
Psychická síla znamená být vyrovnaný i pod 
tlakem. Nenechat se ovlivnit okolnostmi, 
prostředím, reakcí druhých lidí. Její důležitou 
součástí je především víra v sebe sama, své 
dovednosti a schopnosti.

Vzhledem k dnešní překotné době a nut-
nosti na ni reagovat lze předpokládat, že 
každý z nás nějakou vnitřní sílu neboli du-
ševní odolnost má. Je ovšem užitečné vědět, 
v jakých oblastech a jak ji můžeme posilovat.

Některé situace, události či lidi nezměníme 
a nemůžeme ovlivnit. To, co ovlivnit může-
me, je náš postoj k nim. Právě způsob na-
šeho myšlení na nás má velmi silný vliv – 
v duchu rčení „každý strůjcem svého štěs-
tí“. Dobrou zprávou je, že duševní odolnost 
není neměnná, že máme možnost ji rozvíjet 
a posilovat.

Základní složky duševní odolnosti 

Různé studie a přístupy uvádí odlišný počet 
faktorů či složek duševní odolnosti. Pojďme 
se velmi zjednodušeně podívat na čtyři zá-
kladní složky, které se týkají vytrvalosti, pří-
stupu ke změnám, práce s emocemi a poci-
tu vlastní hodnoty, tedy důvěry v sebe sama.

Jak to mají ti takzvaně úspěšní a dušev-
ně odolnější lidé? Podívejme se, jak pře-
mýšlejí a jaký u nich převládá postoj.

Změny, kterým jsou vystaveni, berou jako 
výzvy, dívají se na ně pozitivně a konstruk-
tivně z pohledu toho, co se na nich mohou 
nového naučit, jaké nové situace a lidi mo-
hou poznat. Uvědomují si, že již spoustu věcí 
zvládli. Vědí, které dovednosti a schopnosti 
jim pomohly v předchozích náročných situ-
acích. Umí si určit dílčí kroky. Vědí, na koho 
se mohou obrátit s žádostí o radu. Rada 
a podpora druhých pro ně neznamená se-
lhání. Aktivně pracují s vědomím toho, že 
čím více úsilí je to bude stát, tím větší radost 
si poté užijí. Umějí si vytyčit reálné cíle a vy-
trvat v jejich dosahování, bez ohledu na to, 
jak náročné jsou. Druhým naslouchají, ale 
jejich případné odmítavé reakce je neodra-
zují. Ovlivňují a kontrolují jen situace, které 
ovlivnit mohou, ostatními se nezabývají.

Záleží na našem vnitřním postoji 

Tato popsaná vnitřní síla (duševní odolnost) 
vychází z mentální strategie. Ta je velmi úzce 
propojena s našimi myšlenkami a tím s vol-
bou, jakou vnitřní řečí k sobě promlouváme, 
jak o sobě přemýšlíme, jaké myšlenky nás 
v konkrétních situacích napadají. Zda se do-
kážeme povzbuzovat a motivovat, nebo na-
opak jen zrazovat. A právě proto, že to jsou 
naše myšlenky, máme jen my sami možnost 
a volbu je formulovat, respektive v případě 
potřeby je přeformulovat. Princip přiblíží ná-
sledující příklad: 

Myšlenka:  
„Tohle se může stát jenom mně, já mám 
smůlu a nemůžu s tím nic dělat.“

Aktivní přeformulování může vypadat 
například takto:
„Už jsem zvládl/a jiné situace a uměl/a jsem 
si s nimi poradit. Není důvod, abych ne-
zvládl/a tuto situaci.“

Nebo takto: 
„Naposledy, když mě nepříjemně překvapila 
změna, mi velmi pomohlo si sednout, pro-
myslet to, udělat si plán, požádat o radu...
A pak jsem to úspěšně zvládl/a. Zvládnu to 
i nyní.“

Každodenní kroky k posilování duševní 
odolnosti: 

1:  Jsem teď a tady.
Žiji v přítomnosti, a to hned ve dvojím smy-
slu. Zaprvé se koncentruji pouze na tu ak-
tivitu, kterou dělám, netříštím svou pozor-
nost mezi více věcí, činností. (To může být 
v dnešní informační době samo o sobě vel-
kou výzvou.)
Zadruhé vnímám to, co jsem udělal/a, do-
končil/a, užívám si dobrý pocit, že mám 
hotovo. Velmi často se po dokončení jedné 
věci ihned začínáme v myšlenkách obracet 
k tomu, co nás ještě čeká, co nestíháme, 
co bychom měli udělat. Snadno pak zapo-
mínáme na každodenní drobné úspěchy 
a pozitivní okamžiky, nebo je dokonce vůbec 
nevnímáme. Zpětně to může vypadat, že 
jsme vlastně žádných nedosáhli. 

2:  Dělám věci s vědomím, že je dě-
lám nejlépe, jak v danou chvíli umím, 
a s tím nejlepším úmyslem. 
Po bitvě je každý generál. A je jasné, že 
s odstupem času můžeme stejnou situaci či 
aktivitu vyhodnotit jinak. Nezapomínejme, 
že hodnotíme s odstupem času a tedy již 
ovlivněni nově nabytou zkušeností.

3:   Mám právo dělat chyby, důležité je se 
z nich poučit a neopakovat je. 
Chyba je zdrojem poučení. Nejde o selhání, 
ale o získání zpětné vazby a vyhodnocení, 
co už vím, co jsem se naučil/a a co mohu 
příště udělat jinak.

4: Každý den mi přináší pozitivní mo-
menty. 
Proto každý den zakončím a nový den za-
čnu s pozitivní myšlenkou. Držím-li se toho, 
že „žiji v přítomnosti“, tyto pozitivní momen-
ty si uvědomuji a mohu si je zpětně připo-
menout.

5:  Mám smysluplné a reálné cíle. 
V aktivitách a činnostech, které dělám, 
hledám svůj smysl a svou motivaci. To mi 
pomáhá překonávat překážky a vytrvat 
i v nepříznivých situacích.

6:  Emoce jsou mou součástí, jen já roz-
hoduji, zda jsou pozitivní, či negativní. 
Své emoce nepotlačuji, ale ovládám. Umím 
a chci změnit svou roli z „oběti“ na „aktivního 
hráče“. Empatie mi pomáhá měnit negativní 
pocity a emoce v pozitivní. Chci se cítit dobře 
a dělám k tomu vědomá opatření. Například 
i tím, že ovládám své první impulzy (chuť 
okamžitě reagovat, chování pod dojmem 
okamžiku, tedy bez rozmyslu).

Krůček po krůčku 

Cílem tohoto článku není postihnout pro-
blematiku duševní odolnosti zevrubně 
a detailně, ale inspirovat k malým každo-
denním rituálům, při jejichž aplikování se 
můžete posouvat krůček po krůčku k ovliv-
ňování vašeho zdraví, větší spokojenosti 
a pocitu úspěchu.  Ať už v práci, či osobním 
životě. Nezapomeňte, že výše uvedené tipy 
nejsou takzvaně instantní, tedy rychlé, že 
jejich jednorázové použití nám duševní odol-
nost skokově nezvýší. Čím více kroků však 
uděláme, tím pravděpodobněji se dostane-
me k cíli.

Otázka závěrem:

„Co udělám pro to, abych na tyto tipy neza-
pomněl/a a co nejdříve s nimi mohl/a pra-
covat?“

Mgr. Kateřina Koželská
Kouč/lektor, www.hormed.cz

Co rozhoduje o našem zdraví, úspěchu a spokojenosti? Je to fyzická, nebo psychická síla? První jmenovaná je 
nutným předpokladem, ale bez psychické síly se úspěch a spokojenost jen velmi obtížně dostaví. 

Hlavní kroky k posilování 
psychické odolnosti 
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