“ od Helmuta Ellera. Kniha je plná rôznych 

schém a príkladov, ktoré som si pre svoje potreby viackrát prepisovala, aby som si ich 

ozrejmila a aj preto som sa nakoniec rozhodla priložiť ich v závere tejto práce ako dodatok. 

Kniha je naozaj výborná, vhodná pre waldorfských učiteľov a popisuje, akým spôsobom sa 

dá vyučovanie v škole tvoriť tak, aby oslovovalo všetky temperamenty detí v triede.  

Ako prvý sa zaoberal temperamentmi človeka lekár zo starovekého Grécka 

Hippokrates (460-375 pred Kristom), ktorý už vo svojej dobe hovoril o 4 telesných 

šťavách, ktorých pomer ovplyvňuje reakcie človeka na vonkajšie podnety.  

Podľa Rudolfa Steinera vzniká temperament uprostred medzi tým, čo si naša 

individualita prináša do života ako svoje vlastné impulzy a tým, čo  je nám dané dedičnou 

líniou a spája sa s našou vlastnou podstatou. Rudolf Steiner dáva temperamenty do 

súvislostí s bytostnými článkami človeka, prideľuje ich jednotlivým živlom, a schematicky 

vysvetľuje rozdielnosť „vznietenia“ (reakcie na vnútorné a vonkajšie popudy) jednotlivých 

temperamentov a sily, s ktorou dokážu udržať pozornosť na tom, čo začali.  

 

Sangvinik – lat. sanguis - krv, horkokrvný človek, ľahko sa vznieti, živý, veselý 

- zvrhnutie temperamentu: povrchnosť, prelietavosť, vrtkavosť, pomätenosť 

-  mal by rozvíjať lásku a oddanosť k nejakej osobnosti 

- prevláda astrálne (duševné) telo, ktoré je najpohyblivejším bytostným článkom 

- veľká vznietivosť, malá sila 

Vládne v ňom živel pohybu. Astrálne (duševné) telo sa prejavuje v nervovej 

sústave. Žije v obrazoch, pocitoch a predstavách. Krvný obeh je krotiteľom nervovej 

sústavy. Nedokáže zotrvať u jednej činnosti. Pohyblivý a má výrazné črty tváre. Modré 

oči. Pohyblivé štíhle končatiny a jemné svaly. Skákavá a ľahká chôdza. 

 

Flegmatik – z gréckeho slova „flégein“ – roznietiť, páliť, roznecovať / sliz, hlien, kľudný, 

pomalý, ťažkopádny, ľahostajný 

- zvrhnutie temperamentu: nezáujem, otupenosť, slabomyseľnosť, apatia, idiocia,  

tuposť 

- mal by sa snažiť vnímať prospešnosť záujmov iných ľudí 

- prevláda éterné (životné) telo – vodný živel – sily životného tela pôsobia aj 

prúdením lymfy, ktorá prestupuje naše telo; procesy trávenia, výživa celého tela a 

látkovej výmeny v sústave žliaz 

- malá vznietivosť, malá  sila 

Prevláda sústava žliaz, fyzický výraz životného tela a jeho procesov. Orientuje sa 

na rastové a životné pochody, duševne sa odohrávajúce vo vnútornej pohode. Duša sa 
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zaoberá vnútornými dejmi. Fyziologicky sa ukazuje ako neprítomný,  nepohyblivý 

výrazom. Má väčší sklon k ukladaniu tuku. Labilná a nevedomá chôdza a nenašľapuje 

poriadne. Pohľad mdlý.  

 

Melancholik – z gréckeho slova „melaina“ cholé - čierna žlč, hnev, zádumčivosť 

- zvrhnutie temperamentu: pesimizmus, depresia, šialenstvo 

- mal by rozvíjať súcit s osudmi druhých ľudí 

- prevláda fyzické telo – zemský živel, nerast, kostra - určuje jeho ráz, je zatvrdnutá  

- malá vznietivosť, veľká sila 

U neho udáva tón samotné fyzické telo. Tento bytostný článok by mal byť ovládaný 

vyššími článkami. Vždy tu vystupuje určitá bolesť. Táto nálada pochádza z toho, že 

fyzické telo kladie odpor blaženosti éterného tela, pohyblivosti astrálneho tela a 

cieľavedomosti Ja. Hlava je zvesená dopredu a má ťažký vláčny pohyb. Pohľad sklopený. 

 

Cholerik – z gréckeho slova „cholé“ - žltá žlč, hnev, kypí žlčou, prchký, výbušný 

- zvrhnutie temperamentu: hnevlivosť, zúrivosť, bláznovstvo 

- mal by rozvíjať oceňovanie a úctu pre výkony nejakej osobnosti 

- prevláda „ja“ – živel ohňa – „ja“ zasahuje cez tepnovú krv, teplo a tlak krvi  

- veľká vznietivosť, veľká  sila 

Ráz temperamentu pôsobí ako dominantné „ja“ človeka. Ja pôsobí v obehu krvi, 

tieto fyziologické procesy prevládajú. Na telesnej stránke pôsobí sila Ja, ktorá sa 

presadzuje a je zakotvená v krvi. To ona dodáva tomuto temperamentu istú agresivitu. 

Presadzuje sa svojou silou a povahou. Na strane duševnej krotí Ja narastajúce sily a vnáša 

do nich stálosť, poriadok a harmonogram. Tmavé oči, iskrivý  ohnivý pohľad. Pevná 

chôdza, podsaditá postava, zadržaný rast.  

 

Záver 

 

V závere som s uvedomila, že som sa k jednému cieľu – k pochopeniu 

temperamentov  -  pokúšala prísť rôznymi cestami a zakaždým to bolo iné. Snažila som sa 

pozerať sa na ne z rôznych pohľadov a vciťovať do nich. Zďaleka nemám pocit, že by som 

obsiahla všetko, ale uvedomujem si, že som  mala možnosť nahliadnuť do rôznych dverí a 

neprebádaných oblastí. Otvorili sa mi nové obzory vnímania sveta okolo mňa. V priebehu 

práce sa mi stále otvárali nové a nové možnosti práce a prichádzali ku mne stále nové 

informácie. Nakoniec bolo pre mňa ťažké ostať pri temperamentoch, lebo všetko so 

všetkým súviselo. 

Možno výsledok mojej práce nie je vyslovene umelecký, ale to, že som cholerický 

sangvinik, ktorý nemá problém pustiť sa do práce bez rozmýšľania, ale o to ťažšie je pre 

neho  dokončiť nejaký proces, sa prejavovalo počas celého tohto obdobia. Sangvinický 

temperament sa vo mne prejavoval tak, že som „skákala“ z jednej činnosti na druhú. 

Hlavne keď sa mi nedarilo, tak som chcela začínať odznova s niečím iným. Mám na mysli 

činnosti, ktorými som temperamenty chcela zobraziť - modelovanie, maľovane, prácu s 

vlnou a prácu s rečou, ktorá ma ešte asi len čaká. Popritom som radšej robila čokoľvek iné, 
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ako napríklad upratovala, či varila. Mnohé som si chcela uľahčiť, ale vždy sa to obrátilo 

naopak. Veľakrát som mala sto chutí hodiť to za hlavu a vzdať sa. Nie raz, počas celého 

procesu som musela začať odznova, lebo som - obrazne povedané - urobila pár krokov 

dozadu a musela si prejsť tým procesom ešte raz. Potom som si ale uvedomila všetko to 

úsilie, ktoré som doteraz na waldorfský seminár vynaložila. Naozaj  by som to teraz, 

takmer na konci cesty vzdala? 

Našťastie sa v hĺbke mojej duše počas štúdia zakorenilo semienko niečoho, čo 

postupne rástlo a silnelo, aby sa to nakoniec rozvinulo do formy, ktorú predstavuje táto 

práca.  

Viem, že táto práca sa pre mňa zďaleka ešte neskončila,  že s touto témou budem 

ešte veľmi dlho pracovať,  aby  som vedela zužitkovať to, čo som sa dozvedela. Teda 

zožala úrodu a znova zasadila semienko, ktoré snáď vyrastie pre úžitok (našej spoločnosti) 

sveta. 

Pre skutočné porozumenie temperamentom je ešte veľa oblastí, ktoré by sa dali 

preskúmať – práca s hláskami, eurytmia, hudba a spev ... Preto som sa na záver pokúsila 

načať aj túto oblasť a to prácou s rečou. Ako možný impulz pre budúcnosť. Prečo ? Pri 

písaní práce sa mi dostala do rúk aj báseň Pandora od Goetheho v českom preklade. Našla 

som si ju v originálne, ale keďže po nemecky dobre neviem, tak som oslovila moju 

kamarátku Marianku Rusnákovú, ktorá sa venuje práci na reči a poprosila ju o preklad do 

slovenčiny. Následne som si ju začala každý deň pred spaním čítať. Zatiaľ som len v 

začiatočnom štádiu zoznamovania sa s básňou. Báseň vhodnú na takýto prednes som síce 

hľadala už dlho, ale k nejakej vhodnej, slovenskej, som sa nevedela dostať. Hľadala som 

nejakú báseň o živloch a až teraz, ku koncu, sa mi podarilo ju dostať do slovenskej 

podoby. Beriem to len ako možnosť, nie ako predsavzatie. 

Až teraz viem zhodnotiť, koľko úsilia pri prekonávaní seba samej ma stál celý 

proces práce s temperamentmi. Na konci cítim, že to, ako ma tento proces zmenil, mi 

vlastne prinieslo určitú silu – schopnosť pozorovať, pozastaviť sa a začať vnímať. Moje 

pozorovanie ma spomalilo v mojom hektickom a uponáhľanom živote. Začala som lepšie 

rozumieť situáciám v mojom vlastnom živote, aj v živote druhých. Naučila som sa urobiť 

si odstup a pozrieť sa naspäť. Moje neduhy spojené s temperamentmi som síce z ďaleka 

neodstránila (to je nadlho), ale aspoň som si ich načala. 

V poslednom období, na základe aj tejto témy, som mala veľa krásnych rozhovorov 

o temperamentoch a potešilo ma, že sa môžem podeliť o niečo, čomu som venovala v 

poslednom období svoju pozornosť.  

Rada by som to, čo som sa na seminári a pri práci na tejto práci naučila, využila v 

praxi, pri práci s deťmi a rodičmi.  

Tiež by som dodala, že tento seminár a záverečná seminárna práca sú v mojom 

živote asi prvou vecou, ktorú som absolvovala a ukončila čisto z vlastnej vôle, z vlastného 

impulzu a som preto na seba hrdá. Najlepšie je na tom to, že som nemusela, ale chcela. 

Rada by som na záver poďakovala všetkým, ktorých som pri tejto objavnej ceste 

stretla, za všetky ich impulzy a zároveň im venovala aj svoju báseň o temperamentoch (viď 

záverečná strana). Vďaka patrí aj môjmu priateľovi Peťovi, ktorý pri mne od začiatku 

vytrvalo stojí a podporuje ma.  



15 
 

Dodatok 

 

Pri rozprávaní príbehu v triede, by sa mal učiteľ snažiť ponúknuť niečo z každého 

temperamentu, aby tak oslovil celú triedu, nie len jednotlivcov. 

• cholerický učiteľ – uprednostňuje napínavé pasáže, dramatický prejav, prechádza sa 

a hovorí sprudka, zvyšuje hlas 

impulzívne, krátke vety; tvrdá a ostrá reč 

obsah – deje s obtiažnosťou kde treba silu a odvahu 

živel ohňa –  vnútorne sa vedieť rozpáliť pre danú tému 

 

• flegmatický učiteľ – robí prestávky medzi vetami, hovorí kľukne, pútavo, 

rovnomerne a epicky 

menej popisov; prestávka pred významným slovom, aby sa deti mohli zamyslieť, čo 

bude nasledovať 

obsah – kľudné deje 

vodný živel – prejsť ako voda do plynulého tekutého pohybu 

 

• sangvinický učiteľ – rýchly a plynulý prejav, časté striedanie dojmov, rýchlejšie 

ako by sa s tým dokázal zaoberať 

prestávky na upadnutie pozornosti a následné obnovenie, očný kontakt 

obsah – popisuje svet okolo s rýchlymi zmenami a pohybom 

živel vzduchu – ľahký,  pohyblivý, rýchly ako vietor 

 

• melancholický učiteľ – má uvoľnenú pohodovú náladu, rozpráva pôsobivo a 

naliehavo, aby si deti vedeli tvoriť úsudok 

tragický alebo osudový príbeh, formulovať otázky, aby vedeli premýšľať, 

zložitejšie súvetia 

obsah – citový život, bolesť, obetovanie sa pre druhých, osudovosť 

živel zeme – tvarujúce sily vo vetných súvetiach 

 

Zoológia – výber zvierat podľa správania jednotlivých temperamentov 

• sangvinik  

hlodavce – veverička, kuna, lasica –  rýchle, šplhajúce, skáčuce, obratné, unikajúce 

nebezpečenstvu, šikovné 

ryby – plávajú v húfoch, ľahko menia smer pohybu, vyskakujú z vody 

vtáky – spevavce – ranné vstávanie, farebné sfarbenie, rýchle a ľahké poletovanie 

• flegmatik  

bylinožravce - slon, hroch, nosorožec, krava – pohybujú sa pomaly, ťažkopádne, 

veľa a dlho jedia a dlho trávia, pôsobia kľudne 

ryby – pomaly plávajúce, zdržiavajúce sa pri dne 

vtáky – kačka – kľudne plávajúca, bez ponáhľania sa 
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• cholerik   

šelmy – lev, tiger, býk – aktívne, dravé, dramatický lov koristi, rýchly útok, lačné 

hodovanie 

ryby – dravé ryby, nevypočítateľné, pažravé 

vtáky – dravce – orol 

• melancholik  

zvieratá vyhľadávajúce úkryt – svišť, srnka, jazvec, líška, krtko – tiché, 

vyhľadávajú ochranu, samotu a bezpečie, opatrné, zdržanlivé 

ryby – rady sa skrývajú vo vodnom rastlinstve, zavrtávajú sa do bahna, samotne 

žijúce 

vtáky – brodivé vtáky – v stojacich vodách s tŕstím, stoja na mieste na jednej nohe s 

dlhým krkom, vztýčenou hlavou, pozerajúc sa do diaľky 

 

Botanika – výber stromu a obilia podľa jeho charakteristických znakov 

• sangvinik – breza, osika – ľahké a tenké konáre sa hojdajú sem a tam, drevo vlhké, 

surové s jemnou kresbou 

proso – podobné trávam, steblo malé a jemne tvarované 

• cholerik – dub – každý rok mu konáre rastú iným smerom, drevo tvrdé a 

nepoddajné 

ovos – vysoko energické, ako krmivo pre kone, rastie do výšky 

• melancholik – vŕba – vetvy visia k zemi, ako keby smutné, drevo zvykne 

spráchnivieť, duté kmene 

kukurica – mohutná, plod rastie už nízko pri zemi 

• flegmatik – lipa – rastie pomaly a dlho, mohutný kmeň, obrovská koruna, v lete 

padajú z neho občas kvapky, pravidelný tvar stromu a listov 

ryža – rastie vo vode 

 

Rast rastliny a štyri živly 

• melancholik – rozvoj koreňa ako opory zeme – živel zeme   

• flegmatik – rytmický rast stonky a listov – zásadná rola vodného živlu  

• sangvinik – kvet a tyčinky – živel vzduchu a svetla   

• cholerik – tvorba plodu a semena – význam tepla, ohnivý živel  

 

Matematika  

• melancholik – odčítanie, rozdávanie a podelenie sa aj o posledné 

• flegmatik – sčítanie, rytmus, pravidelnosť 

• sangvinik – násobenie, skákanie cez veľké čísla 

• cholerik – delenie, pravidelné, rovnomerné rozdelenie 

 

Materinský jazyk  

• melancholik – zemité, D, T, B, P, G, K, M, N,  rytmus  - trochej    

• flegmatik – plynulá spoluhláska  L, rytmus  - daktyl  

• sangvinik – vzdušná spoluhláska R, citoslovcia , rytmus - anapest   

• cholerik – ťažké spoluhlásky H, CH, J, F, V, S, C, Z, rytmus - jamb  
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Farby – pôsobenie farieb na stenách a cez oblečenie – u dieťaťa pôsobí do rubikonu 

(okolo 9 roka dieťaťa) zákon komplementárnej farby – pôsobením červenej farby sa v oku 

dieťaťa vytvára opačná, doplnková farba  - zelená 

• melancholik – modrá – ohraničujúca, sťahujúca  

• flegmatik – zelená – mŕtvy obraz života  

• sangvinik – žltá – rozpínajúca zo stredu von, žiarivá do von  

• cholerik – červená – chce udržiavať rovnováhu medzi žiarením a hromadením 

 

Chuť 

• melancholik – kyslé – procesy žalúdka – žalúdok, pridáva sa cukor do jedla 

• flegmatik – slané – procesy myslenia - hlava 

• sangvinik –sladké – prenos krvou – srdce, cukor by sa mal obmedzovať pri strave 

• cholerik – horké – tvorenie žlče – žlčník 
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                 Johann Wolfgang von Goethe: 

Pandora 

SCHMIEDE 

 

 

 

Zündet das Feuer an! 

Feuer ist obenan. 

Höchstes, er hat's getan, 

Der es geraubt. 

Wer es entzündete, 

Sich es verbündete, 

Schmiedete, ründete 

Kronen dem Haupt. 

 

Wasser, es fließe nur! 

Fließet es von Natur 

Felsenab durch die Flur, 

Zieht es auf seine Spur 

Menschen und Vieh. 

Fische, sie wimmeln da, 

Vögel, sie himmeln da, 

Ihr' ist die Flut, 

Die unbeständige, 

Stürmisch lebendige, 

Daß der Verständige 

Manchmal sie bändige, 

Finden wir gut. 

 

Erde, sie steht so fest! 

Wie sie sich quälen läßt! 

Wie man sie scharrt und plackt! 

Wie man sie ritzt und hackt! 

Da soll's heraus. 

Furchen und Striemen ziehn 

Ihr auf den Rücken hin 

Knechte mit Schweißbemühn; 

Und wo nicht Blumen blühn, 

Schilt man sie aus. 

 

Ströme du, Luft und Licht, 

Weg mir vom Angesicht! 

Schürst du das Feuer nicht, 

Bist du nichts wert. 

Strömst du zum Herd herein, 

Sollst du willkommen sein, 

Wie sich's gehört. 

Dring nur herein ins Haus; 

Willst du hernach hinaus, 

Bist du verzehrt. 

 

Rasch nur zum Werk getan! 

Feuer, nun flammt's heran, 

Feuer schlägt obenan; 

Sieht's doch der Vater an, 

Der es geraubt. 

Der es entzündete, 

Sich es verbündete, 

Schmiedete, ründete 

Kronen dem Haupt. 

 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe: 

      Pandora 

Zbor kováčov 

           preložila Mariana Rusnáková 

 

 

Oheň plaň k výšinám! 

Oheň, čo z výšin nám, 

ten, kto ho získal tam, 

darom dal nám. 

Ten, kto ho jasne vzňal, 

seba s ním večne spjal, 

koruny ukoval 

na hlavy nám. 

 

Voda, tá plynúť chce! 

Tiecť, to jej osud je. 

Po skalách, po lúke, 

jej cesty sleduje 

človek aj zver. 

Pre ryby domovom, 

pre vtáky je rajom 

prúdi si v diaľ. 

Divá a búriaca, 

životom kypiaca, 

by sme ju spoznali, 

niekedy spútali, 

túžbou je nám. 

 

Zem pevne stojí si! 

Tých bied čo zakúsi! 

Rozrytá v bolesti! 

Zbrázdená do kostí! 

Musí to zniesť. 

Keď brázdy ženú sa, 

chrbtom jej stelú sa, 

v pote sa namáha; 

len kvet jej chválu vzdá, 

človek ten nie. 

 

Vzduch, ty len vej a prúď, 

vo svetle od líc duj! 

Oheň nám podporuj 

zo všetkých síl. 

Keď prúdiš do krbu, 

vítaný si náš druh; 

tak to má byť. 

Keď vnikneš do domu, 

zostaneš vnútri tu, 

nemáš viac síl. 

 

Tak rýchlo do práce! 

Oheň už blkoce 

do výšin tam: 

vidí ho Otec sám, 

čo dal ho nám. 

Ten, kto ho jasne vzňal, 

seba s ním večne spjal, 

koruny ukoval 

na hlavy nám. 
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Gabriela Gubanová „Temperamenty“ 

 

„Melancholik“ sa rád v pocitoch utápa, 

spravodlivosť ho životom sprevádza. 

Nakoniec aj to posledné podaruje, 

veď nejako sa už so životom popasuje.. 

 

„Flegmatik“ je riadnym pôžitkárom,  

všetko robí v rytme pravidelnom. 

Zo začatej cesty len tak nevybočí, 

ani keď prekážku pred sebou zočí. 

 

„Sangvinik“ sa s vetrom o preteky naháňa, 

zastaviť pre neho je poriadna námaha. 

Medzi dvoma pólmi  rád on poletuje, 

pristane len keď to vážne potrebuje 

 

„Cholerik“ horúcu hlavu večne máva,  

jeho vôľa je ako ničivá  láva. 

Nad celým svetom rád on panuje, 

sebecky a spupne rozkazuje. 

 

 

 


