
PRO KAŽDÉHO NĚCO… 

DNES MÁM PRO VÁS, KLUCI A HOLKY Z 1. STUPNĚ, PRACOVNÍ LISTY O KUBOVI, TŘEBA SE VÁM 

BUDOU LÍBIT… 

Odkaz zde:  https://terapiehorakova.cz/_files/200000008-

5049550498/Kuba%20v%20karantene.pdf?fbclid=IwAR3ELKVql4Ea5vjfkbF1blTtTEwTUNco4ypSyoexG

DcwEdru2BStoqehsls 

 

 

 

PRO VŠECHNY VKLÁDÁM „Kouzlo dobré nálady“ 

Mám pro tebe úkol. Tentokrát bude zadání jednoduché. Chci, aby sis poctivě a každý večer 

zapsal 3 věci, které ti za uplynulý den udělaly radost. Třeba i maličkosti, jako to, že je venku 

hezky nebo se ti něco podařilo. Zkus se zeptat taky ostatních, kteří s tebou bydlí. Je totiž 

dokázáno, že pokud si každý den uvědomíme, co nám dělá radost, je to nejlepší prevence proti 

špatným nebo smutnám náladám. Můžeš pokračovat nejen tento týden, ale jak dlouho budeš 

chtít… 
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A TEĎ MÁM PRO VÁS KVÍZ – POZNÁTE JEDNOTLIVÉ ZEMĚ? 

        

 

ŘEŠENÍ VÁM PROZRADÍM PŘÍŠTĚ… 

 

A NAKONEC NĚCO K ZAMYŠLENÍ… 

Zastavme se 

Současná situace je plná omezení a varovných zpráv. Hrnou se na nás z televize a všech dalších 

informačních kanálů. Sledujeme je, protože se potřebujeme zorientovat, uklidnit, možná 

i zabavit. Stálé opakování negativních zpráv nás ale vtahuje do katastrofického vidění 

a posiluje v nás pocit úzkosti, který je o to horší, že se nás situace přímo dotýká. Cítíme obavy 

o své zdraví, o zdraví našich blízkých, existenční obavy. 



Zkuste se odteď nenechávat strhnout. Zastavte se. Vypněte zprávy (to důležité se vejde do pár 

minut denně), odložte na chvíli představy o své budoucnosti. Zkuste zpomalit a vypnout 

napjatou mysl. Zastavte se v přítomném okamžiku a zeptejte se, jak na tom teď jste: 

• Jak se vám v této chvíli daří? Co vnímají vaše smysly? Zkuste najít zdroje, o které se 

můžete opřít. Dokážete kolem sebe vidět něco příjemného? Právě začalo jaro. 

Stromy a květiny kvetou, ptáci zpívají. Nespěchají, žijí ve vlastním klidném tempu.  

• Obraťte pozornost na své tělo. Zkuste je vnímat podobným způsobem, jak jste se teď 

podívali na svět venku: ne co vás kde píchá, ale co v něm funguje dobře. 

• Potřebujeme zpomalit, abychom dokázali tělo skutečně vnímat. Zpomalení je 

blahodárné. Vnímejte nohy na zemi, svou páteř, svůj dech. Zůstaňte chvíli u sebe 

a vnímejte, jak je vaše tělo živé. Jaké to je, když si to uvědomíte? 

• Tam, kde jste, vám v tuto chvíli nic nehrozí. Jste obklopeni svým vlastním přátelským 

prostředím. To je vaše aktuální realita. Úzkostné podněty zvenku už nad vámi nemají 

moc. Zastavte se a vnímejme přítomný okamžik. 

Spolupráce a agrese 

Současná situace nám připomíná naši vzájemnou závislost. Nejsem já, a pak ti druzí. Jsme 

v tom společně. Řada lidí aktivně pomáhá ostatním a my všichni, nebo aspoň většina, se 

snažíme chovat tak, abychom společně epidemii zvládli. Jsme spojeni s druhými v dobrém i ve 

zlém. 

V této situaci se ukazují dvě naše základní vlastnosti: 

• Spolupráce nás vede k pocitu sounáležitosti a vzájemné pomoci. 

• Agrese se zatím vybíjí v podobě vtipů, které se šíří po internetu. Pokud se situace 

zhorší, mohou se zhoršit i projevy agrese. Posílí vnímání a rozdělení na my a oni. 

(Pražáci, nemocní, cizinci, důchodci…) 

Jen na nás záleží, na který z těchto dvou pocitů zaměříme pozornost. Může nám pomoci 

laskavost – k sobě i druhým. A také humor, pokud vede k zdravému odlehčení 



situace. Zaměřte pozornost na vzájemnou podporu. Sledujte své pocity agrese. Snažte se jim 

nepodléhat. 

Nevíme 

Pokud se nám podaří zastavit, můžeme hledat i hlubší význam dnešní situace. Připomíná nám, 

že jsme smrtelné a zranitelné bytosti, které jsou tu na chvíli. Že existuje něco, co nás přesahuje, 

ať už tomu budeme říkat příroda, vesmír nebo Bůh. Můžeme navzájem spolupracovat, nebo 

proti sobě bojovat. Ať se vydáme jednou, nebo druhou cestou, potřebujeme přitom štěstí. 

Nevíme, co nás čeká. Neumíme ani dohlédnout následky svých činů. Věříme tolika iluzím. 

Nebojme se k tomu, co nás přesahuje, obrátit s prosbou o pomoc. 

Byli jsme zastaveni. Abychom byli pozorní. Abychom se podívali, kde jsme a jak na tom jsme. 

A pak se rozhodli, co budeme dělat dál. V dávných dobách dávali rodiče požehnání svým 

dětem na cestu, když je vypravovali do světa. Možná i my dnes takové požehnání 

potřebujeme.  Kéž by naše další cesta byla moudřejší a šťastnější. 

https://psychologie.cz/nez-pujdeme-dal/?utm_source=Psychologie.cz&utm_campaign=e94e536566-

EMAIL_CAMPAIGN_pet_fazi&utm_medium=email&utm_term=0_c6b15e0b51-e94e536566-

71909941&mc_cid=e94e536566&mc_eid=22b4b4a685 
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