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 Ako nA pohodu A zdrAvie v kAždodennom živote
 

Nie je to nová disciplína „proti“ tradičnej psychológii či medicíne, ale nový 
prístup, rozšírenie jej pôsobenia na oblasti, ako je podpora zdravia a primárna 
prevencia. Odkaz pozitívnej psychológie pre súčasnú medicínu je teda rovna-
ký ako pre „tradičnú psychológiu“. Nestačí jednostranný záujem o negatívne 
javy (poruchy a choroby), lebo zanedbávaním výskumu pozitívnych aspektov 
zdravia zanedbávame psychosociálnu a spirituálnu dimenziu zdravia a tým aj 
oblasť podpory zdravia. Pozitívny prístup v medicíne sa odlišne od „tradičnej 
medicíny“ nezameriava  na pacientov s chorobami, ale na rizikové skupiny, ich 
identifikáciu a cielenú podporu. Namiesto diagnostiky patológie hodnotí úroveň 
pozitívnych korelátov zdravia, psychického a sociálneho fungovania. Vo výsku-
me sa namiesto rizikových faktorov a patológie sústreďuje na protektívne faktory,  
v liečbe na podporu zdravia. Namiesto „biologických markerov“ zavádza „sub-
jektívne markery“ uzdravenia a zdravia, kvality života, životnej pohody a zavádza 
posudzovacie inštrumenty, ako sú škály kvality života. Jej hlavným zámerom je 
účinná primárna prevencia, ktorú tradičná medicína v praxi nedokáže realizovať. 
Používa  psychoterapeutické metódy a zásahy zamerané na životosprávu, zdra-
vú výživu, telesné aktivity, ale sa neuzatvára ani pred alternatívnymi metódami 
intervencie (akupunktúra, ajurveda, meditácie, spiritualita, pastorálne metódy). 

Teórie a termíny pozitívneho prístupu ako optimálne prežívanie (well being),  
rozkvet (fluorishing), flow, reziliencia či mindfulness sú málo známe, preto si 
zaslúžia podrobnejší výklad.   
 

teóriA duševnej pohody („well being“)

Pohoda je teoretický konštrukt, ktorý sa podobá „počasiu“ alebo „slobode“, 
viac faktorov sa na nej podieľa súčasne. Seligman udáva 5 prvkov: pozitívne 
emócie, zaujatie činnosťou, pozitívne vzťahy, zmysluplnosť a úspešný výkon a 
je presvedčený, že pohodu je možné zvyšovať, a to je aj jeden z hlavných cieľov 
pozitívnej psychológie.

teóriA prúdeniA („flow“)

Mihály Csíkszentmihályi popísal a skúmal fenomén, ktorý označil ako „flow“. 
Flow je ťažko preložiteľný termín  (prúdenie, plynutie). Je to stav, keď je človek 
sústredený výlučne na vykonávanú činnosť, je tak hlboko ponorený do nej, že 
aj čas je transformovaný, ustúpia každodenné problémy a starosti, činnosť robí 
s ľahkosťou. Akýkoľvek druh činnosti môže vyvolať takýto stav: práca, šport, 

umelecká tvorba, hra, teda nezávisí to od obsahu, ale od činnosti, ktorá človeka 
pohltí a unáša s pocitom naplnenia a spokojnosti.

Reziliencia

Reziliencia je fenomén, ktorý bol popísaný pri výskume detí s rizikovým vývi-
nom. Ukázalo sa, že niektoré deti napriek závažným rizikám boli schopné op-
timálneho vývinu. Výskum faktorov, ktoré pôsobili protektívne, u týchto rezi-
lientných detí preukázal, že je to  pružnosť, odolnosť, húževnatosť a osobnostný 
potenciál zvládania záťažovej situácie. Výskum reziliencie, salutogenézy, zvlá-
dacích stratégií a ďalších protektívnych mechanizmov je najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcou oblasťou psychológie zdravia.

mindfulness 

Termín „mindfulness“ sa ťažko prekladá a ťažko vystihnúť jej podstatu jedným 
slovom. Je opisovaný ako „plne uvedomovaná prítomnosť“, „zameraná pozor-
nosť na prítomný okamih“, na „tu a teraz“. Americký profesor John Kabat-Zinn 
ju vypracoval na modernú psychoterapeutickú metódu, ktorá sa dočkala potvr-
denia účinnosti nielen v liečbe chronickej bolesti, úzkostných porúch, depresií, 
ale aj v prevencii a zvyšovaní odolnosti voči stresu. 

nA záver od teórie ku prAxi

Na záver chceme referovať o vlastných skúsenostiach s praktickou aplikáciou 
princípov pozitívnej psychológie. Na psychiatrickom oddelení v Rimavskej 
Sobote už viac rokov realizujeme primárnu prevenciu u študentov stredných 
škôl okresu. Námet sme čerpali práve z pozitívnej psychológie. Na besedy sme 
podľa princípov pozitívnej psychológie formulovali pravidlá duševného zdra-
via. Je veľa rôznych pravidiel duševného zdravia, ale tie, ktoré ponúkame, sú 
doplnené aj paralelnými negatívnymi pravidlami, čo pomôže konfrontovať a 
pochopiť, prečo sú výhodnejšie pozitívne životné stratégie. Neponúkame ich 
ako „desatoro“, ale na zamyslenie, lebo uvedomiť si problém  je základným kro-
kom k riešeniu.

literAtúrA u AutorA

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítom-
nosť choroby alebo postihnutia“. Už táto pomerne stará definícia napriek tomu, že vyznieva idealisticky, upozornila na 
význam pohody ako pozitívneho aspektu zdravia. Až na prelome 20. a 21. storočia vzniká „pozitívna psychológia“,  ktorá 
rozvinula pozitívne aspekty zdravia výskumom pozitívnych emócií (radosť, šťastie, láska, nádej), pozitívnych kognitívnych 
procesov (túžba poznávať, emočná inteligencia, pozitívne myslenie), prežívania pohody a stavu  prúdenia (dokonalé preží-
vanie: „flow“), pozitívnych vlastností osobnosti (optimizmus, zvedavosť, nezdolnosť, zmysel pre humor), špeciálnych spôso-
bov zvládania problémov a konfliktov (metafory, humor, relaxácia, meditácia, mindfulness, reziliencia), kladných vzájom-
ných vzťahov (súcit, odpustenie, vďačnosť, láska, empatia, altruizmus, morálna motivácia), prístupu k životu (autentickosť, 
pokora, sebaúcta, sebarealizácia, spiritualita, viera). Podrobné informácie o nej nájdeme aj v českom a slovenskom písom-
níctve a sú k dispozícii aj preklady niektorých pôvodných prác Seligmana a Csíkszentmihályiho. 
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Menej dravý, ale zdravý
Ako na pohodu a duševné zdravie

Dravý, ale menej zdravý
Ako na úspech za každú cenu

1. Dôveruj si, prijímaj sa aj so svojimi nedostatkami.    
Nesnaž sa byť niekým iným, objavuj v sebe možno aj skrytý talent.  
Konaj v súlade so sebou, názormi, hodnotami.

1. Snaž sa,  aby si bol dokonalý.                                   
Nevyrovnaj sa so svojimi nedostatkami, snaž sa o dokonalosť, hľadaj na sebe 
chyby, aby si sa ich mohol zbaviť. Každý môže byť dokonalý, je to otázka viery a 
húževnatosti.

2. Neber sa príliš vážne, nech ťa netrápi, čo si o tebe myslia ostatní.                                                              
Nemusíš na každého urobiť dobrý dojem, nepreberaj svoje neúspechy, obavy  
zo zlyhania, neprežívaj zbytočne a nebuď kŕčovitý. Pravidelne vyveď nejakú 
neškodnú hlúposť.

2. Zodpovedne a vážne pristupuj k životu.
Je veľmi dôležité, ako ťa vnímajú druhí, snaž sa im vyhovieť, aby si bol obľúbe-
ný. Nesmieš ich sklamať, nepripusť zlyhania a neúspechy, maj všetko pod 
kontrolou a žiadne detinské hlúposti.

3. Počúvaj aj svoje srdce a intuíciu.                              
Nesnaž sa všetko riešiť s rozumom, počúvaj aj city a intuíciu. Sú odkazmi pod-
vedomia a pomôžu práve v situácii, keď rozum nestačí a nevieš sa rozhodnúť.

3. Nepočúvaj svoje city a nepodľahni svojim túžbam                
Počúvaj len svoj rozum, city sú zavádzajúce, nízke a falošné. Ľútosť, zaľúbenie 
a túžby sú prejavom závislosti a slabosti.

4. Buď vďačný za veci, ktoré sú dobré v tvojom živote.   
Za priateľov, rodinu, prácu, úspechy. Pomôže ti to vyvážiť nespokojnosť a 
neúspechy.

4. Oceňuj len skutočnú hodnotu.                                               
Skutočné hodnoty sú vecné a merateľné ako majetok, kariéra. Získavajú sa 
ťažko, aby si ich dosiahol, musíš tvrdo pracovať.

5. Odpúšťaj, hnevať sa, urážať sa nepomáha nikomu. 
Myslíme si, že vytrestáme toho druhého, ale naopak, hnev ubližuje hlavne 
tomu, kto sa nevie vyrovnať s ublížením či urážkou a chystá odplatu.

5. Nič neodpúšťaj, „pomsta je sladká“                                  
„Oko za oko, zub za zub“, ak ti niekto ublíži, musíš mu to vrátiť, inak nebudeš 
mať pokoj. Nie si predsa slaboch, ktorý sa dá ponižovať a ustupuje bez odplaty.

6. Pomáhaj, ak môžeš, ale sa nauč aj odmietnuť.                       
Pomáhaj vždy, keď môžeš, nemusia to byť peniaze a dary, ale napríklad súcit, 
podpora, povzbudivé slová. Pomoc druhým obohacuje a robí nás spokojnejšími. 
Aj ty požiadaj o radu a pomoc a nauč sa povedať  aj „nie“, ak to uznáš za správne.

6. Pomáhaj, len ak máš istotu, že sa to oplatí.                                
Pomáhaj len vtedy, ak sa ti to vráti. Len tak nezištne pomáhať je falošné a ľu-
dia to len zneužívajú. Ak rozdávaš, sám seba ochudobňuješ, nedaj sa využívať.

7. Smej sa, teš sa, pestuj si dobrú náladu.                                
Úsmev a smiech pomáhajú duševne, telesne aj vo vzťahoch. Podporujú pozi-
tívne pocity a dobrú náladu, spúšťajú  priaznivé procesy v tele aj vo vzťahoch.

7. Bez príčiny sa neraduj.                                                     
Neusmievaj sa ako blázon len tak, bez príčiny. Tešiť sa treba len z úspechu, 
ktorý stojí za to, aby všetci závideli.

8. Pohladenia, dotyky a objatia sú zázračné.                    
Buď otvorený vo vzťahoch, pestuj si priateľstvá. Dotyky, pohladenia, objatia 
sú spúšťačmi pozitívnych procesov v nás aj v našich vzťahoch.

8. Udržiavaj odstup, len tak sa neobjímaj.                               
Vo vzťahoch buď opatrný, nadväzuj priateľstvá rozumne, nedaj sa oklamať 
prejavmi ako objímanie a bozkávanie sa, lebo sú neúprimné a zavádzajúce.

9. Hlboko sa nadýchni a vypusti zo seba paru.             
Trápenie a problémy generujú napätie. Pohyb a šport ho pomáhajú znižovať, 
ale najjednoduchším spôsobom je hlboký nádych a vypúšťanie napätia počas 
výdychu s predstavou, akoby sme zo seba vypúšťali paru.

9. Napätie je dobrá vec, lebo nabudí a motivuje.                    
Vnútorné napätie je prejavom pripravenosti konať. Netreba sa ho zbavovať rela-
xáciou, ale vydať ho zo seba v činnosti. Ak je príčinou napätia konflikt, nedaj sa, 
nedus to v sebe, uľav si hneď, kompromisy a ústupky znižujú sebavedomie.

10. Dopraj si oddych a dostatočný spánok.                          
Nauč sa aktívne oddychovať, vyhľadávaj činnosti, ktoré prinášajú radosť a 
uvoľnenie. Dostatočný spánok je nenahraditeľný, nie je to len oddych, ale 
aktívny proces.

10. Dospelý človek nepotrebuje veľa spánku.              
Odpočinok je pre pohodlných a lenivých. Kto chce byť úspešný, nesmie poľa-
viť a oddychovať, lebo nič nedosiahne, spánok potrebujú deti, v dospelosti už 
toľko netreba spať.

11. Buď aktívny a tvorivý.                                               
Neodkladaj, povinnosti rieš hneď, stále buď aktívny, lebo nuda je ničivá. Snaž 
sa o nápaditosť, hľadaj nové riešenia. Rob hlavne to, čo ťa celkom zaujme. 

11. Buď vytrvalý a bojovný.                                                        
Tajomstvo úspechu je vytrvalosť a bojovnosť za každú cenu. Nehľaď na seba 
ani na nikoho, bojuj,  nedaj sa nikým odradiť, skôr či neskôr zvíťazíš.

12. Dobrú noc a dobré ráno.                                                       
Začínaj a konči svoj deň s niečím príjemným. Teš sa na každý deň ako na 
novú šancu, večer si pripomeň všetko pozitívne, čo sa prihodilo a ulož sa na 
spánok s predstavou o šťastnom zajtrajšku.

12. Dobrú noc a dobré ráno.                                                
Začínaj a konči svoj deň s vyhodnotením svojej úspešnosti, večer dôkladne 
preber v myšlienkach všetky nevyriešené problémy, aby tvoj mozog mal čo 
riešiť do rána a ráno si naplánuj to, čo je dôležité pre teba.

13. Trénuj svoj mozog.                                                                  
Stále sa uč niečo nové, prijímaj nové informácie, cvič svoju pamäť, logiku, ale aj 
humor a hraj sa. Nauč sa nové schopnosti, možno objavíš v sebe skrytý talent.

13. Využívaj a cvič svoj mozog len cielene.                                         
Stále sa uč niečo nové, ale cielene, len čo potrebuješ v práci, aby si sa čo naj-
lepšie uplatnil. Žiadne zábavné hry, len čo je zmysluplné a užitočné pre teba.

14. V zdravom tele zdravý duch                                            
Stravuj sa zdravo, dopraj si pravidelný pohyb, taký, ktorý môžeš robiť pravi-
delne a robíš s radosťou. Tancuj, športuj, hraj sa.

14. Zdravé telo = zdravý duch                                                          
Sleduj trendy, dopraj telu všetko, čo sa odporúča, výživu a vitamíny, šport, v 
ktorom vydáš zo seba maximum. Nehľaď na financie, na zdraví nešetri.

15. Telo nie je najvyššia hodnota                                         
Západná kultúra je posadnutá telom. Ak sa trápiš, že tvoje telo a výzor 
nezodpovedajú ideálom a trpí tvoje sebavedomie, uvedom si, že duševné a 
duchovné  hodnoty sú cennejšie.

15. Telo a výzor sú základom spokojnosti a sebavedomia     
Ak tvoje telo a výzor nezodpovedajú ideálom, skús osvedčené diéty a cvičenie 
s trénerom. Aj plastická chirurgia a moderná kozmetika robia zázraky. Nevá-
haj obetovať všetko, dokonalý výzor je základ sebavedomia.


