
Emoce pro zdraví, úspěch 

a lepší život



www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor



* 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





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.

Tleskání.



Krátce o negativních emocích

* Hněv: srdeční infarkt u disponovaných. 

* Rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění je hostilita. 

* Obousměrná vazba, příkladem je diabetes a deprese. 

* Depresivní symptomatologie zvyšuje riziko u rakoviny prsu.

* Deprese a úzkost zvyšují mortalitu u srdečního selhání.

* Úzkostná a depresivní symptomatologie korelovala s výskytem 

astmatu, srdečních onemocnění, onemocnění páteře, vředové 
choroby, migrény, očními problémy (Niles a spol., 2015). 



Alexitymie

Alexitymie: To, že negativní emoce jsou nehezké, víme už od 

dětství. Např. na maminku bychom se neměli hněvat a na tatínka 

už vůbec ne. To může vést spolu s dispozicí k alexitymii. Pro ni je 

typická neschopnost si emoce uvědomit a popsat. 

Rizika

Vztahová: Citový chlad, povrchnost, chaotické vztahy.

Psychická: Poruchy přijmu potravy, deprese, fobie, úzkostné 

stavy, návykové nemoci, poruchy osobnosti.

Tělesná: Psychosomatické nemocí, např. hypertenze, dyspepsie, 

migréna, onemocnění páteře, dráždivý tračník, astma, alergie atd. 



Po řada špatných zpráv jedna dobrá 

Alexitymii lze léčit a to i svépomocí!



Léčba alexitymie - příklady

Často stačí svépomoc. K vnímání emocí pomáhají mimo jiné: 

- Psaní deníku. Při tom je třeba se zaměřit na pocity. 

- Umění, pěstované aktivně i pasivně.

- Nácvik sebeuvědomování za pomoci meditačních technik. 

- Používá se také psychoterapie. Ta zahrnuje nácvik toho, jak si 

emoce uvědomovat a vhodně je projevovat.

- Lepšímu sebeuvědomování napomáhají i relaxační techniky.

- Důležitý je životní styl. Např. jestliže je člověk vyspalý a střízlivý, 

uvědomuje si své emoce mnohem lépe.



Pozitivní emoce nejsou 

pozitivní myšlení!

Pozitivní emoce nejsou popírání těch negativních. Je 

správné si uvědomovat si také  neradostné stránky 

svého duševního života a zároveň rozvíjet ty dobré.



Malování na růžovo (tzv. „pozitivní myšlení“) 

není pozitivní emoce, ale nedostatek 

uvědomování nebo popírání skutečnosti.



Radost idiota není pozitivní emoce, ale 

problém. 

Vzpomenete si, kdy se vám nevyplatila?



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.



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.



Vaše vnitřní krajina

1. Tělo.

2. Dech.

3. Emoce.



Cvičení vnitřního ticha



Co můžete pro svůj 

mozek udělat

• Chránit mozek před úrazy.

• Správně dýchat.

• Pěstovat zdravé emoce a často se smát.

• Cvičit jógu, čchi-kung, chodit atd.

• Dobře se stravovat. Vyhnout se přepálenému tuku (např. 

smažená jídla v hospodách).

• Dobře si organizovat čas.

• Předcházet depresím a stresu, vyhýbat se hazardu.

• Dostatečně spát a přijímat dost vody.

• Vyhýbat se alkoholu a drogám.



Co je lepší?

Útěk a boj 

Fight, flight
Klid a komunikace 

Calm and connect



Zdravé emoce a sebeovládání

Klidná, pružně se přizpůsobující pozornost vnímá 

vnitřní prostředí člověka i jeho okolí. Díky tomu 

dobře reagujme s ohledem na své vnitřní zdroje 

i zevní situaci.



Zdravé emoce a tělesné i duševní 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.



Zdravé emoce a pomáhající profese

Práce v nich bývá nadprůměrně stresující, i když jsou zde také 

ochranné faktory, jako vyšší inteligence, smysluplnost a 

znalosti. Navozování pozitivních emocí je zde velmi užitečné 

(např. nácvik sebeuvědomování, fyzická aktivita, jóga atd.). 

Pozitivní empatie: Pozitivně empatický profesionál se 

zaměřuje na pacientovy skryté možnosti a zdroje a upozorňuje 

ho na jeho pozitivní emoce a dobrá přání. Je žádoucí, aby 

profesionálové tuto schopnost rozvíjeli ve vztahu k sobě i vůči 

klientům a pacientům.





Zdravé emoce a vzdělávání

– Úzkost a deprese zhoršují schopnost učení, zdravé emoce a 

klid tuto schopnost zlepšují (tj. pocit štěstí není důsledkem 

úspěchu, ale předchozímu mu).

– Emoční nákaza se více přenáší vertikálně, tj. z učitele na 

žáka, než naopak.

– Emoční stav žáků ovšem ovlivňují i jiné činitele, jako např. 

spánek, hydratace, jestli snídali a jejich domácí prostředí.



Učitel nebo vedoucí pracovník a zdravé 

emoce
– Dobře se naladit, či to předstírat: úsměv, tón hlasu atd.

– Mít konstruktivní postoj a sdělovat žákům: „Dělám to, abyste uspěli.“

– Pochválit, vhodně oslovit, dávat přiměřené úkoly. Nesrovnávat žáka 

s ostatními, vidět jeho individuální pokroky. 

– Projevit respekt, např. v nesmyslné odpovědi, které se třída směje, lze najít 

něco užitečného, a tak chránit sebevědomí žáka.

– Používat relaxační a meditační techniky, k rozvoji sebeuvědomování a 

zdravých emocí. Ovládnout emoce předpokládá si nejdříve si je uvědomit.

– Rozpoznávat dobré možnosti žáků: Eva Urbanová se nedostala na 

konzervatoř pro „příliš silný hlas“, Einsteina přijali vysokou školu dostal až 

na druhý pokus, Jan Maria Vianney nezvládat studium a vysvěcen byl až po 

intervenci nadřízeného. Ten řekl: „Milost Boží nahradí, čeho se mu 

nedostává na vědomostech.“ Vianney byl později prohlášen za svatého 

a ochránce všech kněží. 

– Udělat včas mikro přestávku, aby se udržela pozornost a projasnila nálada. 





Jak rozvíjet pozitivní emoce?



Zdraví dobré

druhým, sobě!



Změny při stresu a relaxaci

Stres Relaxace

 Svalové napětí, prokrvení svalů 

 Tepová frekvence a krevní tlak 

 Dechová frekvence 

 Látková výměna 

 Hormony nadledvin a štítné žlázy 

 Kožní galvanická vodivost 

 Frekvence vln na EEG 

 Hojení, imunita, spánek, trávení 



Dýchat klidně a zhluboka do 

dolních žeber a břicha



Někdo má 

problémy, já ne, 

já mám kouli!

Velká kulová pravda





Tělesné cvičení

Dva američtí profesoři 

doporučují, aby se 30 minut 

trvající cvičení tři až pětkrát týdně 

stalo povinnou součásti studia 

medicíny. Fyzická aktivita by 

ovšem měla být bezpečná a 

netrénovaný medik nebo lékař by 

se neměl snažit lámat rekordy, a 

zahanbovat profesionální 

sportovce.



Při čem se se nabíjíte?

Odpočinek



Přiměřený spánek zvyšuje 

inteligenci: fialová a růžová hodina



Před spaním


* Dodržujte „fialovou hodinu“. 

* Před spaním nepijte ani čaj ani kávu.

* Před spaní nepijte také alkohol. Alkohol zhoršuje kvalitu spánku, 

je to vlastně spíše narkóza. 

* Dvě až tři hodiny před spaním nejezte. 

* Přes den nespěte, nebo jen velmi krátce. 

* Najděte si čas na jógu, cvičení, běh nebo procházku.

* Zajistěte si přiměřenou teplotu místnosti, volný noční úbor,  

vyhovující lůžko. 



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.“



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.“

* Růžová hodina. Vstát včas. 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.

* Přes snídaní cvičte, protahujte se atd., aby se rozproudila krev.



Změna vztahového rámce

1. Odpouštím mu, abych 

byla zdravá!

2. Dokud byl mladý, byl se 

mnou. Ted už je stejně 

opelichaný. Ať si jde, kam 

chce!

3. Konečně budu mít klid.

☺



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.



Smích, veselost a humor se 

navzájem posilují

Smích

HumorVeselost



K čemu smích?

• Hra

• Signál vlastnímu tělu, že situace je bezpečná

• Signál druhým, že situace je bezpečná

• Souhlas s chováním druhého

• Pocit převahy nebo podrobení se

• Lechtání



Nejdůležitější jsou svaly kolem, očí 

a bránice



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

 



Kdy se nejčastěji lidé smějí?



První pomoc, když si nevíme rady: 

hloupý úsměv



Některé naše objevy v oblasti smíchu

 Smích se sbíječkou

 Úsměv buldozeru

 Ušní smích

 Úsměv trpaslíka

 Úsměv pro zneuznané

Africký smích

 Usměvavá relaxace

 Hlemýždí

 Úsměv trilobita (prvohorní úsměv)



Pohádka o chytré rybě



Pomalu ale jistě!



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





Svěřit se někomu, 

kdo pochopí

Kolegyně

Profesionální terapeut

Linka telefonické pomoci

Dobří přátelé.

Specializované kurzy a semináře



Hudba



Spiritualita

Užitečné např. :

• V prevenci sebevražd.

• V prevenci návykových nemocí.

• Při paliativní péči.

• Nižší výskyt kouření včetně kouření v těhotenství.

• Zneužívání alkoholu v tazích méně časté.

• Zvyšuje se odolnost vůči zátěžovým událostem.

• Léčbě a prevenci poruch nálady.

• Zlepšuje spolupráci při léčbě.

• Nižší úmrtnost a zdravější životní styl.



Semafor

Červená: Stop, zastavit, uvažovat.

 Žlutá: Jaké jsou možnosti? Jaké jsou 

jejich následky? Co je nejvýhodnější?

 Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a 

vyhodnotit výsledek.

1. možnost 

2. možnost 

3. možnost  Vybraná možnost

4. možnost 



Zvládání stresu, negativních emocí a bažení

 Vnější spouštěče: vyhnutí se či omezení. Příklady.

 Vnitřní spouštěče: vyhnutí se či omezení. Příklady.

 Práce s motivací: vlastní i cizí zkušenosti atd. Příklady. 

 Relaxační techniky: částečná relaxace,  práce s dechem, fyzická 

aktivita, uklidňující prostředí, smích atd. Kdo nějakou umí?

 Změna myšlení: poradit se, dovednosti, změna rámce, připravit 

se na všechno, ukotvení (mrkev), nácvik, pozorovat, stop technika, 

počkat, autosugesce, humor atd. Humor a smích – příklady.

 Individuální:  např. hudba, spiritualita, zvířata, oheň, kresba…



Zvládání bažení, emocí i stresu





Přiměřený pohyb 

a zdravé tělo

* 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.



Přiměřený pohyb 

a zdravá psychika

* 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.



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.



Jóga a psychika

Podobné účinky jako fyzická 

aktivita včetně zlepšení 

kognitivních funkcí. Kromě 

toho:

- Zlepšuje vnímání sebe sama.

- Učí uvolnění za pohybu.

- Zahrnuje i nácvik relaxace.

- Je užitečná v prevenci 

návykových nemocí.

- Důležitý je i její sociální 

kontext a nácvik zdravých 

emocí.



Vrozené způsoby 

jak se uvolnit

• Smích.

• Klidné dýchání.

• Spánek.

• Dobré vztahy

• Pozitivní emoce

• Relaxace po tělesné 

aktivitě.



Stejné postupy účinkují na 

různé problémy



Společné znaky pozitivních emocí

Účinky: Rozšiřují vědomí, usnadňují komunikaci, 

prospívají tělesnému i duševnímu zdraví, vztahům atd.

Verbálně: Tempo řeči je většinou volné, výjimkou může být 

zájem a štěstí.

Obličej: Úsměv s vějířky vrásek v koutcích očí .  

Dýchání: Nejčastěji klidné břišní dýchání  s přiměřeně 

dlouhým výdechem.

Ramena, úsměv, koule a dlouhý výdech. 



Zdraví a emoce

podle čínské medicíny

Orgánový systém Škodí Prospívá

Ledviny Strach Moudrost (vděk)

Játra Hněv Laskavost (radost)

Srdce Divoké nadšení Pohoda, pořádek (štěstí)

Slezina Přílišné dumání Důvěra (klid, stabilita)

Plíce Smutek Poctivost, důstojnost (spokojenost)

Masáž orgánů



Jak navodit pozitivní emoce

☺ Sebeuvědomování umožňuje poznávat  zdroje pozitivních emocí 

a to, co působí opačně (např. média, dehydratace, nevyspání). ☺

Profesorka Fredrickson používala meditaci milující laskavosti. ☺

Uklidnit se, např. relaxací, bráničním dýcháním, fyzickou aktivitou. 

☺ Vyhledat vhodné prostředí nebo si ho představit. ☺ Společnost 

lidí, kteří mají pozitivní emoční vliv.  ☺ Rozpoznávat pozitivní 

emoce z okolí a přizpůsobit se jim.☺ Duchovní praktiky a rituály. ☺

Pomoc druhým, dobročinnost, dobrovolnictví atd. (studenti a štěstí). 

☺ Umění aktivně nebo pasivně. ☺ Dobré zájmy a záliby. ☺ Mít 

dobrý cíl, nacházet v dobrý smysl. ☺ Nácvik (jako kdyby...). ☺

Vzpomínka. ☺ Smích, úsměv, humor.

Mettá,  nácvik nápodobou. 



Jak mít rád sám sebe

Výhody: Zdraví, spokojenost a klid. Chová se lépe k druhým lidem, 

protože se naučil na sobě.

Některé možnosti

- Pečovat o tělo. Říkat mu, že to děláte proto, že ho máte rádi.

- Vybírat si to, co je prospěšné.

- Nepříjemný pocit nebo emoce si uvědomit a nechat je klidně odejít.

- Pod vlivem silných emocí lze také uvažovat o lepších možnostech.

- Vyhýbat se přepracovanosti i nudě, pravidelně jíst a spát.

- Relaxovat. 

- Odepřít si to, co je neprospěšné, a vysvětlit sám sobě důvody.

- Přát mír, světlo, v atd. sobě a skupině lidí, do které člověk patří.

- Připomínat si své dobré vlastnosti i drobné úspěchy.

- Mít radost z dobrého, co člověk dělá nebo dostává.

- O víkendu nebo během dovolené si odpočinout.

- Různé způsoby, jak se uklidnit a pěstovat zdravé emoce.



Veselost

Výhody: Veselost má blízko k uvolnění, nadhledu, sebevědomí. 

Takový člověk si lépe uvědomuje své dobré možnosti.

Jak se projevuje: Typický jsou to různé druhy smíchu od jemných 

až po hlasité.

Zajímavost: V pokusu u lidí s nachlazením vedlo sledování komedií 

k rychlejšímu uzdravení než sledování běžné televizní produkce.

Inspirující myšlenka: Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude 

se na vás také mračit, zasmějte se a bude vám veselým a laskavým 

společníkem. William M. Thackeray

Nácvik: Tělesné projevy smíchu

Veselost v běžném životě: Americký psycholog Robert R. Provine 

zjistil, že nejčastěji se dospělí lidé smějí v běžném společenském 

styku, např. při pozdravu.



Vděčnost

Před čím chrání: Před sebelítostí, hněvem, bažením.

Verbálně: „Děkuji!“ 

Obličej: Úsměv očima.

Držení těla: Často úklona a další projevy  respektu*.

Poznámky

- Působí dovnitř jedince jako utvrzení, že pomoc byla účinná. 

- Zlepšuje vztah a to oboustranně.

Citát: Kdyby jedinou modlitbou, kterou jste za celý život vyslovili, 

bylo prosté „děkuji“, zcela by to postačovalo. Mistr Eckhart

Nácvik: V duchu či nahlas děkovat za vše, i za nepříjemné. Lehce 

se uklonit, vděčně se usmát. Něco darovat nebo popřát. Projevit 

radost. Napsat děkovný dopis. Cvičení mistra Lina (5´a více). Denní 

limit (např. 30x).

*) http://bodylanguageproject.com/nonverbal-dictionary

Děkováním nebo Lin 5.



Laskavost

Před čím chrání: Před hněvem a ignorováním.

Verbálně: Otázka, např. „Jak vám mohu pomoci?“

Obličej: Úsměv očima, pohled k objektu dolů.

Držení těla: Často provázeno nakloněním se směrem k objektu a 

přiblížením. Tato aktivní emoce, bývá spojena např. s drobnou 

pomocí, jako přidržení dveří, dárkem atd.

Poznámka: Dobré vztahy působí jako ochrana proti stresu. 

Citáty: 

- Laskavost je jazyk, který dokáže slyšet hluchý a vidět slepý. Mark 

Twain.

- Mé náboženství je laskavost. Dalajláma.

Nácvik: Mettá. Limit. Pomoc. K laskavosti patří respekt a takt. 

Drobný dárek. Laskavost i vůči sobě. Veselý dárek. Slon.

Milá paní…



Klidné štěstí

Před čím chrání: Před smutkem, apatií atd.

Verbálně: Často citoslovce, výkřiky, zpěv atd.

Obličej: Výrazný úsměv, někdy odkrytými zuby.

Držení těla: Často bezúčelné a nekoordinované pohyby, např. 

plácání se do stehen.

Poznámka: Jedná se silnou emoci, která může oslabit 

rozhodovací schopnosti, zvýšit krevní tlak a působit další 

problémy.

Citát: Chcete-li být šťastní, tak buďte. L. N. Tolstoj

Nácvik: Jemné druhy úsměvu.



Spokojenost

Před čím chrání: Před bažením a hněvem.

Verbálně: Někdy citoslovce, např. „mmm“.

Obličej: Uvolněný obličej, plné (relaxované) rty, zavřená ústa, 

zuby se nedotýkají. Lehký úsměv očima.

Držení těla: Neutrální.

Poznámka: Východní tradice si spokojenosti velmi cení.

Citáty: 

- Buď spokojen s tím, co máš. Pataňdžali

Nácvik: Klidně dýchat do břicha, tři zlaté věci, uvědomovat si 

možnosti namísto omezení, relaxační a meditační techniky atd.

Smích opice s plným bříškem. Úsměv ušima. Relaxace.



Hrdost

Před čím chrání: Před smutkem, sebelítostí.

Verbálně: Spíše hlubší hlas a silnější hlas.

Obličej: Úsměv očima, i ústy.

Držení těla: Zpřímené, člověk se doslova vytahuje, někdy ruce v 

bok nebo za zády, hrudník spíše vypnutý.

Poznámka: Není vždy je racionální.

Citát: 

Jednoduché „jsem na tebe hrdý“, dělá zázraky. Z. K. Abdelnour.

Nácvik: Někomu pomoci nebo poradit. Hrdina, svačina.



Pokora

Výhody: Chrání před přeceňováním se. Pomáhá přijmout rady 

moudřejších a má i duchovní rozměr. K pokoře patří pružnost. 

Jak se projevuje: Ústupností, zdvořilostí a úctou. Typický je 

souhlas, slovy, pokýváním hlavou, úklonou. Neokázalá pomoc. 

Zajímavost: Latinsky se pokorný řekne „humilis“, tj. doslova „nízký“, 

což evokuje představu úklony vůči hodnotám a lidem, kteří to 

zasluhují.

Inspirující myšlenka

- Než jsem byl osvícen, nosil jsem dřevo a vodu. Po té, co jsem byl 

osvícen, nosím dřevo a vodu. Zenový mnich.

Nácvik

- Klidné plnění běžných povinností. 

- Přijímat i nemilé skutečnosti, člověk se tak situaci lépe zvládne.

Beru s klidem, že…



Obdiv, respekt

Před čím chrání: Před pohrdáním, hněvem

Verbálně: Podle situace.

Obličej: Uvolněný obličej nebo úsměv, někdy projev překvapení, 

ústa pootevřená, pohled k objektu vzhůru.

Držení těla: Přikrčení se, někdy úklon.

Poznámka: Může se jednat i např. o vesmír, přírodní krásy, 

umělecké dílo a duchovní oblast.

Citát: Obdiv je zázračná věc: Činí to, co je skvělé na druhých našim 

vlastnictvím. Voltaire (tj. napomáhá učení se). 

Nácvik: Projevovat respekt oblečením, oslovením, pochvalou atd. 

Obdiv trpaslíka. Japonská úklona o 15, 30 a 45°. Též jako omluva, 

délku lze úměrně prodlužovat, případně úklonu opakovat, vrcholná 

úcta na kolena a hlava na zem.

Úklony



Úleva, uvolnění

Před čím chrání: Před stresem, úzkostí a strachem.

Verbálně: Dlouhé oddychnutí si, tj. výrazně prodloužený výdech.

Obličej: Úsměv, mimické svaly se uvolňují.

Držení těla: Snížený svalový tonus, často mírný předklon, pokrčení 

končetin. 

Poznámka: Podobný stav se navozuje za pomoci relaxačních 

technik, ty se ovšem většinou praktikují vleže.

Citáty: 

- Odpočinek, příroda, knihy, hudba... To je má představa štěstí. L.N. 

Tolstoj

Nácvik: Např. relaxační techniky po předchozí fyzické aktivitě. 

Hlasité oddychnutí. Bzučivé dýchání. Stříbrný déšť. Nevím…



Zájem, zaujetí

Před čím chrání: Před smutkem a nudou.

Verbálně: Podle okolností tiché soustředění, jindy dotazy nebo 

entusiastická  řeč.

Obličej: Úsměv, pohled soustředěný na objekt.

Držení těla: Naklonění se nebo natočení směrem k objektu. 

Poznámka: Zájem se v mezilidské komunikaci cení, lidé např. 

pochvalně o někom říkají že je „pozorný“.

Citát: Nejrychlejší cesta, jak se stát zajímavý, je projevovat zájem 

o druhé. Jarod Kintz.

Nácvik: Koncentrační techniky, metoda označování. Kuchařský 

smích.

Vzrušující



Soucit

Výhody: Zlepšuje vztah k sobě i druhým. Chrání před 

lhostejností.

Jak se projevuje: Např. tím že s pochopením vyslechneme, 

pomůžeme, poradíme, přispějeme na dobrou věc atd. Výraz tváře 

a tón hlasu se často  poněkud přizpůsobuje trpícímu člověku.

Poznámka: Soucit neznamená naprosté ztotožnění se s trpícím 

člověkem. Soucitný člověk zůstává sám sebou. Díky to může být 

druhým užitečný.

Inspirující myšlenka: Kdo má soucit, není bojácný, kdo je 

spravedlivý, dost nechá i jiným, ten, kdo je skromný, roste. Lao-c‘.

Nácvik: Tonglen

Příběh: Vězněný mnich a Dalajláma.

Tonglen



Láska

Před čím chrání: Před lhostejností, apatií, smutkem atd.

Verbálně: Podle situace.

Obličej: Úsměv, intenzivní oční kontakt, fascinace.

Tělesné projevy: Tendence se přibližovat a dotýkat.

Poznámky: 

- Láska typu A, B (Maslow)

- Láska 2.0 (Fredrickson, tj. „positivity resonance“).

Citát: Miluj všechny, důvěřuj nemnoha, neubližuj žádnému. 

W. Shakespeare

Nácvik: Propracovanou techniku nabízí Bhakti jóga (jóga lásky). 

Vztah k Bohu coby ochránci, pánovi, příteli, dítěti, milované 

bytosti. 

Mettá. Miska s nektarem. Slon abstinent.



Kombinujte!



Příklad kombinace více postupů: hloupý 

úsměv a třikrát nadechnout do břicha 

a dlouze vydechovat. 



Shrnutí

• Negativní emoce představují zdravotní riziko.

• Pozitivní emoce prospívají tělesnému i duševnímu zdraví.

• Pozitivní emoce lze navozovat různými způsoby.

• Dobré sebeuvědomování umožňuje rozpoznat, co nám svědčí a

co ne.
• Kromě toho lze omezit rizikové zevní a vnitřní podněty, uklidnit se,

relaxovat, dýchat bránicí, pohybovat se, vyhledat vhodné prostředí

a společnost, vést duchovní život, být užitečný, mít dobré záliby,

smát se nebo pozitivní emoce předstírat.

• Kombinace více možností zvyšuje jejich efektivitu.



Jak navodit pozitivní emoce

• Sebeuvědomování.

• Omezit rizikové zevní podněty (např. média)

• Omezit rizikové vnitřních podněty (dehydratace,  nevyspání, 

návyková rizika atd.)

• Uklidnit se: relaxace, brániční dýchání, fyzická aktivita atd.

• Vyhledat vhodné prostředí nebo si ho představit.

• Dobrá společnost (pozitivní emoční).

• Duchovní praktiky.

• Udělat něco prospěšného.

• Umění (kniha, hudba atd.)

• Koníčky a v tvořivost.

• Mít dobrý cíl, nacházet smysl života.

• Příslušnou pozitivní emoci předstírat.




Co z tohoto semináře 

použijete pro sebe a co pro 

druhé?



Střízlivost je tak... 

vzrušující!



www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor



* 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


