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* Materiály k prevenci v rodině i ve škole

* Svépomocné příručky ke stažení

* Relaxační nahrávky v mp3

* Odborné práce

* Zajímavosti a mnoho dalšího

* Abstinentská videa

Střízlivá pohoda



Cíl sdělení

Jóga a čchi-kung jsou 

rozsáhlé a svébytné 

systémy. Cílem tohoto 

sdělení nemůže být 

jejich vyčerpávající 

popis. Lze ale 

nabídnout prvky těchto 

systémů, které lze 

použít při psychoterapii 

i jako prevenci 

syndromu vyhoření 

u terapeutů.



Cvik který zvyšuje inteligenci?!!



Přiměřený pohyb 

a duševní zdraví

* Mírní úzkosti, deprese i další silné emoce. Je třeba být 

opatrný, silné emoce oslabují soustředění.

* Po skončení cvičení nastává relaxace. 

* Zlepšuje se paměť a duševní výkonnost.

* Lze tak překonat bažení (craving).

* Zvyšuje odolnost mozku proti stárnutí.

* Podporuje dobré držení těla a posiluje zdravé sebevědomí.

* Některá cvičení (jóga, čchi-kung) zlepšují vnímání sebe 

sama a učí uvolnění za pohybu.



Přiměřený pohyb 

a tělesné zdraví

* Odbourávají se látky uvolněné ve stresu.

* Je to skvělá prevence i součást léčení mnoha 

onemocnění (srdeční nemoci, nádory, obezita atd.)

* Posiluje imunitu.

* Posiluje svaly a prospívá i kostem a kloubům.

* Kompenzuje nedostatek pohybu nebo jednostrannou 

zátěž.



Mikro přestávky: Proč

Dlouhé sezení není zdravé, zatěžuje páteř a blokuje krevní 

oběh. To neprospívá ani psychice a výkonnosti. Proto je 

rozumné se po 15-20 minutách zdvihnout, přejít kancelář, 

udělat si čaj nebo trochu cvičit. Stačí minuta nebo dvě. Tisíce 

let naši předkové fyzicky pracovali a to i prominenti. Karel 

IV. jezdil z Prahy do Francie na koni. Problém i při 

psychoterapii. Syndrom turistické třídy. 10 tisíc kroků a 

čínský ministra. Sestry USA.



Spontánní 

relaxace

• Veselost, úsměv, smích.

• Spánek.

• Síť sociálních vztahů. 

• Vhodné prostředí.

• Dýchání.

• Uvědomování.

• Zdravé emoce.

• Uvolnění po aktivitě.

• Hudba a zvuky.



Sebeovládání za půl minuty



Úsměv těší,

hřeje duši.



S. M. I. L. E.

Start 

My 

Internal 

Love 

Engine

(Ch. Lin)



Co když není mikro přestávka možná?

Aktivní sezení nebo stání. Nebo labuť.



Úsměv lze kombinovat s kterýmkoliv 

z ostatních přirozených způsobů, jak se 

uvolnit. 



Jon Kabat-Zinn (* 1944). Emeritní profesor medicíny na Univerzitě v 

Massachusetts.

Mindfulness Based Stress Reduction

Formát: 8 týdnů, 2 hodinový seminář 1x 

týdně, 1 celodenní seminář, 6x týdně 

domácí praktikování nejméně 45 minut.

Techniky: Body scan, jóga, vipassaná 

(meditace vhledu). 

Principy: Nesoudit, nesnažit se, 

přijímat, nechat být, mysl začátečníka, 

trpělivost, důvěra, acceptance, volně 

plynoucí pozornost.



Cvičení vnitřního ticha



Jak sedíte? Kam dýcháte?



Kdo jsou to vaši přátelé střízlíci?



Příklady střízlíků, kteří 

pomáhají zdravému 

a střízlivému myšlení

– Procházka se psem nebo i bez něj.

– Domácí pohoda.

– Příroda.

– Uklidňující hudba.

– Smích a legrace, třeba s dětmi.

– Popovídat si s kolegy.



Při usínání


* Zjistěte, co vám pomáhá usnout – pro někoho to může být např. 

uklidňující hudba, meduňka nebo máta, modlitba, teplá koupel atd.

* Vhodná poloha je na boku. Ti, co nechrápou ani nemají apnoické 

pauzy, mohou spát i na zádech. Spát na břiše je nevhodné.

*  Relaxační techniku, např. uvědomování si pohybů břicha při 

dýchání, praktikujte do ztracena. Můžete si představovat míč, který 

se při nádechu v břiše zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Lze také si 

představovat si, že nadechujeme a vydechujeme skrze paty. Energie 

se tak stáhne z hlavy dolů.

* Při relaxaci si můžete třikrát říci nějaké kladné předsevzetí, např. 

„usínám zdravým a hlubokým spánkem.“





Stáhnout energii 

z hlavy a očí
Vhodné pro oči, proti 

hněvu, bažení, po 

duševní práci a před 

spaním.



Při probuzení v noci


*  Nejlépe je zůstat se zavřenýma očima použít nějakou relaxační 

techniku, podobně jako před usnutím

* Nepouštějte počítač ani televizi, veškeré obrazovky jsou 

nepřátelé spánku.

* V noci nejezte. Trávení funguje špatně a jídlo znesnadňuje 

usínání.

* Jestliže opravdu nemůžete spát, dělejte něco nepopulárního, 

třeba uklízejte. Vaše podvědomí tak lépe pochopí, že by bylo 

příjemnější se vyspat.



Ranní probuzení


* Krátce po probuzení si řekněte nějaké kladné předsevzetí, např. 

„čeká mě dnes mnoho dobrého a zajímavého.“

* Škodí nejen nedostatek spánku, ale i jeho nadbytek, proto je 

správné vstávat v rozumnou dobu i o svátcích.

* Je-li venku ještě tma rozsviťte všechna dostupná světla v 

místnosti. Zlepší vám to náladu a usnadní probuzení

* V noci nejezte. Trávení funguje špatně a jídlo znesnadňuje 

usínání.

* Jestliže opravdu nemůžete spát, dělejte něco nepopulárního, 

třeba uklízejte. Vaše podvědomí tak lépe pochopí, že by bylo 

příjemnější se vyspat.



Ospalost jako relaxační technika



Stres a dýchání

Stres

Rychlé, 

povrchní 

dýchání



Relaxace a dýchání

Uvolnění

Klidné, 

brániční 

dýchání



Jezevčice v akci



Proč je tak důležité dýchat do 

břicha?



Pravdy

 Kdo má kouli, ten se má!

 Někdo má problémy. 

Já ne, já mám kouli! 

 Koule umí!

 S koulí je legrace!

 Koule je nejlepší přítel 

člověka!

Otázky

 Kde mám kouli?

 Jakou mám kouli

Velké kulové pravdy a otázky





Emoce a energie



Dr. Fredrickson: Rozšířit a stavět



Pozitivní emoce a zdraví

* Fredrickson:  „Rozšířit a stavět“.

* Zvyšují odolnost a pomáhají pocitu životní spokojenosti. 

* Díky pozitivním emocím se zvyšuje tonus vagu.  

* Vděčnost u dospívajících snižuje sebevražedné fantazie.

* Nižší hladiny zánětlivých cytokininů .

* Usnadňují sociální interakci.

* Meditace milující laskavosti“ (Loving Kindness): Mírní 

bolesti, zlepšuje vztahy, užitečná u posttraumatické stresové 

poruchy. Uvažuje se o vhodnosti u deprese, sociální úzkosti, 

manželských konfliktů, při zvládání hněvu a u těch, kdo pečují 

o dlouhodobě nemocné. Mírní přehnanou sebekritičnost i 

deprese a napomáhá prožívání pozitivních emocí.



Kolem samí 

milí lidé!



Kdy prožíváte pozitivní emoce vy?



• Moudrost prospívá ledvinám, kostem atd.

• Laskavost prospívá játrům, šlachám atd.

• Pořádek prospívá srdci, psychice atd.

• Důvěra prospívá slezině, žaludku, krvi atd.

• Poctivost prospívá plicím, tlustému střevu, 

kůži atd.

Zdraví a dobré 

vlastnosti podle TČM



Zdravotničtí pracovníci 

nacvičují relaxaci



Jóga

• Spojuje výhody relaxace a tělesného cvičení.

• Použitelná i pro lidi se zdravotním omezením.

• Nenáročná na vybavení.

• Je nesoupeřivá, což snižuje riziko úrazů.

• Zlepšuje sebeuvědomění.

• Dá se kombinovat s dalšími postupy.







Mudra  Moudrosti



Automasáž



Kdy se nejčastěji lidé smějí?



K čemu máte brzlík?

Můžete z něj mít 

zapínač smíchu!





Proč je dobré mít u sebe 

zrcátko?



Smích, veselost a humor se 

navzájem posilují

Smích

HumorVeselost



Smích a zdraví

Mírní bolest.

Posiluje imunitu.

Muže 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.



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

 



Co poradíte 

při zdravotních 

problémech



Příběhy, podobenství, 

metafory

Chytrá ryba

Šnek abstinent

Medvěd abstinent a doléčování

5 smíchů opičáka abstinenta

Africký smích

Papoušci abstinenti

Slepička abstinentka

Smích překvapené žirafy

Smích o 3, 6, 12 letech střízlivosti



Karmajóga

• Zaujetí. 

• Chápat své povinnosti (lépe konat vlastní…“) 

• Dobré vnímání sebe sama. 

• Dobře vnímat okolí (tržiště života).

• Otužování vůči přecitlivělé povaze mysli a 

nárokům ega. Při karma józe se snažíme jednat 

dobře, osvobozujícím způsobem, konstruktivně a 

dokonale. (Niranjanananda). Pokora.

• Nečekat nic, ale „pravda je na něj vylita,“ ať chce 

nebo ne.“ 





Změna vztahového rámce

1. Odpouštím mu, 

abych byla zdravá!

☺



Kombinujte!



Jak se rychle uvolnit

Rychlé způsoby, jak se uvolnit Soustavné zvládání stresu

Přerušit vliv stresujícího podnětu, Vyhýbat se spouštěčům stresu.

Úsměv nebo se zasmát. Žít veseleji a mít smysl pro humor.

Krátký rozhovor nebo telefonát. Dobré společnosti a dobré vztahy.

Dostupná fyzická aktivita. Pravidelně cvičit, chodit atd. 

Nádech do břicha,  dlouhý výdech. Dbát na správné dýchání.

Soustředit se na něco jednoduchého. Vyvážený životní styl.

Představit si dobré prostředí. Vyhledávat dobrá prostředí.

Krátký rituál, modlitba apod. Duchovní život.

Pozorovat myšlenky, ale nereagovat. Pravidelně relaxovat nebo meditovat.

Nahradit rizikovou emoci a zdravou. Rozvíjet zdravé emoce.

Napít se vody. Dbát na příjem vody (pitný režim).

Opatřit si potřebné informace.  Informační gramotnost.

Uklidnit se klidnou hudbou. Mediální gramotnost.



Závěr



Spontánní 

relaxace

• Spánek.

• Veselost, smích.

• Síť sociálních vztahů. 

• Vhodné prostředí.

• Dýchání.

• Uvědomování.

• Zdravé emoce.

• Uvolnění po aktivitě.

• Hudba a zvuky.



Co zlepšíte v péči o sebe?

Co použijete pro druhé?



• Bude víc chodit nebo cvičit?

• Kdo se bude více usmívat?

• Kdo si bude občas 

uvědomovat, kam dýchá?

• Kdo bude lépe vnímat 

polohu těla?

• Kdo se tu a tam soustředí 

do břicha?

• Kdo bude lépe odpočívat?

• Kdo bude víc pamatovat na 

doplňování energie?

• Kdo bude lépe vnímat 

hranice toho, zač je 

odpovědný a za co ne?



Klaním se...
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