
Pozitivní emoce, integrativní 
psychoterapie a léčba návykových 
nemocí 



Anonymní alkoholici 

Kontakt: www.anonymnialkoholici.cz 



Project MATCH 

1. Technika posilování motivace 
2. Kognitivně behaviorální terapie 
3. Program založený na 12 krocích AA 
    Všechny postupy byly s odstupem 12 měsíců efektivní, co 

se týče zvýšení počtu dní, kdy klient abstinoval, atd. 
Jediný signifikantní rozdíl: lepší léčebné výsledky 
u klientu, kteří absolvovali program založený na 12 
krocích a nevykazovali známky psychopatologie. 

 
--------------- 
         Project MATCH Research Group: Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH 

posttreatment drinking outcomes. J. Stud. Alcohol, 58, 1997, c. 1, s. 7-29. Největší, statisticky nejsilnější výzkumná 
práce v oblasti psychoterapie. Klienti s různými charakteristikami (zaujetí alkoholem, pohlaví, kognitivní 
postižení, hledání smyslu, motivace, psychiatrické příznaky, sociopatie, podpora pití ze strany okolí, typ A nebo B). 

 



12 kroků AA 
  
1. Přiznali jsme ... 
2. Síla větší než naše nám vrátí duševní ... 
3. Předat svoji vůli ... 
4. Důkladnou a nebojácnou inventuru ... 
5. Přiznali jsme ... 
6. Byli jsme zcela svolní ... 
7. Pokorně jsme požádali... 
8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým ... 
9. Provést tyto nápravy ... 
10. Pokračovali jsme v provádění inventury, ...  
11. Pomocí modlitby a meditace ... 
12. Předávat... 
 

 
 



Anonymní alkoholici:  
některá rčení 

 
 

Posilování motivace: Nic není tak špatné, aby to alkohol ještě nezhoršil. 
* Byl jsem střízlivý, byl jsem opilý. Střízlivost je lepší. * Dnes mám více 
řešení nežli problémů. 
Vyhýbání se spouštěčům bažení: Jestli nechceš uklouznout, vyhýbej se 
kluzkým místům. * Jedna je moc a tisíc je málo. * Měj střízlivost na 
prvním místě, aby ti vydržela.  
Racionální psychoterapie: Střízlivost den po dni. * Cesta střízlivosti je 
jednoduchá možnost pro zmatené lidi, kteří mají složitou nemoc. * 90/90. 
Učení se nápodobou: * Napodobuj, až uspěješ. * Drž se vítězů.  
Pozitivní emoce a naděje: Snažte se nahrazovat pocity viny vděčností. * 
Sdílejte štěstí, sdílejte bolest.  * Klid není osvobození od bouře, ale klid 
za bouře. * Nevzdávej to pět minut před tím, než se stane zázrak.  * Když 
vydržíš v kadeřnictví dost dlouho, dočkáš se účesu.  





Smích je snadný a příjemný způsob, jak se 
uvolnit a uklidnit. 



Smích, veselost a humor se 
navzájem posilují 

Smích 

Humor Veselost 



Změny při stresu a relaxaci 

 

 

 

Stres Relaxace  Veselost 
  Svalové napětí    
  Tepová frekvence a TK    
  Dechová frekvence      
  Látková výměna    
  Nadledviny     
  Kožní galvanická vodivost    
  Frekvence vln na EEG    
 Hojení, imunita, spánek, 

trávení, sex 
  



    Smích a zdraví 

Mírní bolest. 
Posiluje imunitu. 
Může to být i dosti vydatné cvičení. 
Povzbuzuje dýchání a krevní oběh. 
Navozuje uvolnění svalů. 
Zvyšuje slinění, což prospívá zubům. 
Má příznivé kosmetické účinky. 
Mírní negativní emoce a stres. 
Podněcuje tvořivost. 
Usnadňuje vztahy a týmovou práci. 
Hodí se u dětí, dospělých i u starých lidí. 



    Záchrana v obtížných situacích: 
hloupý úsměv 



Pomalu ale jistě! 



Prof. B. Fredrickson: Rozšířit a stavět 

O vlivu negativních emocí na 
zdraví se ví dlouho. Teprve 
relativně nedávno  se začal 
zkoumat vliv pozitivních emocí. 



Dobré emoce 
Lepší imunita 
Uvolnění 
Dostatek energie 
Energie proudí volně 
Dobrý oběh krve 
Lepší myšlení 
Sebeovládání 
Lepší trávení, atd.  

Neprospěšné  emoce 
Slabší imunita 
Napětí 
Málo energie 
Bloky energie  
Horší oběh krve 
Slabší myšlení 
Horší trávení, atd. 
 

Emoce a zdraví 



Mettá (meditace milující laskavosti) 



Prof. Jon Kabat-Zinn  



Sebeuvědomění 

Umožňuje odhadnout své síly,  
rozpoznat stresující podněty, 
 včas poznat zdravotní a psychická rizika, 
lépe se ovládat, 
lépe uspokojovat své potřeby 
lépe komunikovat. 
 



Jak rozvíjet sebeuvědomění 

* Být střízlivý. 
* Vyvážený životní styl. 
* Nácvik, např. cvičení vnitřního ticha. 
* Relaxační techniky, jóga a čchi-kung. 
* Různé formy psychoterapie. 
* Svěřit se, komunikovat, zajímat se o druhé, naslouchat. 
* Psát deník. 
* Vnímání těla zlepšuje i vhodné fyzické cvičení. 
* Relevantní informace. 
* Uvědomování je snazší v bezpečném a klidném prostředí. 
* Uvědomování v každodenním životě je nejzajímavější. 
 



 Kdo má kouli, ten se má! 
 Někdo má problém. Já ne,  
já mám kouli!  
 Koule umí! 
 S koulí je legrace! 
 Koule je nejlepší přítel 
člověka! 

Velké kulové pravdy 

 



Střízlivost je tak...  
vzrušující!  



www.drnespor.eu 
www.youtube.com/drnespor 

* Svépomocné příručky ke stažení 
* Materiály k prevenci  
* Relaxační nahrávky v mp3. 
* Odborné práce. 
* Zprávy médiím, zajímavosti a mnoho 
dalšího. 
 Střízlivost 

povolena! 
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