
Milí !e"i a Moraváci na jedné karanténní lodi, 
víme, #e jste ve stresu a pod tlakem. Neexistuje sice #ádná zázra$ná rada, jak na dálku 

zato$it s úzkostí, psychick%mi potí#emi $i virem samotn%m, ale jako klini$tí psychologové 
a psychoterapeuti jsme pro vás p&ipravili stru$n% soubor doporu$ení, 

kter% vám v tyto dny snad p&ijde k duhu.  

CO MOHU PRO'ÍVAT

� M!"ete pro"ívat úzkost, vztek, frustraci, bezradnost. Následn# m!"ete pro"ívat i stud a vinu za své projevy. 
M!"e vám to b$t jedno a b$t nad v#cí. M!"ete se nadm#rn# pozorovat a v%ímat si ka"dého zaka%lání. V%echny 
tyto projevy jsou normální.  

� Ka"dá krize n#kdy skon&í, ka"dá epidemie p'ejde. V historii p'e%ly hor%í nákazy. Koronavirus není mor, nezabije 
v%e "ivé, na co sáhne. Pro v#t%inu populace tak neznamená p'ímé ohro"ení "ivota.  

� Dodr"ování sou&asn$ch opat'ení je klí&ov$m aktem ohleduplnosti k t#m, jejich" "ivoty nákaza ohrozit m!"e 
(p'edev%ím senio'i a ji" d'íve nemocní). Kdy" se zahltí zdravotnick$ systém, nebude um#t pomoci t#m, kte'í 
to pot'ebují. Noste rou%ky.  

� Epidemie a p'ijatá opat'ení omezí ná% „plnotu&n$“ "ivot a mohou p'ivodit finan&ní potí"e, ale bude to mít 'e%ení. 
Ka"d$ problém má toti" své 'e%ení. To ale p'ijde na 'adu, a" se s nákazou vypo'ádáme. Zatím nic neplánujte.  

� Ná% organismus doká"e nést velkou míru zát#"e a nepohodlí. Pro lidstvo to není nic neobvyklého, jen jsme 
na to trochu zapomn#li. Je normální nemít se v"dycky jen dob'e.  

CO MOHU D(LAT SÁM ZA SEBE

� Zkuste aktivn# pracovat na svém klidu a dobré nálad#. Tak jako vás doká"ou strhnout negativní emoce  
a %patné zprávy, doká"ou to i ty pozitivní a dobré. Pokud máte n#koho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem.  

� Po odezn#ní na%tvání, brblání a strachu si lidi nakonec za&nou pomáhat. Bu(te k sob# laskaví a nehledejte 
viníka (vláda, ly"a'i atd.), i kdy" je to p'irozené. V#t%ina lidí skute&n# nechce nikoho v#dom# nakazit. Hledejte 
zp!sob, jak b$t platní druh$m.  

� Naordinujte si mediální dietu. Není t'eba neustále sledovat zprávy v TV, a je%t# je aktivn# vyhledávat na in-
ternetu. M!"ete si b$t jisti, "e nic d!le"itého vám neute&e. Ignorujte konspira&ní teorie a v#nujte se i n#&emu 
jinému, ne" je koronavirus.  

� Karanténa nejsou prázdniny. Najd#te si pevné body v ka"dodennosti a stanovte si re"im. Vyu"ijte nucené 
volno na dod#lání domácích rest!. Dovolte si izolovat se od &len! rodiny v jiném pokoji. Nesna"te se do'e%it 
d'ív#j%í rodinné spory práv# te(.  

� Karanténa není ani mejdan. Kocovina zhor%uje psychickou kondici a náladu, nep'ehán#jte to.  

� Mluvte o situaci se sv$mi d#tmi (i ti nejmen%í vnímají vá% neklid) a uklidn#te je sd#lením, "e jim vá"né ne-
bezpe&í nehrozí, ale musíme chránit babi&ky a d#dy a nemocné lidi.  

� Pohyb, spánek, strava, ohraná píse) stále dokola, samoz'ejm# v rámci mo"ností.  

� Pokud to umíte a troufnete si, skute&n# se zastavte. Ka"dá krize je p'íle"itost a m!"eme si z ní n#co od-
nést. T'eba zji%t#ní, "e lze p'e"ít i bez víkendu stráveného v nákupáku. *e spoustu na%ich pot'eb p'ichází 
s nabídkou zven&í, ale ve skute&nosti toho zase tolik nepot'ebujeme. Atd. atp., ka"d$ podle svého filozo-
fického rozpolo"ení.  

 � Nechovejte se jako nemocní, pokud skute&n# nemocní nejste.  



CO MOHU D(LAT VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍK)M

� Pokud nemáte "ádné p'íznaky, nebo jen lehké, necho(te se testovat na koronavirus a z!sta)te doma. Jestli máte  
z viru strach, nedává "ádn$ smysl chodit tam, kde je ho nejvíc.  

� Nel"ete léka'!m o sv$ch symptomech a pobytu v zahrani&í. 

� Chovejte se ke zdravotník!m slu%n#, i kdy" jste sami ve stresu. Oni jsou ve v#t%ím.  

� Vyjád'ete podporu zdravotník!m, prodava&!m, policii a dal%ím skupinám, které jsou nejohro"en#j%í a fungují 
na hran# sv$ch sil, pot'ebují to. 

CO MOHU D(LAT, KDY' M( P*EPADNE V(T+Í ÚZKOST

� Pokud vás p&epadne siln,j"í úzkost, zkuste tzv. trojúhelníkové d%chání: Za&n#te voln$m v$dechem. Poté 
pomal$ nádech nosem (p'i kterém v duchu po&ítáte od 1 do 4), zadr"ení dechu (stejné po&ítání), pomal$ 
v$dech ústy (stejné po&ítání). N#kolikrát opakujte.  

� Hlavním zdrojem úzkosti jsou na"e my"lenky. Ty je t&eba zastavit. Pou"ijte k tomu sv$ch p#t smysl!, zastavte se  
a jednodu%e si zkuste 'íct nahlas nebo v duchu, co práv# te( vidíte, sly%íte, hmatáte kolem sebe, cítíte a jakou 
chu+ vnímáte v ústech. (Jde o konkrétní jednoduché v#ci, nap'. vidím st!l, sly%ím tikat hodiny atd.). Dostanete 
se tak do p'ítomnosti, dál od my%lenek a úzkosti. Zkuste pou"ít kdykoli, kdy" se va%e my%lenky na buducnost 
za&nou vymykat kontrole.  

� Jin% zp-sob pou#ívá US armáda: zastavte se, t'ikrát se pomalu nadechn#te a vydechn#te (aktivujete tzv. 
parasympatikus) a uv#domte si, co práv# te( pro"íváte a kde jste. V duchu pojmenujte t'i v#ci, které vidíte 
kolem sebe. Op#t je to zp!sob, jak se zakotvit v p'ítomnosti a jak p'edcházet neuv#domovanému stresu. 
Klidn# st'ídejte v%echny postupy.  

�  Zat'epte se. Ano, zní to divn#, ale zkuste nekoordinovan# prot'epat celé t#lo, dokud je vám to p'íjemné. 
Drobné svalové snopce ve va%em t#le mohou b$t napnuté, ani" to vnímáte. Sní"íte tím mj. pravd#podobnost 
následk! dlouhodobého stresu (t'epání je základ metody TRE® pou"ívané ve vále&n$ch oblastech).  

� Jestli"e jsou va%e obavy a psychické potí"e v#t%í, ne" sami zvládáte, kontaktujte telefonicky nebo elektronicky 
psychology, které najdete na internetu. Mnozí kolegové jsou p'ipraveni na poskytování krizové intervence 
na dálku. Seznamy nap'. zde: www.delamcomuzu.cz, www.akpcr.cz/koronavirus.

 

Opatrujte se a dr"te se. 
Tohle zvládneme.   

PhDr. Adam Such%, klinick$ psycholog a psychoterapeut, Olomouc  
Doc. PhDr. Miroslav Sv,tlák, PhD., p'ednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky, Brno

https://www.delamcomuzu.cz
https://www.akpcr.cz/koronavirus

