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ČÍM RYCHLEJI, TÍM LÉPE? 
ZVšichni jsme vystaveni vysoké rychlosti na pracovištích, 
ale i v běžném denním programu. Znamená to, že jsme 
pod tlakem, abychom mysleli rychle. Častěji jsme v akčním 
módu reakce než reflexe. A abychom co nejvíce využili čas 
a vyhnuli se nudě, vyplňujeme každý volný okamžik men-
tální stimulací. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste na-
posledy seděli v křesle, zavřeli oči a jen odpočívali? Stále 
udržujeme svou mysl v aktivitě a věříme, že náš mozek do-

káže ve vysokých obrátkách dělat zázraky. Náš mozek ne-
boli my, dokážeme mnohem více, pokud dostaneme šanci 
čas od času zpomalit. Když si dopřejeme možnost „zpo-
malení nebo úplného zastavení“ a přeřadíme svůj mozek 
na nižší rychlostní stupeň, může nám to přinést vnitřní 
klid, lepší zdravotní stav, zvýšenou koncentraci a schop-
nost kreativnějšího myšlení. Nabízíme Vám otázku, zda 
a kdy jste si naposledy takovéto „zpomalení či zastavení“ 
dopřáli?

Mgr. Kateřina Koželská, Mgr. Marcela Janíčková

Hormed. s.r.o.

Principy pozitivní 
psychologie v praxi 
profesních pracovníků 
ve stomatologii

Motto:
„Pokud se budeš dívat stále na to, co ti život odmítl, nikdy neuvidíš dary, které ti poskytuje“.

V dnešním posledním díle seriálu Energy Managementu se budeme věnovat tématu pozitivní psycho-
logie. Samostatně jsme již nahlédli do oblasti práce s naší mentální, emoční a fyzickou energií, které 
tvoří pilíře Energy Managementu. Tyto tři oblasti zastřešuje ústřední téma v současné pozitivní psy-
chologii a tím je vyvážený harmonický život.  Pojďme se tedy společně zaměřit na příležitosti, které 
nám každý den přináší. Na praktických příkladech si ukážeme, jak tyto každodenní příležitosti, mo-
menty a aktivity využít pro posílení energie, celkovou pohodu a pozitivní ladění svého života.
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CO PŘINÁŠÍ POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE 
Wikipedie o pozitivní psychologii říká: „Pozitivní psy-
chologie je věda zabývající se studiem pozitivních emocí 
( radost, štěstí, láska,naděje) a kladných životních zážit-
ků a zkušeností (optimální prožívání – flow ).“ Pozitivní 
psychologie tedy nahlíží na lidský život a hledá posilující 
momenty pro pozitivní prospívání, harmonii, pohodu, vy-
váženost a štěstí.

Otázkou je, zda si v našich každodenních stereotypech 
a starostech uvědomujeme to, že ve své podstatě proží-
váme příjemný život? Zkuste si nyní odpovědět na násle-
dující otázky:

• Co mi dělá radost?
• Co mě baví?
• Co z toho skutečně dělám?
• Jak často?

Může se stát, že budeme sami překvapeni tím, k jakým 
odpovědím jsme si došli. Každopádně víme-li, co konkrét-
ně nám dělá radost, kdy a kde se cítíme příjemně a „zau-
jatě“, pak jsme odhalili cenný pramen pro posilování své 
energie a pozitivního ladění.

STAV „FLOW“ ANEB ZAUJETÍ ČINNOSTÍ 
Americký psycholog, osobnost pozitivní psychologie,  
Martin Seligman ve své knize Vzkvétání uvádí, že pro 
„šťastný naplněný život“ potřebujeme zažívat tyto mo-
menty: pozitivní emoce, zaujetí činností, pozitivní vzta-
hy, smysluplnost a úspěšný výkon. Jak může zaujetí čin-
ností vypadat v praxi? Opět si můžete zkusit odpovědět 
na otázky:

• Co mě dokáže zaujmout?
• Při jakých aktivitách ztrácím pojem o čase?

Zajímavým momentem je, že ve stavu „plynutí, zaujetí“ 

býváme tak pohlceni danou činností, že se obvykle žád-
né myšlenky nevyskytují. Dostáváme se do stavu „tady 
a teď“, kdy se maximálně intenzivně věnujeme činnosti 
samotné a tudíž nám hlavou neběží myšlenky ani na mi-
nulost ani na budoucnost. 

KDY JSME V PŘÍTOMNOSTI „TADY A TEĎ“ 
Proč vlastně může být naše myšlení zdrojem zvýšeného 
tlaku? 

Pokud se nám hlavou honí tisíce věcí, jsme často ve stre-
su, zmatení a zahlcení…naše mysl je příliš zaneprázdně-
ná. Moc přemýšlíme a často nám hlavou běží nekonečný 
proud starostí, představ, plánů a vnitřních dialogů. 
Ale jak přestat myslet a jak se zbavit zvyku, kdy myslíme 
na mnoho nejrůznějších věcí najednou? Většina našich 
myšlenek se točí kolem minulosti nebo budoucnosti a tak 
můžeme proudu myšlenek uniknout tehdy, když se sou-
středíme na přítomnost. 

Stav uvolnění přirozeně nastává, když žijeme v přítom-
nosti. Když věnujeme plnou pozornost tomu, 

co právě děláme a obrátíme svou pozornost do světa smy-
slového vnímání. Znamená to, že se z „režimu myšlení“ 
přesuneme do „režimu prožívání a cítění“.  
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TIPY PRO POZITIVNÍ ENERGII A DUŠEV-
NÍ POHODU. ZKUSTE V PRAXI 
1. Zjistěte si, co přesně spouští váš stres a jak
na stresové faktory reagujete. Prvním krokem 
k úspěchu je, uvědomit si, co se mi děje a co to 
se mnou dělá, když…
2. Posuďte, kolik času věnujete pohybu, jak se
stravujete a zda máte dostatek spánku.
3. Uvědomte si, že i mnohé pozitivní stránky
naše tělo a mysl stimulují (eustres). Snažte se být 
skromnější ve svých ambicích a plánech. Harmo-
nický život je důležitější než touha po dokona-
losti. 
4. Vyhledávejte taková potěšení, která vás zá-
roveň zklidňují. Vyzkoušejte klidné činnosti: po-
slech hudby, příležitostné vaření, ruční práce 
nebo relaxace na zahrádce. Zapojte své smysly 
a prožívejte život/činnost „tady a teď.“
5. Minutová/blesková meditace pro zklidnění
těla a mysli. Zkuste trénovat zaměření své po-
zornosti a koncentrace tam, kam chcete. Sou-
středit se můžete na svůj dech, na určitou čin-
nost (plavání, jóga, běh, tanec…) nebo zkuste 
vizuální koncentraci (na obrázek, krajinu, vý-
hled z okna apod.). Důležité je, abyste si vybrali 
jednu věc a snažili se k ní vracet, když vaše po-
zornost poleví. 
6. Buďte kreativní při vytváření svých vlastních
„životabudičů“ a uvolňujících aktivit. Jenom 
„být“ je nesmírně uvolňující. Nemějte výčitky, 
že nejste dostatečně produktivní.

ENERGY MANAGEMENT DESATERO
1. Energie nám dává schopnost pro výkon práce.
2. Pro vyrovnanost a výkon potřebujeme získá-
vat a obnovovat mentální, emoční a fyzickou 
energii.
3. Smysl a zaujetí zvyšuje naši výkonnost.
4. Potvrzení o dokončení úkolu nám dodá energii.
5. Odpočinek je produktivní, není zahálkou.
6. Zvykněme si na změnu, je to příležitost k růstu.
7. Přemýšlejme o sobě pozitivně.
8. Vizualizace kýženého cíle podpoří náš úspěch.
9. Věci, které nemůžeme změnit, zaparkujeme.
10. Prožívejme život "tady a teď".

www.hormed.cz

(kk, mj)

Soustředíme-li se pouze na jednu věc a zaměříme-li svou 

pozornost na zrakové, čichové, sluchové, chuťové či hma-

tové vjemy, může nám to pomoci se uvolnit a obnovit si 

svou vnitřní energii. Vytvořme si své malé rituály : může-

me například vnímat teplo, vůni a chuť čaje/kávy, vnímat 

své tělo a uvolnění při horké vonné koupeli nebo si dopřát 

procházku, při které sledujeme a vnímáme okolní krajinu, 

například podzimní barevně zbarvené listy stromů… Pod-

vědomě to většina z nás umí. Když si chceme odpočinout, 

hledáme rozptýlení ve smyslové sféře.

ROLE A VÝZNAM POZITIVNÍCH EMOCÍ  
Psychologové se ve svých výzkumech daleko častěji věnují 

negativním emocím, jako mobilizačnímu zdroji proti vněj-

ším hrozbám. Význam pozitivních emocí však tkví v tom, 

že vytvářejí rezervoár, ze kterého můžete čerpat energii 

v situacích, které se pro nás nevyvíjí zcela příznivě.

Pokud máme dobrou náladu, cítíme se dobře, podáváme 

daleko lepší výkony, jsme tvořivější a tolerantnější ke své-

mu okolí. Zároveň nás druzí vnímají daleko pozitivněji.

Pozitivní emoce nám tedy pomáhají se více soustředit, 

být konstruktivní spíše než kritičtí, hledat nové přístupy 

a způsoby. Pod vlivem pozitivních emocí jsme přepnuti 

na tzv. hledání způsobů spíše než hledání důvodů, proč 

něco nejde. 

Cvičení „3 dobré věci aneb co se podařilo“: většinou pře-

mýšlíme spíše o tom, co se nám v životě nepovedlo, a málo 

myslíme na to, co se povedlo. Pro posílení své energie vy-

zkoušejte jednoduché cvičení, kterým si vědomě dokáže-

te více vychutnat pozitivní „dobré“ věci, které se Vám bě-

hem dne podařily. Vyčleňte si každý večer (před spaním) 

chvilku na to, abyste si napsali, uvědomili 3 věci, které se 

ten den povedly a proč se povedly. Mohou to být drob-

nosti („cestou z práce jsem se zastavila pro svou oblíbe-

nou zmrzlinu“) i opravdu významné události („mé sestře 

se dnes narodil zdravý chlapec.“. Z počátku Vám to může 

připadat divné, ale zkuste to jeden týden vydržet, po-

stupně Vám to půjde snadněji a je pravděpodobné, že se 

budete cítit šťastněji a mít více vnitřní energie.

Mezi hlavní pozitivní emoce patří např.: důvěra, láska, 

nadšení, radost, touha, vášeň, víra, štědrost.

Pěstujme si je, starejme se o ně a hlavně si je uvědomujme 

a plnými doušky je prožívejme.

Zvyšujme svou životní spokojenost, máme ji jen ve svých 

rukou 

Motto na závěr našeho seriálu, věnovanému Energy ma-
nagementu:

„Nejkrásnější život je ten, který si sami vytvoříme.“ 
N.C.Barneyová

Zdroje: Seligman, Martin: Vzkvétání. Nové poznatky  
o podstatě štěstí a duševní pohody.
Jan Melvil Publishing 2014.


