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DESATERO PROTI STRACHU, -PANICE A UZKOSTEM 

1 O svém strachu mluvte. nenechávejte si ho pro sebe. 

2. Pro zmírnění úzkosti je důležité bYt v dobrém kontaktu se s"Ými lidmi. 
Zavolejte pf.tltelúm, buďte v kontaktu s rodinou. 

3. Sledujte seriózní média. Pravdivá informace a edukace jsou východiskem 
z úzkosti. Když máme informace. můžeme Si lépe představit své možnosti, než 
když je nemáme, 

4. Vyhněte se konspiratnim teoriím. 

S. Nepijte alkohol. ale nastolte si psychohygienu. kterou máte osvědtenou. 
Relaxa~ní ti meditatni cvi~ení. sport. pfíjemná tinnost. kterou máte rádi. 

6. Když nedokážeme předvídat, jak situace dopadne. je dobré postupovat po 
úsecích. Přijměte a zpracujte tást informace. zorientujte se v urtitém úseku, 
přijměte opatrení, pak POstupujte teprve dále. 

7. Vždy je aktivita lepši než pasivita a prevence než následné opatřenI. 

8. Pře~kejte karanténu v zajímaVější ~innosti a Cinorodosti, než abyste se užirali 
nad rostoucími ~isly nakaženYch. 

9. Détem říkejte pravdu. I dět i totiž musí myslet na prevenci a převzít ~ást 
odpovědnosti. Když je dítě schopné se otevřeně zeptat. je schopné slyšet 
pravdivou odpověď. 

10. Krizová situace je pro lidi vedle nebezpeCi také př~ežitostí, jak nahlédnout na 
svůj život a přerovnat si některé své priority. Myslete na to a nepromarněte svou 
př íležitost. 

Centrum 



1. Prožívání je normální - akceptujte obavy i stud 

Prožívat strach, obavy, záchvěvy paniky, frustraci, naštvanost, úzkost, bezradnost 
, , 

a následně třeba pocity viny za špagety navíc, studu či trapnosti je úplně NORMALNI. 

Z výzkumů vyplývá, že nás tyto emoce vedou ke zdraví ochrannému chování (např . mytí 
rukou, navýšení konzumace vitamínů). Není potřeba ani vhodné tyto emoce pot lačovat 

či předstírat, že neexistují - jsou normální, pomáhají nám přežít, akceptuj te je. Prostě to 
tak je, 

2. Nebuďte negativní a nepřátelští - nekontaminujte prostředí 

laskavost je velmi nedoceněná vlastnost. Myslete pozitivně, buďte laskaví, milí 
a ohleduplní vůči vlastnímu prožívání i k prožívání Vašich blízkých. Pokud máte radost, 
dobrou náladu či zprávu, sdílej te ji s ostatními. Emoce i nálady jsou vysoce nakažlivé. 
Šiřte opt imismus a humor, cíleně hledejte pozitiva, podporujte v dobrém rozpoložení 
i ostatní. Někoho naštvat, kritizovat či vyst resovat umí každý. Pobavit, potěšit, utěšit, 

pochválit, podpořit či rozesmát ostatní je obtížnější. Ale umíte to. 

3. Pečujte o sebe - zůstaňte zdraví 
Nemožnost odpočinout si a vypořádat se se stresem tak, jak býváme zvyklí (cvičení, 
sauna, restaurace, kultura), vytrženost "z p_ol ádoý.ho života" je náročná a vyžaduje 
osvojení nových (jiných) tzv. J::.PQingpvých. strategií. Zajídat či opíjet neklid není nejlepší 
nápad, lepší je udržet se aktivní a fit, což znamená pohyb, střídmou strava s dostatkem 
vitamínů, pitný a vlastně celkový režim . Nedávejte svému mozku záminku myslet si, že 
jste nemocní, pokud nejste. NeChovejte se jako nemocní. 



1. Buďte ostatním oporou 

Senioři jsou nejohroženější skupinou a sociální izolace je devastující. Rozhlédněte se po 
svých blízkých a po svém okolí. Pište svým seniorům zprávy, zavolej te jim alespoň jednou 

za den, zajímejte se o jejich obavy, strachy i radosti. Pomozte jim s nákupem, dbejte o 
jejich životosprávu . Doprovoďte je na procházce se psem, pošlete jim fotografii 
rozkvetlých narcisek, kvetoucích mandloní a meruněk. Sousedům seniorům můžete dát 
za dveře květináč s bylinkami nebo květinami. Přineste radost, obtěžujte příjemnými 
věcm i a krásou, ukažte, že jste s nimi. 

2. Aktivně podporujte sociální s íťování 

Osobní sociální síť a její "hutnost" přispívá k dobré duševní pohodě . Podpořte své blízké 
v udržování sociálních kon taktů, doporučte jim, ať spolu mluví, píší si, hrají hry. 
Děti bývají velmi zasíťované a online chat je lajn nejen pro zadávání úkolů, ale i jako 
zdroj opory a přijetí, těch nejlepších léků na neklid a stres . Chatovací skupina, kde jsou 
všich ni ze třídy, kom unikuje ohleduplné a pracuje spo l ečné na úkolech, pomůže i potéší. 
Nechte děti objevit kouzlo videokonferencí - i děti jsou osamělé. 

3. Pečujte a učte pečovat 
Doma je vedle Vašich blízkých i spousta věcí, které vyžadují Vaši pozornost . Opravte 
nastřádané šaty, hračky, elektroniku, kterým chybí zipy, drátky č i kolečka. Zasaďte 

rajčata, ředkvičky - buďte produktivní a předávejte s laskavostí svoje dovednosti 
a znalost i druhým. Ostatn í Vám pomohou, hýčkejte je za to. Předávání a sdílení znalostí, 
dovedností a péče o věci a děje, o které je významné pečovat (v psychologii se tomu říká 
geo..eJativita), vysoce přispívá k pocitu vlastní smysluplnosti, osobn ímu i sociá lnímu 
zdraví. 



1. Nepříznivé okolnosti spouštějí pozit ivní změny, spolehněte se 

Nepříznivé okolnosti dokáží nastartovat významné pozitivní změny. Z výzkumů vyp lývá, že 
, 

jsou potenciálním spouštěčem a výzvou nejen k osobnímu, ale i globálnímu růstu. CeJíme 

nepopiratelně obří zátěži: současně jsme frustrovaní (je nám v něčem bráněno), 

deprivovaní (máme pocit nedostatku) a zároveň přehlcení např. monotónními informacemi 
s rostoucími počty nakažených i omezení. Konec této zátěže je přitom velmi m lhavý. 
, 
Zivotní nepřízeň má ale potenciál aktivovat a posunout hodnotové žebříčky a s nimi 
související chování směrem k životu - k lidství, sounáležitosti a zodpovědnosti nejen za sebe 

sama, k lásce k životu, přírodě, k zaujatosti až fascinaci životem jako takovým. 
Uvidíte za 9 měsíců. 

2. Nespěchejte na sebe 
Všichni máme kn ihy, na které nebyl čas, filmy a seriály, které jsme chtěli už před lety vidět, 

deskové hry a puzzle s tisíci kousky, které jsme dostali, když nám bylo 12, učenici norštiny 
pro samouky - určitě nás napadlo, že to je ta cesta a teď je ta chvíle ... Z výzkumů ale 

vyplývá, že na ně přijde čas až později. Anebo spíše vůbec. 
Je totiž potřeba adaptovat se na nové a ne zrovna přátelské životní podmínky "technicky", 

zajistit chod domácností, práce, dobrou pohodu a atmosféru v nejbližších dnech . Dejte si 
načas, nespěchejte na sebe, rodinu, nadřízené ani učitele. Jsme přece všichni trochu v šoku. 

Nevytvářejte další tlak. Nechte se být. 

3. Nepřízeň neomlouvá, není poleh ČUjící okolností 

Sociální izolace nepřispívá k duševnímu ani fyzickému zdraví, zvyšuje úzkost, nadužívání 
farmak, drog, alkoholu, i např . domácí násilí. Sociální izolace ale nežádoucí chování 

, 
NEOMLOUVA. Jsme plně zodpovědn í za to, co děláme, i za své emoce, i když v mimořádně 
náročném období. Jsme zodpovědní za blaho těch, kteří jsou na nás závislí. Je to v našich 

rukou, nejsou prázdné. 


	Jak psychicky zvládnout období pandemie
	8Desatero proti panice a úzkostem
	Psycho_ústav_Triáda1
	Psycho_ústav_Triáda2
	Psycho_ústav_Triáda3

