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Co o mně říkají...
Paní doktorku Michaelu Peterkovou znám díky její spolupráci s časopisem Psychologie dnes
už několik let. Články a psychologické testy, které u nás publikuje, se vždycky nějakým
způsobem dotýkají životní spokojenosti, toho, co nám v ní brání, jak se někdy pokoušíme
„balamutit“ sami sebe, abychom se cítili líp – i když se dost často nakonec líp necítíme. A
hned dokáže stručně, jasně, citlivě a vtipně vysvětlit, proč tomu tak je. Umí poradit
s motivací i s posílením sebevědomí. V roce 2014 jsme se poprvé setkaly i osobně u
p íležitosti k tu její knížky Kurz duševní rovnováhy. Je usměvavá, pohotová, k empatii p ibalí
p imě enou dávku humoru, stejně jako to umí ve svých knížkách.
PhDr. Daniela Kramulová
šéfredaktorka časopisu Psychologie DNES z nakladatelství Portál, Praha

S Míšou se známe od doby, kdy ona ukončovala studium psychologie v Olomouci a já teprve
začínala. Já se stále na něco ptala, ona trpělivě odpovídala. Když jsme se setkaly poprvé,
Míša měla na sobě montérky, pracovní košili a kšiltovku, u nohou kýbl s barvou, v ruce
štětku a zrovna bílila nově dostavěný dům.
Obdivně jsem valila oči, protože dobudovali baráček, Míša dokončila pětiletou vysokou školu
za čty i roky, v kapse čerstvý doktorát, doma batolící se dceru Johanku a rozjížděla
soukromou kariéru psychologa, k tomu učila angličtinu, prováděla hypnózu.
Za nějaký čas jsem p ijela na dva dny. Dům byl dokončen, praxe v plném proudu, rozjeté
internetové služby. A Míša? Stále klidná, usměvavá, dob e naladěná.
Dělí nás šedesát kilometrů, ale e-mail a telefon jsou pomůcky dnešní doby, které nás stále
spojují. Sleduji aktivity Míši a stále obdivně konstatuji: je prostě úžasná.
PhDr. et Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství a sociální péče Městského ú adu a psycholožka, Litomyšl
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A kdo vůbec jsem?
Jmenuji se Michaela Peterková a kromě jiného jsem psycholožka. Vytvá ím netradiční online
projekty v oblasti psychologie, p ednáším a pracuji s lidmi, kte í na svém životě chtějí něco
zlepšit.
V mém profesním životě nastaly dva momenty, které změnily prakticky všechno, co bylo
p edtím.
Tím prvním momentem bylo, když jsem se rozhodla pro psychologii jako takovou. P edtím
jsem oscilovala mezi právy, ekonomií, prací a nanicovatostí. V jistém bodě jsem se rozhodla
pro psychologii, která mi do té doby byla jen velmi amatérskou zálibou a u které mě dlouho
nenapadlo, že by se mohla stát i mou profesí. S psychologií mám od té chvíle velmi vážný a
intenzivní vztah, který denně vyživuji.
Druhý moment p išel, když jsem už coby psycholožka objevila pozitivní psychologii. Pracovala
jsem s klienty a vytvo ila už několik online kurzů zamě ených na duševní pohodu a po ád mě
to táhlo od toho klasického zamě ení (jak se zbavit deprese, stresu, nespavosti...) k
tématům, jak být odolnější v problémech, kde brát energii a jak se i p es všechny těžkosti
umět radovat a smát. Pak jsem na TEDu viděla Martina Seligmana (amerického profesora
psychologie a bývalého prezidenta Americké psychologické asociace) a zjistila jsem, že on už
to taky dělá. A že se to dokonce nějak jmenuje. Pozitivní psychologie. Tímto se mi k ní
otev ela vrátka.
Díky pozitivní psychologii jsem objevila mnoho technik, způsobů práce,
cvičení a informací, které pomáhají mým klientům a ze kterých mám
užitek i já osobně. Pozitivní psychologie je celkem mladý obor; i tak už
shromáždila mnoho výzkumných dat a na jejich základě vyprodukovala
užitečná doporučení.
Tímto e-bookem skočíte do vod pozitivní psychologie - žádné úvody,
historické exkurzy ani teorie, rovnou pět prakticky zamě ených kapitol,
k nimž pat í i kopírovatelné pracovní listy. E-book jsem se snažila
napsat tak, aby byl srozumitelný i úplným laikům a neurazil p itom
profesionály. Doufám, že se vám bude líbit. Jestli ano, pošlete to dál, a
jestli ještě víc, tak se t eba i setkáme na nějakém tom pozitivněpsychologickém kurzu.
Michaela Peterková
červen 2016

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Má dosavadní knižní publikační činnost:
Kurz dobré nálady
Michaela Peterková, Portál, Praha 2016
Kurz zdravého sebevědomí
Michaela Peterková, Portál, Praha 2015
Kurz duševní rovnováhy
Michaela Peterková, Portál, Praha 2014
Básničky o vysavači a jiných domácích pomocnících
Michaela Peterková, Edika, Brno 2014
10 tajemství psychické imunity
Michaela Peterková, online publikace, www.psychickaimunita.psyx.cz
(již nelze koupit)
5 tipů pro těžké a neřešitelné situace
Michaela Peterková, online publikace, www.psychickaimunita.psyx.cz
Doktor mozek
Michaela Peterková, online publikace, www.deprese.psychoweb.cz
Co to s ní(m) je?
Michaela Peterková, online publikace, www.psyx.cz
Relaxace pro děti
Michaela Peterková, online publikace, www.relaxace.psychoweb.cz

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Obsah
1. Co dobrého se dnes stalo

Jak nemyslet po ád jenom na to, co nefunguje.
2. Vděčnost

Jak souvisí vděčnost s psychickou pohodou a jak ji povzbudit.
3. Mé nejlepší já

Jsou p ed vámi velké možnosti a teď si je sami odhalíte.
4. Obrázek dne

Možná že se vůbec nevěnujete těm skutečně důležitým věcem...
5. Oprava nezdravých postojů

Dá to práci, ale jde to. Pomůže postup ABCDE.
6. O pozitivní psychologii

O tom, že pozitivní psychologie není žádné naivní smajlíkové hnutí, a co to tedy je.
7. Kopírovatelné pracovní listy

Pomůžou vám (nebo vašim klientům) opravdu začít něco dělat.

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Co dobrého se dnes stalo?
Začneme pohádkou: Bylo nebylo jedno stotisícové Město, ve kterém se žilo běžným
způsobem: lidi tam měli svoje bolístky a svoje radosti, někdo měl víc toho a jiný zas onoho,
někdo to zvládal líp a jiný hů .
Byla v tom Městě Depresivní
čtvrť (:::), Úzkostná čtvrť (:::)
a Domeček sebevrahů (:::);
také velikánská Čtvrť P ežívání
(:::) a prestižní Čtvrť
Prosperity (:::).*
V Depresivní čtvrti vládly
smutek a beznaděj, v Úzkostné
čtvrti strach, panika, nervozita a obavy. Do Domečku sebevrahů se uchýlilo pár lidí, kte í už
to tady vzdali.
Ve Čtvrti P ežívání bydlela kupa lidí, kte í jakž takž zvládali, co se po nich chtělo; většinou jeli
na automat, velký smysl v tom neviděli a doufali, že je nepotká nějaký větší problém. Pokud
se to stalo, často se museli odstěhovat do Úzkostné nebo Depresivní čtvrti.
Ve Čtvrti Prosperity bydleli jen ti, kte í to uměli se svými pocity, kte í se o něco hluboce
zajímali, kterým život dával smysl
a hned tak něco je neporazilo.
Jednoho dne se nad Městem
objevil vrtulník. Dva technici na
jeho palubě otevírali krabice s
nápisem "3GT", v nichž byla
práškovací směs, a tu sypali na
obyvatele Města. P ilétali pak
pravidelně každý den po celý
měsíc.

Poznámka pro profesionály a zkoumavé povahy: Velikost "čtvrtí" v grafice vychází p ibližně z hodnot bodové prevalence pro
depresivní poruchu (7,5%) a úzkostné poruchy (7,3%) dle dostupných statistik a z počtu 16 dokonaných sebevražd na 100 tis.
obyvatel. Data o prosperitě a p ežívání/ch adnutí vycházejí z výzkumu Felicie Huppertové a Timothyho So z Cambridge, kte í
zkoumali duševní prosperitu v evropských státech; ČR do výzkumu za azena nebyla, tak jsem číslo pro ČR určila jako průměr
(12% prosperujících) z kulturně i geograficky blízkých Polska a Slovenska.
*
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Během několika
málo týdnů se ve
Městě začaly dít
zvláštní věci.
Depresivní čtvrť,
Úzkostná čtvrť a
Čtvrť P ežívání
zaznamenaly citelný
úbytek obyvatel. Jeden člověk si rozmyslel stěhování ze Čtvrti Deprese do Domečku
sebevrahů. Čtvrť Prosperity se naopak zvětšila a mnoho lidí, kte í ještě neměli na to, aby se
p estěhovali p ímo do ní, se p esunulo aspoň do její blízkosti.
Z Města se vytratilo několik psychologů a psychiatrů, protože jim
až p íliš ubylo práce. Zástupci farmaceutických firem vyrábějících
antidepresiva se Městu vyhýbali.
Za všechno mohlo ono tajemné "3GT". Když tuto směs p estal shazovat vrtulník, lidé se
naučili, jak si 3GT ordinovat sami. Časem se jim z toho stal zako eněný zvyk a s ním žili
šťastně až do smrti.
:::::::
Z pohádkového Města nyní pojďme zase do reality. Vysvětlíme si, že tato pohádka by se
teoreticky mohla realitou stát (i když nestane) a co je ono "3GT".
Vzhledem k pohnuté historii vývoje života na této planetě máme hluboko pod kůží sklon
všímat si problémů a nebezpečí. Mezi našimi dávnými p edky není nikdo, kdo si kdysi celé
dny v savaně bezstarostně lebedil na zádech, žvýkal trávu a kochal se pohledem na v dáli
odpočívající lví rodinku. Ten své geny nep edal, jelikož mu je i s tím ostatním nejspíš nějaký
ten lev sežral. My jsme potomci těch, kteří si uměli dát pozor. Těch, pro které byl pohled
na lví rodinku nanejvýš stresující záležitostí a kte í p edvídali nebezpečí, kudy chodili.
Svět se mezitím změnil; dnes nám o (fyzický) život nejde zdaleka tak často. Můžeme si aspoň
občas dovolit ležet na zádech, něco žvýkat a pozorovat lví rodinku bezpečně zav enou za
plotem výběhu zoologické zahrady. Jenže když se takového člověka zeptáte, jak se má,
neodpoví vám, že si lebedí, že ho h eje sluníčko a že na něj ta lvice svůdně mrká; spíš ekne,
že normálně, že má v práci fofr, že dopoledne blbnul internet a že šel radši do zoo, protože u
nich doma teď p ebývá jeho krajně neoblíbená tetka.
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Náš život je dnes tedy o mnoho komfortnější a bezpečnější, než býval. Ale geny máme plus
mínus po ád stejně ostražité a zaměřené na problémy. Náš stres p itom pramení stále
více z psychologických než "skutečných" zdrojů (nap íklad omílání nějaké urážky, obavy z
toho, co bude, a podobně). Když se k tomu p idá pár dalších faktorů, jako je t eba kritický
nedostatek fyzického pohybu, dostaneme tento výsledek: Velký a stále stoupající výskyt
deprese, dále mnoho prožívané úzkosti (ať už klasifikované jako porucha nebo ne) a
psychické ch adnutí. ečeno terminologií Města - velká část z nás bydlí ve čtvrtích Deprese,
Úzkosti nebo P ežívání.
Jak se odtamtud p estěhovat do Čtvrti Prosperity, kde život dává smysl, kde se lidí cítí
p evážně dob e a problémy, které samoz ejmě taky mají, tam obvykle eší, aniž by se
hroutili?
Klasickou cestou je snažit se vy ešit své problémy (a p edcházet novým). Nic proti tomu.
Pokud mě tíží, že p ed plánovanou rodinnou cestou na druhý konec republiky mám v autě
prázdnou nádrž, je to problém velmi snadno ešitelný u pumpy. Když p inese dítě pětku z
písemky ze zlomků, strávíme společně hodinu dvě nad matematikou (nebo by to snad spravil
i telefonát editeli, že takhle s tím slíbeným sponzorským darem nevím-nevím), a je po
problému. Jestliže mě někdo leze na nervy svým neustálým stěžováním a chválou minulých
časů, nebudu ho vyhledávat. To je všechno celkem jednoduché.
Jenže: Pokud mám prázdnou nádrž a rovněž tak peněženku a nikdo mi nepůjčí, neboť tak již
několikrát učinil, je výlet těžko uskutečnitelný. Jestli nosí dítě pětky ze školy stále a proto, že
u něho p íroda šet ila na p íslušných mozkových oblastech (a pan editel na sponzorské dary
neslyší), jsou mé možnosti v téhle věci velmi omezené. A pokud je ten otravný společník ne
nějaký opominutelný známý, nýbrž nap íklad tchán, tak se nejspíš mnoha stresujícím
setkáním s ním nevyhnu.
Navíc je tu jedna jistota: vy ešíte jeden problém a d ív nebo později se objeví další. Jeden
den je na návštěvě tchán, za dva dny zjistíte, že máte ucpanou kanalizaci (a že tím pádem je
kousek z tchána v domě stále p ítomen), průběžně vás bolí záda, dostanete pokutu za
špatné parkování, dítě lehne s angínou, hlídací babička lehne s angínou, z práce odchází vaše
nejoblíbenější kolegyně a zjistíte, že vaše malé nevinné dítko se snaží už pot etí p estat
kou it.
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To, že stále bude něco stresujícího a něco k ešení, je jedna z mála životních jistot. Tyto
situace p irozeně p ipoutávají naši pozornost - což je na jednu stranu dob e, protože si tak
íkají o ešení a nedají nám pokoj, dokud je neuzav eme.
Různí lidé volí různé cesty, jak se s permanentní p ítomností stresujících okolností a nejistot
vypo ádat - někdo je zodpovědně eší, druhý popírá, jiný je zapíjí, další se pod jejich tíhou
vleče životem, jiný jimi se záviděníhodnou lehkostí proplouvá, někomu ty starosti vylezou v
podobě žaludečních v edů, někdo špatně usíná... Máme naštěstí cesty, které jsou lemovány
duševní pohodou, a to, aniž by p itom bylo nutné popírat existenci problémů či tlačit na
vy ešení těch těžko ovlivnitelných.
Jedna z takových cest je zasáhnout proti naší p irozené tendenci vidět kolem sebe hlavně to
špatné, a to tak, že si budeme více uvědomovat to, co je dobré, fungující a příznivé.
Jenže - to nejde samo. Je tu ta p irozená tendence up ednostňovat problémy. Takže se na to
musí vědomě a cíleně.
Pozitivní psychologové proto p išli s jednoduchým cvičením - každý večer sepište, co dobrého
se během uplynulého dne událo. Toto cvičení se jmenuje 3 dobré věci, v originále 3 Good
Things - a to je také ta tajemná substance "3GT", díky které se
tolik obyvatel Města mohlo p estěhovat do Čtvrti Prosperity nebo
aspoň k ní.
Výzkum ukázal, že když se cvičení T i dobré věci provádí denně,
tak už po pár týdnech významně klesá výskyt depresivních a
úzkostných stavů a naopak stoupá podíl pozitivních emocí.
Tento efekt pak poměrně dlouho p etrvává.
Proč to funguje: Když si začneme všímat i toho pozitivního, vytvo íme si trochu jiný
obrázek o světě, než když budeme vnímat jen to negativní. Stane se také jedna velmi
důležitá věc: začneme takhle kapitalizovat dobré zážitky. Vytvo íme si tím určitou
zásobu psychické pohody, která se bude velmi hodit, až nastane nějaký problém. Je to
takový polštá pro p ípad pádu - spadneme sice i tak, ale dopad nebude tak tvrdý, jako
kdybychom žádný pozitivní kapitál neměli.
Nebo si to p edstavte jako kasičku - každá ta dobrá věc je jako mince, kterou tam hodíte. Až
pak p ijde nějaké duševní vydání (problém v rodině, autonehoda, nemoc, neúspěch),
kouknete do kasičky a hurá, je z čeho zaplatit, problém vás nezasáhne tak silně. Pokud není
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z čeho zaplatit, musíte si odněkud půjčit, p ípadně nést nápor problému naplno a to je v
dlouhodobém horizontu zaručená cesta do deprese či úzkosti.
Za určitý čas s T emi dobrými věcmi se navíc p istihnete, že si těch dobrých zážitků všímáte,
už když se dějí. Že se na ně snáze rozpomínáte. Stane se z toho tedy zvyk a ten pak už
pracuje za vás.
Cvičení 3 dobré věci není v žádném p ípadě pop ením faktu, že svět i lidský život je plný
bolesti a starostí. Jeho cílem je vyvážení toho pohledu, zvýšení odolnosti a větší
spokojenost. Bylo by rovněž nerozumné očekávat, že takovéto cvičení nějak zázračně
pomůže člověku v hluboké depresi nebo že za něj vy eší jeho potíže. Může ale pomoct - a
pomáhá - lidem, kte í mají psychické problémy lehčího charakteru nebo kte í jsou z
hlediska psychiatrie zdraví, ale souží se, pouze přežívají, neprosperují. Ostatně všechny
kapitoly této knížky jsou zamě ené na tuto skupinu lidí, kam dle výzkumů spadá většina z
nás.
Aby to fungovalo, je pot eba toto cvičení provádět v písemné formě: Večer se na minutu dvě zamyslet nad tím dobrým, co den p inesl, a t i takové věci si zapsat. P i psaní
zpracujeme ty zážitky mnohem účinněji, než kdybychom na ně jen pomysleli.
Dobré věci si můžete psát do deníku, pokud si nějaký vedete, p ípadně si na ně můžete
založit speciální sešitek (občas je p íjemné se podívat, co vám t eba rok zpátky udělalo
radost). Vzadu v tomto e-booku najdete také pracovní list, který je další možností, jak
dobré věci psát. Psychologové a jiní pomáhající odborníci mohou dát tento list svým
klientům. Pracovní list jako celek si můžete bez omezení kopírovat.
A co pat í na seznam 3 dobrých věcí? Nemusejí to být jen velké věci; klidně pište i úplné
drobnosti jako t eba, že se na vás někdo usmál nebo že jste se městem svezli na zelené
vlně. Určitě tam pat í věci, na kterých máte nějakou zásluhu, nap íklad že se vám něco
povedlo, že jste se v těžké situaci ovládli a podobně. Zkrátka - 3 dobré věci jsou jakékoli t i
dobré věci, které se udály za uplynulý den.
Pokud máte pocit, že v současné době obýváte Čtvrť Deprese, Čtvrť Úzkosti nebo Čtvrť
P ežívání, tak 3 dobré věci, to je vaše žádost o vízum do Čtvrti Prosperity.

Shrnutí:


Máme p irozenou tendenci vnímat p edevším problémy. To sice vždy vedlo k p ežití;
dnes to často vede k pouhému p ežívání, p ípadně i k depresi či úzkosti.
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Je proto užitečné to nějak vyvážit.



Pomáhá cvičení 3 dobré věci - každý večer si zapsat t i věci, které vám za uplynulý
den udělaly radost.



Vytvá í se tak psychický kapitál, díky němuž roste spokojenost a člověk je odolnější,
když musí ešit nějakou těžkou situaci.



Zapisujte si 3 dobré věci každý večer a za pár týdnů pravděpodobně pocítíte vzestup
nálady a větší psychickou odolnost.
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Vděčnost
Jednou jsme tak s rodinou autem projížděli Prahou a měli jsme naplánováno už d ív, že toho
využijeme a p edtím, než na východním konci Prahu opustíme a nabereme směr domů, ku
Hradci, se stavíme na Černém mostě v Ikei pro pár drobností.
Nic zlého netuše jsme zaparkovali po nějakém zrovna odjíždějícím autě, jedno dítě jsme dali
"do kuliček" - oblíbeného hracího koutku, druhé nám tam nevzali (neměli jsme jak prokázat,
že klukovi už byly t i roky, a naše slovo bylo proti p edpisu slabé), tak šel s námi na okružní
cestu mezi nábytkem.
Moc jsme se nekochali, ale p ece jen, než to člověk celé projde... Nakupujících spoluobčanů
mezitím nenápadně, avšak konstantně p ibývalo. Ve spodním pat e mezi polštá i, nádobím a
svíčkami už skoro nebylo k hnutí. Nějak se nám povedlo najít většinu toho, co jsme chtěli, s
košíkem jsme mí ili cílevědomě vp ed a tu se vyjevily ... asi t icetimetrové fronty u všech
pokladen.
No dob e, ekli jsme si optimisticky, t eba to půjde rychle.
Je fakt, že pro takového p ecpaného lenochoda to bylo raketové tempo, ovšem my posun o
nějakých 15 metrů za půl hodiny nepovažujeme za zas tak dechberoucí výkon. S
postupujícím časem se fronta hýbe stále pomaleji. Padesát minut. Pokladna už je na dohled,
rozeznáváme její rysy. Bolí nohy a záda, každý se opírá o košík, jak umí. Vedro, brečící
mimina. Skoro ze všech odkapává pot, z někoho i nervy. Syn nám neustále nosí z okolí
pokladen něco, co bychom ještě měli koupit. Fronty mají půvab a veselost hustě obalených
mucholapek.
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Do všeobecné frustrace však v jednom bodě vstoupí modrožlutě odění zaměstnanci s košíky v nich mají brusinkové limonády, které rozdávají, a p itom se omlouvají za technické
problémy na kasách.
Kolem se ozývá Děkuju, Hmhm..., To to trvalo, Díky, Za takový čekání byste mi měli dát
zadarmo celý nákup a ne trochu vody.
Po hodině a čtvrt se konečně dostáváme do volného prostoru, šup pro dceru do kuliček a do
hlavy si ukládáme ponaučení, že ignorovat p i p íjezdu ceduli, která íkala něco ve smyslu
"Dnes otevíráme rozší ený OD. Spousta slev a novinek!" není úplně nejlepší nápad. Do Ikei
bychom v takový den vědomě nikdy nevstoupili, neboť extrémní zájem nakupujících se
samoz ejmě dal v takové situaci p edpokládat. Ale nakonec to jako celek byl zcela marginální
zážitek, na který si nikdo za pár dní už ani nevzpomněl.
Pro naše téma jsou zajímavé ty reakce lidí na nabídnuté občerstvení během čekání. Daly se
vysledovat v zásadně dva typy reakcí:
1. Vděčnost. Tito lidé byli rádi, že jim někdo nabídl pití, brali to jako něco, co nebylo nijak
automatické a jejich díky byly up ímné.
2. "Nárokismus". Tito lidé brali nabídnuté pití jako něco, na co měli nárok, často to i viděli jen
jako slabou náplast za prožité nepohodlí. P ípadná slova díků byla pronášena pouze
mechanicky, jak se aspoň dalo soudit podle paraverbálních a neverbálních komunikačních
prvků ("ten tón" a tak podobně).
Nebudeme teď p íliš ešit, kdo "měl pravdu" (jistě by se našly vcelku rozumné argumenty
pro oba p ístupy).
Ve které z těchto dvou skupin (vděčnost či nárokismus) jsou podle vás spíše lidé
spokojenější, s bohatšími a hlubšími vztahy k ostatním, s méně negativními emocemi a
lepším sebehodnocením?
Pokud íkáte, že je to skupina vděčnosti, jste ve shodě s tím, co zjistil rozsáhlý psychologický
výzkum na toto téma. Spokojenost, lepší vztahy, vyšší sebehodnocení a méně
negativních emocí pat í mezi zisky lidí, kte í umějí být vděční.
Vděčnost je p íjemný pocit, který následuje poté, co oceníme nějaký dar. Tento dar může
mít mnoho podob - může to být fyzický dar (limonáda, květina, auto, čokoláda), úsměv,
pomoc, p ízeň osudu, ale i absence nep íjemností - tedy že se nestalo něco špatného, co se
stát mohlo.
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Naše dcera-cyklistka se tuhle (vlastní vinou) st etla s autem; nehoda vypadala hrozně, ale
dce i se prakticky nic nestalo. Následky mohly být právě tak fatální, o tom rozhodly desetiny
vte iny. Tehdy jsme byli všichni vděční za to, že se nic nestalo (to byla ta "negativní"
vděčnost), a taky za velmi slušné a v daných podmínkách p íjemné jednání policistů,
zdravotníků i idiče toho auta, který za nehodu nemohl a p itom mu z ní plynuly určité
nep íjemnosti (leknutí, dlouhé čekání na místě p i vyšet ování nehody, nutnost dát si pak
auto opravit).
Vděčnost p ichází jako ocenění něčeho, co jsme si nepřivodili sami. Když se nám něco
povede, t eba zachránit někomu život, můžeme na sebe být hrdí, ale vděčnost nepocítíme. V
té situaci ovšem můžeme být vděční za to, že jsme dostali p íležitost být užiteční - tu
p íležitost jsme si ovšem nezpůsobili, ta p išla jako dar. V tom cyklistickém p íkladu bylo
darem to štěstí v neštěstí a p ívětivé jednání všech lidí kolem.
Proč vlastně vděčnost p ináší pozitivní emoce a v součtu pak v mnoha ohledech lepší život?
Je to ze stejného důvodu, pro který fungují 3 dobré věci z minulé kapitoly: Jde proti naší
automatické tendenci přehlížet to dobré, respektive brát to za normální a zaručené. A
to právě je ten již zmíněný "nárokismus": to, že mně dají ve frontě napít, je snad
samoz ejmé; to, že se policisté a další chovají p íjemně, je snad taky automatické, zvlášť
když si je daněmi platím; prostě tohle a tamto je normální, tak proč se nad tím rozplývat.
Nárokismus působí škodu hlavně tím, že svého nositele okrádá o mnoho příležitostí, kdy
se mohl cítit dobře, a pok ivuje jeho vnímání světa. Nikdo z nás nemá automatický nárok
na štěstí, na bezproblémový život, na to, že bude mít zítra co jíst, že půjde elekt ina nebo že
ho nepodrazí jeho blízcí. Jistě jsou to všechno preferované varianty, ale nárok na ně nemá
nikdo. Kdo si uvědomí, že spoustu těchto věcí má k dispozici, pocítí vděčnost, ta mu do
mozkového centra odměn vlije dopamin, a je mu hezky.
Vděčnost, stejně jako uvědomování si dobrých věcí, rovněž vytvá í psychický kapitál. Ten
nám ve chvílích klidu zajišťuje pocit pohody a v bou ích nám pomáhá je p ežít a zvládnout.
Snad se mi už povedlo dostatečně podložit, že vděčnost je dobrá věc (dalo by se o ní íct
ještě mnoho, popsat spoustu zajímavých výzkumů, které ukazují, jak t eba vděčnost souvisí s
výkonností a p ekonáváním těžkostí, co vděčnosti brání, jak ji vyjad ovat druhým a tak dále,
ale tahle knížka má být stručná - podrobnostmi ovšem nešet ím v kurzech pozitivní
psychologie, ani t eba v kurzech Žlutá sova). Nyní tak p ichází p íležitost pro další pomocnou
techniku a pracovní list.
Jak už bylo ečeno v p edchozí kapitole, proti naší automatické zločinné tendenci p ehlížet to
ne-nebezpečné - tedy to dobré, stejné a podobně - musíme použít coby zbraň záměrnou
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pozornost. V p ípadě tréninku vděčnosti to znamená, že si budeme jednou za čas
p ipomínat, za co můžeme být vděční.
To "jednou za čas" je docela důležité - výzkum ukázal, že nejlépe funguje zapsat si pár
"darů" jednou za týden. Je to samoz ejmě individuální, ale vyšší frekvence vede u mnoha lidí
k p esycení (na druhou stranu, pokud jste zvyklí si denně probrat věci, za které jste vděční,
určitě svůj zvyk neměňte, pokud vám po celou dobu slouží dob e). Vzadu najdete pracovní
list, který vás povede záznamy vděčnosti: Každý týden (vyhraďte si na to jeden pravidelný
den) si proberte nastalé události a napište si pět z nich, u nichž pociťujete vděčnost. Vděk
můžete smě ovat k jiným lidem, k p írodě, Bohu, shodě okolností i věcem.
Opět platí, že písemná forma má kouzlo, které jen pouhému pomyšlení dop áno nebylo,
takže revidujte svou vděčnost písemně.

Shrnutí


Vděčnost je p íjemný pocit, který následuje poté, co oceníme nějaký dar (tedy něco
pozitivního, co jsme si nep ivodili sami).



Vděční lidé jsou spokojenější, prožívají méně negativních emocí, mají lepší vztahy s
druhými lidmi a také vyšší sebehodnocení.



Vděčnost působí proti negativnímu působení nárokismu, tedy p esvědčení, že na
různé dobré věci, štěstí a p ízeň osudu máme automatický nárok.



Svou vděčnost si můžeme pěstovat tak, že si jednou týdně zapíšeme pět věcí z
uplynulých dní, za které můžeme být vděční.
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Mé nejlepší já
Myslíte, že člověku k úspěchu a spokojenosti může pomoct, když si bude p edstavovat, že
mu věci vycházejí? Nemám teď zrovna na mysli populární p íklady motivačních ečníků, které
staví mé oči v sloup ("Chcete Ferrari - p edstavte si, že v něm sedíte, vidíte své ruce na
volantu... a celý vesmír už pracuje na tom, abyste takové Ferrari měli i vy"), ale co t eba,
když si o někom budete myslet, že je chytrý (nebo hloupý) - stane se na základě vašeho
p esvědčení chytrým (hloupým)?
Robert Rosenthal, psycholog z Kalifornské univerzity, pojal svého času podez ení, že by na
tom mohlo něco být a rozhodl se to podrobit vědeckému zkoumání.
P edstavte si školní t ídu, v níž na začátku roku vyplní děti test. Psycholog pak na základě
výsledků testu upozorní učitele té t ídy na několik žáků, kte í mají velký potenciál a od
kterých se dá očekávat velké zlepšení ve školním výkonu.
Je konec roku a psycholog se objeví ve t ídě znovu. Zjišťuje, jak to dětem během roku šlo, a
když zjistí, že ti vytipovaní žáci opravdu v prospěchu i inteligenci poskočili, má radost. Ale ne
z toho, že ten test, který jim na začátku roku dal, umí odhalit žáky s velkou perspektivou.
Ten test byl totiž úplně k ničemu. "Perspektivní" žáci byli vybráni zcela náhodně.
Tak čím to, že se během roku zlepšili? Sami žáci nevěděli, jak v tom prvotním testu dopadli...
Věděl to ovšem jejich učitel - a to bylo p íčinou jejich zlepšeného výkonu. Učitel očekával
zlepšení a (z ejmě do velké míry nevědomě) jednal podle toho - více tyto žáky motivoval,
dával jim najevo svou důvěru v jejich schopnosti a mnoha dalšími mechanismy v nich
aktivoval jejich potenciál.
Měl za to, že se žáci zlepší (protože test ekl, že mají oproti ostatním větší schopnosti), a oni
se zlepšili (protože on si to myslel).
No dob e, může si íct skeptik, ale mohlo se to někde proslechnout a ty děti se pak t eba víc
snažily nebo kdovíjak to bylo. A tak si
dáme ještě jeden p íklad, kde
nehrozilo, že by se intervenující
proměnné něco dozvěděly.
Šlo totiž o krysy. Univerzitní studenti
dostali za úkol naučit je co nejrychleji
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proběhnout bludištěm. Na některé ze studentů vyšly chytré krysy, u kterých se
p edpokládalo, že bludiště zvládnou levou zadní. Ostatní studenti dostali hlodavce ne tak
mentálně obda ené; od nich se žádný extra výkon nečekal, i když p ekvapit mohli.
Nep ekvapili. Po nějaké době p edváděly hloupé krysy v bludišti slabší výkon, než jejich
chyt ejší kolegyně. Háček byl ovšem v tom, že jejich inteligence, podobně jako u těch dětí, v
tom nehrála nejmenší roli. Krysy byly mezi studenty rozděleny zcela náhodně. To, na čem
skutečně záleželo, bylo očekávání studentů - cvičitelů.
Ti, kte í se domnívali, že mají chytré krysy, se k nim podle toho chovali - více je cvičili, více
motivovali. Naopak ty domněle hloupé krysy takovou péči a důvěru nedostávaly. Proto byl
výsledek takový, jaký byl.
Tento jev se nazývá sebenaplňující proroctví (nebo také Pygmalion efekt a má ještě další
názvy) a znamená zhruba to, že na co člověk myslí, k tomu směřuje. Neplatí to vždycky
a není zaručeno, že k vysněnému (nebo obávanému) cíli dojde (po našich cestách ale asi
jezdí kupa Ferrari zakuklených do fabií či polorozpadlých audin), ale je to obecná tendence,
vůči které nejsme z ejmě nikdo imunní.
Kdo půjde na nějaké zkoušky či k výběrovému ízení s p esvědčením, že se to p i pot ebné
snaze dá zvládnout, má lepší vyhlídky, než ten, kdo si ekne: "To stejně nedám." A to ani
nemusíme mluvit o pocitu pohody a o mí e, v níž se ten nebo ten cítí mít věci ve vlastních
rukou.
Čili když už takovou věc, jako sebenaplňující proroctví máme, mohli bychom jí nějak využít.
Jednou z možností je cvičení "Mé nejlepší já": Představte si, že rozvinete a naplno
využijete své schopnosti. Že vám budou nakloněné okolnosti. Co se všechno může
stát? Jaké vaše cíle a sny se mohou naplnit?
Vyberte si nějaký bod v budoucnosti (nap íklad za 5 nebo 10 let) a popište nejlepší verzi
sebe, jaká by asi v té době mohla být reálná. To slovo "reálná" je velmi důležité - sem
nepat í evidentně nesplnitelné ideály. Jde o to, vytvo it si možný scéná . Na druhou stranu,
pokud máte tendenci držet se p i zdi, nebojte se trochu si povolit. Co t eba zaběhnout do
roka maraton? To si p edsevzal prof. Ray Fowler, psycholog s nadváhou a bývalý prezident
Americké psychologické asociace, do té doby vyznavač sedavého sportu u klávesnice
počítače. To byl velmi smělý cíl. Fowler pro to ale něco udělal a p íští ročník obohatil
startovní pole Bostonského maratonu. (Cílem rovněž proběhl.) Kdyby si ale ekl, že se do
roka stane baletním sólistou v nějakém slavném souboru, mohl by se p etrhnout a vzývat
vesmír t eba každých pět minut, ovšem dotáhl by to tak maximálně do StarDance.
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Je proto pot eba najít tu hranici mezi možným a nemožným. Někdo s tím žádné těžkosti
nemá, ale pokud pat íte k opačnému táboru, p edložte si v dané oblasti několik
odstupňovaných variant a měli byste pak vidět, která je ještě reálná a která už ne. Já jsem
t eba svého času hrála závodně bowling. Tehdy to tady začínalo, nebyly informace (pomalu
ani internet), excentrické koule, trené i ani jiné podobné vymoženosti; všichni jsme to tam
házeli, jak jsme mohli. V té situaci by bylo naivní p epokládat nějakou mezinárodní kariéru,
protože bowlingový zbytek světa byl naprosto jinde. Ale ambice na domácí půdě určitě
vyloučené nebyly. Kdybych si tehdy měla plánovat "Mé nejlepší já", klidně bych tam mohla
napsat "Na mistrovství ČR budu na bedně", protože to se pak splnilo. A stačilo "jen" trénovat
a nemít v rozhodujících chvílích moc smůly.
Takže: posbírejte si své schopnosti a svůj potenciál, dejte to dohromady s tím, o
co se snažíte a co byste chtěli a to sepište. Nebuďte skromní, pokud jde o rozsah.
Popište svou nejlepší verzi
v důležitých oblastech (což
je obvykle práce, vztahy a
vlastní osoba). Pracovní list
najdete vzadu.
A k čemu vám to bude?
Uvědomíte si své
schopnosti a kam by vás
mohly dovést. Nejde tu o p ehnané ambice a život ízený stále jen nějakými cíli; ovšem
pokud člověk využívá své schopnosti a vidí za sebou kus práce a t eba i nějaké pokroky, cítí
se pak mnohem spokojeněji a život mu dává větší smysl. Nejspíš vás také p ekvapí, čeho
všeho byste reálně mohli dosáhnout (to jistě nastane v p ípadě, že pat íte mezi většinu lidí,
kte í jsou ve svých ambicích spíš skromní).
Na druhou stranu se to všechno nemusí vyplnit a povést. To se pravděpodobně ani nestane,
protože nevíte, co vám p ijde do cesty, jaké dnes nep edvídané okolnosti se vyno í a tak
dále. Cílem této aktivity ostatně není naplánovat si budoucnost; jde o to, ukázat si, co
dobrého by se reálně mohlo stát. A v rámci sebenaplňujícího se proroctví tak i zvýšíte
pravděpodobnost, že se to stane.

Shrnutí


Člověk má silnou nevědomou tendenci smě ovat k tomu, co si myslí.
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Myšlení zamě ené na dosahování cílů a využívání schopností znamená větší úspěšnost
a hlavně spokojenost.



Aktivita "Mé nejlepší já" vám ukáže pozitivní scéná , který se, když využijete své
schopnosti a budete se snažit, může reálně splnit.

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Obrázek dne
CRRRRR ... CRRRRR ... CRR
"Ptáček, prosím."
"Dobrý den, tady je Vilma ze společnosti pro výzkum a zvyšování spokojenosti, nahráváme
vás atd., mám na vás pár otázek a za odměnu pak dostanete jedno veliké p ekvapení.
Pojďme na to. Co je pro vás v životě nejdůležitější?"
"Co je pro mě nejdůležitější... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."
"Já vám pomůžu - jde o to, kdy se cítíte nejlíp, kdy máte pocit, že má život smysl."
"Jasně. Tak nejlíp se cítím, když si s dětmi zahraju na zahradě fotbal, když posedíme s
kamarády, taky když jsem na tenise, a ještě když - já jsem totiž kucha - zkouším v práci
nové postupy."
"Ještě něco?"
"No ... tak docela rád taky jezdím na kuliná ské soutěže a je fajn, když s manželkou najdeme
čas na nějaký výlet jen ve dvou. A když konečně udělám něco, co jsem dlouho odkládal."
"Děkuji, pane Ptáčku. Na váš interní čip se právě instaluje aplikace, se kterou budete
následující čty i týdny pracovat. Vše je intuitivní, samo vás to povede. Dělejte všechno, jako
normálně, a my se vám za ty čty i týdny opět ozveme a navrhneme vám, co byste proti své
rostoucí frustraci mohl dělat."
Po čty ech týdnech ...
CRRRRR ... CRRRRR ... CRR
"Ptáček, prosím."
"Dobrý den, tady je opět Vilma ze společnosti pro výzkum a zvyšování spokojenosti. Systém
nám právě dodal výsledky z vaší aplikace, s níž jste minulé čty i týdny pracoval. Zjistili jsme,
že věcmi, které jsou pro vás důležité a které dávají vašemu životu smysl, jste strávil pouze
6% času. To je p íčinou vaší vzrůstající frustrace, ovšem zároveň je to i cestou ven. Zjistili
jsme, že něco ve svém denním režimu můžete změnit, něco vypustit a něco p idat. Naše
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aplikace vám nyní bude po dobu dvou měsíců navrhovat různá opat ení. Vaše frustrace by se
měla začít zmírňovat, jak do svého denního programu dostanete více důležitých činností."*
Věnovat pouze 6% svého času věcem, které pan Ptáček
považuje za důležité, to opravdu není mnoho. A horší na tom
je, že takových, jako náš p íkladný pan Ptáček, je velmi mnoho.
Pouze si to neuvědomujeme. V tom běžném denním kolotoči si
ani nevzpomeneme zamyslet se nad tím, zda to, co právě
děláme, je skutečně důležité, a jaký podíl důležitých a
nedůležitých činností máme.
Nebudeme tady zabíhat do žádných extrémů. Určité množství nedůležitých věcí asi k životu
běžně pat í. Když to vezmu u sebe, dnes ráno jsem nap íklad za izovala, aby si asistenční
služba vzala zpět auto, které nám kvůli poruše našeho auta půjčila. Manžel sháněl, kde se dá
legálně uložit eternit a teď zrovna vyměňuje v autě žárovku od parkovacího světla, neb se s
vozem musí na technickou kontrolu. Nic životně důležitého, ale udělat se to musí. Večer se
budeme dívat na utkání MS v hokeji. To bych taky pod žádnou prioritou nenašla, ale proč se
občas nepoválet p ed televizí pohledem na někoho, kdo se snaží. Jde ovšem o to, aby ne
úplně mrňavý podíl měly aktivity sloužící prioritám.
Abyste zjistili, jak na tom v tomto ohledu jste, zano te se do další pozitivně-psychologické
aktivity. Pracovní list najdete opět vzadu i s podrobným návodem na vyplnění.
Základem je pečlivě si
zmapovat svůj den.
Buď můžete tabulku
vyplnit pro jakýsi
"univerzální" den,
nebo, což je lepší,
zapsat několik
skutečně probíhajících
dní. Budete
zaznamenávat, co jste
dělali, a pak hodnotit,
čemu ta aktivita

Tato futuristická vize, že se někdo bude starat o vaši duševní formu a jakmile zaznamená, že jste naštvaní, vás
hned za adí do nějakého nápravného programu, je samoz ejmě děsivá (ovšem vzhledem k rostoucím snahám
všemožných snaživců kontrolovat stále víc aspektů našeho života a všemožně zvyšovat naše blaho dle svých
p edstav bohužel ne vyloučená). My se tady p idržíme dobrovolnosti, se kterou čtete tento e-book a s níž se t eba
i rozhodnete pro následující pozitivně-psychologickou aktivitu.

*
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sloužila. Jak v pracovním listu uvidíte, neptá se jen po prioritách; zajímá se i o aktivity (či
pasivity) vedoucí k obnově sil a o požitky.
Až si svůj den či dny zmapujete, žádná Vilma z výzkumu spokojenosti vám nezavolá; musíte
si její služby za ídit sami. To znamená zhodnotit svůj den, zda obsahuje to, co má. Pokud ne,
tak hledejte cesty, jak snížit množství toho, o co tolik nestojíte, a zvýšit množství
toho, co je z nějakého důvodu důležité.
Vede to k lepšímu pocitu ze života a o to tu jde.
Když dostala skupina elitních vojáků včetně Rhondy Cornumové, americké brigádní
generálky, za úkol maximálně v 25 slovech sepsat svou životní filozofii, Cornumová uvedla:
"Stanovit si priority.
A.
B.
C.
Zrušit C."*
"C" jsou už natolik málo důležité věci, že je škoda kvůli nim zanedbávat "A" a "B". A to "C"
bývají také dost často výmluvy, zástupné důvody či věci související s úzkostí.
A ještě jeden tip od Johna Cleese z Monty Pythonů, který by vám pomohl optimalizovat váš
den: "Jak všichni víme, je snazší dělat jednoduché věci, které jsou naléhavé, než složité věci,
které naléhavé nejsou."

Shrnutí


Skutečně důležitým věcem věnujeme někdy velmi málo času. Důsledkem je postupně
narůstající frustrace a pocit nesmyslnosti.



Prvním krokem ke zlepšení je zmapovat svůj den. Následně vyhodnoťte, kolik času
čemu věnujete a optimalizujte.

*

Cit. z Seligman, M.: Vzkvétání. Jan Melvil Publishing, Brno 2014.
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Oprava nezdravých postojů
Onehdy jsem byla s kamarádkami na velmi
zajímavé akci Neviditelná Olomouc. Chodilo
se tam potmě s nevidomým průvodcem,
osahávaly se modely známých olomouckých
staveb (občas jsme něco i poznaly), čichalo
se k různému ko ení (měly jsme p ekvapivě
špatné výsledky) a zkoušelo se chodit po
hrubých dlaždicích, které nevidomým ve
městech pomáhají. Ve světlé části výstavy
jsme si pak pomocí simulačních brýlí
"vyzkoušely" všelijaké zrakové vady a
seznámily se s pomůckami, které lidem bez
zraku usnadňují život.
Do ruky se nám dostala také podivná věc,
jakási plastová šablona, u níž jsme
nedokázaly p ijít na to, k čemu slouží. "To je
na rozlišování bankovek," ekla nám ochotná (a vidoucí) slečna, která měla na starost tu
světlou část a pokladnu. A vyprávěla nám, jak to mají slepci s bankovkami těžké, protože na
bankovkách nejsou hmatové značky. Každá bankovka je ale jinak velká, takže je možnost je
rozlišovat pomocí té šablony. P idala zkušenost toho nevidomého průvodce: "P edstavte si,
že ho jednou takhle okradli. Vrátili mu míň peněz. Lidi jsou dneska hrozný," dodala s
povzdechem.
Náš průvodce svou situaci průběžně komentoval takto: "Dovedu se o sebe postarat v
podstatě i sám. Mám v iPhonu hlasovou navigaci, která mi íká, kde jsem a p ípadně kam
mám jít. Ta mi ohromně pomáhá. A že mě někdo okradl? To je pravda, mrzelo mě to, ale
určitě bych ne ekl, že jsou všichni takoví. Většinou mi lidi pomůžou, nebo si mě nevšímají."
Oba tito lidé byli milí. Všechno nám tam ochotně ukázali a vysvětlili. V tomto ohledu byli
stejní. Jinak se ale dost lišili. Jeden z těch lidí byl usměvavý člověk, plný energie. Druhý se
tvá il vážně až smutně a chodil mírně shrbený. Asi snadno uhodnete, že usměvavý byl ten
nevidomý člověk a smutná že byla ta slečna.

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Našli bychom tucty možných vysvětlení, proč je jeden z nich veselý a druhý smutný; tady se
zamě íme na jednu z možností - na postoj, který na sebe svou ečí oba prozradili. "Lidi jsou
dneska hrozný" vs. "... mrzelo mě to, ale určitě bych ne ekl, že jsou všichni takoví. Většinou
mi lidi pomůžou, nebo si mě nevšímají." Z toho prvního čiší frustrace a beznaděj, z toho
druhého p irozená lítost, ale i určitá naděje či vyváženost.
Frustrace, beznaděj, deprese, sebelítost, pocity zbytečnosti... to všechno pat í mezi
nezdravé negativní emoce. P inášejí s sebou úzkost, časem i naučenou bezmocnost a
to už za rohem číhá nějaká úzkostná či depresivní porucha nebo aspoň chronická
otrávenost.
Naopak lítost, smutek, zdravý strach a další emoce pat í k těm zdravým negativním
emocím. Proč by člověk neměl být zklamaný či smutný, když někdo využije jeho nevýhody a
okrade ho? Tyto pocity jsou zcela na místě. Ovšem beznaděj a všeobecná frustrace jako
následek hodnocení "Lidi jsou dneska hrozný" jsou už emoce málo zdravé.
Kdyby se slečna rozhodla, že se cítí depresivně, a dostala se do péče kognitivněbehaviorálního terapeuta, ten by s ní bezpochyby začal pracovat (mimo jiné) na tom, jak
smýšlí o určitých věcech. To proto, že způsob smýšlení silně ovlivňuje, jak se člověk cítí.
Albert Ellis, slavná postava dějin KBT, vyvinul metodu ABCDE, pomocí které se korigují
nezdravé postoje a člověk si osvojuje postoje realističtější a zdravé. Písmena názvu metody
jsou zkratkami jednotlivých částí celého procesu.
"A", to je activating event* neboli aktivující proměnná - prostě ta událost, která spouští
nějaké ty myšlenky. V p ípadě naší slečny byla spouštěcím momentem vzpomínka na to
okradení. Klasickými spouštěči nezdravých myšlenek bývají urážky, kritika, očekávání nějaké
náročné situace či neúspěch.
"B" jsou beliefs, tedy přesvědčení neboli berné mince, které si bereme na pomoc p i
hodnocení události "A". Tu událost p es ně protlačíme jako p es mlýnek na maso a
výsledkem je "C": consequence neboli co nastane - jak nám z toho všeho je. Vesele,
smutně, beznadějně, úzkostně...
A: Někdo okradl slepce. > B: Lidi jsou dneska hrozný. > C: Frustrace, beznaděj
Mnozí z nás se automaticky domnívají, že za jejich pocity ("C") je odpovědná ta nastalá
situace ("A"). Něco se stane > já to nějak cítím.

Anglickou i českou terminologii metody ABCDE jsem p evzala z knížky A. Ellise Člověče neboj se (Nakladatelství Lidové noviny,
2001)

*
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Jenže jak potom vysvětlíme, že táž situace vyvolá v lidech různé reakce? Podle někoho jsou
kvůli jednomu zloději lidé zkažení, podle druhého jsou spíš v pohodě. Když vezme povodeň
několik domů, jedni si eknou, že je to tragédie, druzí si eknou, "Je to blbý, ale hlavně že
jsme to všichni p ežili".
Jen podle situace neumíme odhadnout, jak se
bude chovat nebo cítit člověk, na kterého situace
dolehla. Velkou část "práce" v jeho reakci odvádějí
právě ta jeho přesvědčení.
Tady je podrobně popsaná ilustrační situace:

A: Pot ebuju pomoct se stěhováním piana a nikdo
nemá čas.

B

C

Když náhodou něco pot ebuju, všichni se na

sebelítost, zmar

mě vykašlou.

Petr, Marek i Libor se na mě vykašlali. To mě

smutek, zklamání, naděje

štve, hlavně u Marka, kterému jsem nedávno
pomohl s autem. Ale co. Budu shánět dál.
P ece mně musí někdo pomoct. Co to je

sebelítost, deprese

dneska za lidi?

Tak to se mi to stěhování nerozjelo moc

smutek, ustaranost

dob e.
Prý nikdo nemůže. Na tohle já prostě

vztek, frustrace

nemám. Nejradši bych to piáno rozštípal do
kamen!

To jste mě, pánové, docela naštvali. Ale

malá zlost, naděje

nějak to musím zvládnout i bez vás.
Jsem úplně k ničemu, když si ani nedovedu

sebelítost, frustrace, deprese

sehnat nikoho, kdo mi pomohl.
To je děs. Já se na to vykašlu.

frustrace, rezignace, beznaděj

Kurzívou jsou uvedeny zdravé negativní reakce produkující zdravé negativní emoce (a často i
naději). Do p íkladů jsem záměrně nedala žádoucí odezvy typu "To je dob e, že nemůžou,
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aspoň mám šanci kontaktovat další lidi a zvyšovat si tak sociální dovednosti". Dnes se totiž
setkávám poměrně často se snahami negativní emoce eliminovat a na všem za každou cenu
hledat jen to pozitivní. Jenže v praxi to málokomu pomůže a málokdo to umí, aniž by p itom
nepopíral realitu a nesklidil negativní následky později. Pokud pot ebuju p estěhovat
dvousetkilové piano, tak mě odmítnutí svaly obda ených kamarádů v první adě nadělá
starosti. Možná až někdy poté, co se ctěný hudební nástroj v po ádku nachází na novém
působišti, si můžu situaci hodnotit v duchu rčení "všechno zlé je na něco dobré" a
pochvalovat si zvýšení svých sociálních kompetencí. Ale to až potom. V první fázi jsou
negativní emoce v takové situaci zcela na místě (ostatně vyvíjejí také větší tlak na hledání
jiného ešení). Stačí se postarat pouze o to, aby byly zdravé.
Z p íkladů s pianem nám vyplývají základní typy nezdravých p esvědčení:
1. Zevšeobecňování
Když náhodou něco pot ebuju, všichni se na mě vykašlou.
Jakmile se p istihnete u slov jako všichni, nikdo, po ád, nikdy, všechno, nic a podobných, je
pravděpodobné, že se nacházíte v bažinaté oblasti nezdravých p esvědčení.
2. Absolutní požadavky
P ece mně musí někdo pomoct. Co to je dneska za lidi?
Požadavky typu "musí", "měl by" nebo i na sebe ("musím", "měl bych") si také zaslouží naši
pozornost.
3. Nezvládání
Na tohle já prostě nemám. Nejradši bych to piáno rozštípal do kamen!
Dalším typem je hroucení se - indikováno prohlášeními "na to nemám", "to prostě nesnesu",
"to nezvládnu".
4. Méněcennost
Jsem úplně k ničemu, když si ani nedovedu sehnat nikoho, kdo mi pomohl.
Sem pat í roztodivné způsoby nerealistického shazování a podceňování svých schopností (a
ono "k ničemu" nás taky odkazuje na zde zmíněný první typ).
5. Strašnění, hroznění
To je děs. Já se na to vykašlu.

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

Zpozornět bychom měli také tehdy, když se nachytáme u myšlenek "to je
hrozné/strašné/děsné/p íšerné" a jim p íbuzných.
Všechna tato p esvědčení či hodnocení ("B") produkují nezdravé odezvy ("C"). Cílem je
lépe se cítit, a to prost ednictvím zdravějších odezev a proto tu máme další stupeň - "D"
neboli disputace (v orig. obdobně disputation).
Během disputace se podíváme na svá p esvědčení a prozkoumáme, zda jsou pravdivá.
Postupujeme metodicky; hledáme důkazy, které p esvědčení vyvracejí nebo potvrzují,
nap íklad takhle:

C

D

Když náhodou něco pot ebuju, všichni se

Je pravda, že se na mě opravdu všichni

na mě vykašlou.

vykašlou? Zkusil/a jsem už všechny? Ne. Jak
to tedy je? Je pravda, že se na mě vykašlali
ti t i, na které jsem nejvíc spoléhal/a - Petr,
Marek a Libor. Ale nejsou to všichni, jsou to
tihle t i (aspoň zatím).

P ece mně musí někdo pomoct.

Opravdu mě musí pomoct? Tak samoz ejmě
nemusí, není to žádná jejich povinnost.

Na tohle já prostě nemám. Nejradši bych

Opravdu na to nemám? Nebo jsem jen

to piáno rozštípal do kamen!

uprost ed problému, který se snažím ešit?

Jsem úplně k ničemu, když si ani

Opravdu můžu na základě tohoto usoudit, že

nedovedu sehnat nikoho, kdo mi pomohl.

jsem k ničemu? Je něco, co je proti tomu?
Jsem v určitých oblastech "k něčemu"? Asi
jo. Takže neplatí, že jsem úplně k ničemu.

To je děs. Já se na to vykašlu.

Je to fakt děs? Nevypadá děs náhodou nějak
jinak?

Takhle nějak si tedy ve fázi "D" - disputace - rozebereme ta původní přesvědčení.
(Mnoho lidí se u toho cítí trapně, protože je často na první pohled z ejmé, že ta p esvědčení
jsou p ehnaná a nesmyslná - "Však víte, jak to myslím" - íkají občas mí klienti. Já to možná
vím, ale určité části jich samých to nevědí - ty postupují a hodnotí doslova podle toho, co
slyší.) Pokud se p esvědčení ukáže jako mylné, převedeme ho na takové, které
odpovídá realitě. To je fáze "E" neboli efektivní nová filozofie (new Effect). U našich
p íkladů vy to mohlo vypadat t eba takhle:
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B

C

D

E

Je pravda, že se na mě

Když náhodou
něco pot ebuju,

sebelítost,

všichni se na mě

zmar

vykašlou.

opravdu všichni vykašlou?

Petr, Marek i Libor se

Zkusil/a jsem už všechny? Ne.

na mě vykašlali. To

Jak to tedy je? Je pravda, že

mě štve, hlavně u

se na mě vykašlali ti t i, na

Marka, kterému jsem

které jsem nejvíc spoléhal/a -

nedávno pomohl s

Petr, Marek a Libor. Ale nejsou

autem. Ale co. Budu

to všichni, jsou to tihle t i

shánět dál.

(aspoň zatím).
Bylo by určitě lepší,
P ece mně musí

sebelítost,

někdo pomoct.

deprese

Opravdu mě musí pomoct? Tak

kdyby mi někdo z

samoz ejmě nemusí, není to

nich pomohl, ale když

žádná jejich povinnost.

nepomůžou, poradím
si jinak.

Na tohle já
prostě nemám.
Nejradši bych to
piáno rozštípal do

Opravdu na to nemám? Nebo

vztek,
frustrace

jsem jen uprost ed problému,
který se snažím ešit?

kamen!
Opravdu můžu na základě
Jsem úplně k

tohoto usoudit, že jsem k

ničemu, když si

sebelítost,

ničemu? Je něco, co je proti

ani nedovedu

frustrace,

tomu? Jsem v určitých

sehnat nikoho,

deprese

oblastech "k něčemu"? Asi jo.
Takže neplatí, že jsem úplně k

kdo mi pomohl.

ničemu.
To je děs. Já se
na to vykašlu.

frustrace,
rezignace,
beznaděj

To jste mě, pánové,
docela naštvali. Ale
nějak to musím
zvládnout i bez vás.
Ti t i mně asi p isedli
moje ego. Ale t eba
opravdu nemají čas z
vážných důvodů. O
mně to nemusí nic
vypovídat.
Štve mě to, je to

Je to fakt děs? Nevypadá děs

nep íjemné, ale jsou i

náhodou nějak jinak?

horší věci. Nějak to
zvládnu.

Důsledkem "E" jsou pak už pouze zdravé emoce a jejich důsledkem je pak méně beznaděje
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člověk p ece jen ušet í dost zdrojů, když se na cestě z problémové situace nemusí po pás
brodit ve svých nezdravých p esvědčeních.
Pracovní list pro sebe (své klienty) najdete vzadu. S jeho pomocí si můžete rozebrat svá
konkrétní p esvědčení a následně je korigovat. Jako u všeho i zde počítejte s tím, že
zpočátku vám to půjde pomaleji. Taky je jasné, že budete hodnotit situace až poté, co
nastaly. Až časem se vám povede opravovat svá neurotická hodnocení "v p ímém p enosu",
tedy už ve chvíli, když se dějí.
Odměna je ale velká: Člověk s realistickým hodnocením se lépe cítí, není otrokem nesmyslů
(ani těch událostí) a je mnohem odolnější.

Shrnutí


Různé okolnosti a události na nás nepůsobí p ímo - jsou zprost edkovány našimi
p esvědčeními



Na okolnosti vliv mnohdy nemáme, na p esvědčení ale značný



Pomocí metody ABCDE můžeme odhalit svá škodlivá p esvědčení a upravit je



Nahradíme tak mnoho toxických emocí emocemi zdravými a celkově tak pomůžeme
své spokojenosti a odolnosti
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O pozitivní psychologii, smajlíkách,

chřadnutí a prosperitě
"Na to musíš podívat, bude tam hypnóza," lákal mě kdysi kdosi na detektivku s poručíkem
Columbem.
"Jen to ne," odpověděla jsem, protože mi okamžitě naskočila p edstava, jak hypnózou
naprogramovaný, robotu podobný člověk zase spáchá nějakou tu vraždu nebo sebevraždu.
Stejně jsem se ale dívala. A bylo to tam, bohužel (postyhpnotická sugesce, telefonát, šup z
okna, "sebevražda"). O hypnóze trochu něco vím, roky se jí zabývám a roky odpovídám na
otázky vycházející právě z takovýchto filmů. Malinký základ to v realitě má, ale takhle to
prostě skoro nikdy nefunguje.
Podobně asi u mnoha detektivek trpí patologové, u ordinací léka i, u automobilových honiček
závodníci i fyzikové, u reklam na granule psi.
Když člověk něčemu rozumí, tak společně se Sokratem zjišťuje, že to vůbec není tak
jednoduché, jak se na povrchu může zdát. (A když děláte film, tak zjišťujete, že realita je
obvykle p íliš nudná na to, aby za ni někdo ještě platil v kině.)
Pozitivní psychologie v tom jede taky. Když se zeptám mírně poučených lidí, o čem podle
nich pozitivní psychologie je, dozvídám se, že je "o hezkých věcech, o pozitivním myšlení, o
pozitivech, o životě bez strachu a bez stresu, o štěstí, o radosti". Takže zase: Malinký základ
v realitě to má, ale jenom takhle se to prostě íct nedá.
Pozitivní psychologie reaguje na historické zamě ení psychologie na problémy a poruchy.
Prakticky celé klasické poradenství a celá psychoterapie mají v centru pozornosti problém
(depresi, úzkost, spory, strach a podobně) a jejich cílem je klientovi od problému pomoci. Nic
proti tomu, je to velmi ušlechtilý cíl. Vždycky je ale víc možností, jak věci dělat. Pozitivní
psychologie je tu jako ta další možnost.
Jestliže klasický p ístup postupuje hlavně "od něčeho" (od deprese, úzkosti, strachu...), tak
pozitivní psychologie postupuje "k něčemu" - vidí p ed sebou pozitivně formulovaný cíl
(nap íklad pohodu, větší spokojenost či smysluplnost). V jejích základech ovšem není naivní
p edstava, že všechno může být růžové, krásné a bezproblémové, jen když budeme trochu
chtít; najdeme tam spíš skutečnost, že s mnoha nep íjemnými věcmi můžeme nesouhlasit,
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můžou se nám nelíbit, ale nic s nimi nemůžeme dělat.
Ko eny pozitivní psychologie jsou zavrtané v lidské
bolesti a v těžkostech, jichž je život plný.
Mé chápání pozitivní psychologie se dá dob e ilustrovat
onou známou legendou, kdy se jeden trpící muž modlí a
prosí Boha: "Uzdrav mou manželku, dej, ať se mi po ád
nerozbíjí auto, ať mám víc kamarádů, ať už konečně
p ijdou zedníci a dodělají garáž, ať zaprší, ať nemá syn ve
škole problémy s matematikou..." Vedle sedící žena muži
ekne: "No, nevím, nechci ti do toho modlení mluvit a t eba
se ti tohle všechno splní, i když spíš bych ekla, že ne.
Radši v těch věcech, co můžeš, něco sám udělej, a v těch,
které neovlivníš, popros Boha o širší ramena, abys ty
těžkosti snáz unesl."
Pozitivní psychologie je oborem zejména o těch širokých ramenou.
Nepopírá problémy a těžkosti, není to žádná smajlíková věda (i když podle obalů (brr)
některých knížek o PP to tak vypadá). Pokud jde o mě konkrétně, tak nep ipravený člověk by
si místo up ímného rozhovoru se mnou o životě možná radši dal měsíc v Domečku
sebevrahů. Popírání reality skutečně není programem pozitivní psychologie.
A teď, co tím programem je: Pozitivní psychologie se zabývá v zásadě dvěma věcmi: jak ze
života vymačkat co nejvíc dobrého a jak získat odolnost pro horší časy. Obojí má vést k
tomu, aby člověk v životě prosperoval.
Je totiž něco jiného přežívat a něco jiného prosperovat.
P ežívající člověk jede většinu času na autopilota, nebo je psychicky k ehký, často také
nevyužívá a nekultivuje své schopnosti či obtížně hledá smysl toho, co dělá.
Nap íklad jeden můj klient často st ídá zaměstnání; na začátku je vždy nadšený, pak mu
začne něco vadit (nad ízený, pracovní doba, kolegové, plat, absence nějakého benefitu) a
jde jinam. Trpí proto určitým vnit ním neklidem, má dlouhodobé finanční problémy a ačkoli
je psychicky zdráv, nelze íct, že by prosperoval.
Další p íklad - žena, která by na první pohled splňovala všechna kritéria úspěšnosti: efektivní
v práci, doma jako v klícce, dvě děti na univerzitě, stále upravená a p íjemná. V určitý
moment ji p epadly zdravotní problémy, které napovídaly, že by mohla mít rakovinu žaludku.
To ženu samoz ejmě zděsilo a byla p esvědčená o tom, že ve velmi dohledné době zem e.
© Michaela Peterková 2016
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Vzápětí, po p ekonání prvního šoku, ji ovšem vyděsilo ještě víc, když si uvědomila, že pro
samé povinnosti posledních 20 let natolik zanedbávala vztahy s p áteli i rodinou, že neměla
nikoho, s kým by si o svém strachu mohla popovídat. Po vyšet ení se ukázalo, že to nic
vážného není; ta prvotní možnost ale odkryla vážný deficit v pravděpodobně nejdůležitější
lidské oblasti, ve vztazích s druhými, což v rámci našeho tématu opět znamená
neprosperování.
Klasickým p íkladem duševního ch adnutí a života na autopilota je člověk, který jde ráno do
práce; práce ho nijak nebaví, chodí do ní jen kvůli penězům. Odpoledne projde letáky, koupí
někde pár věcí ve slevě, pak se svalí k televizi a nějak to doklepe do doby, než se mu chce
spát. Nevypadá nijak nespokojeně, netrpí žádnou psychickou poruchou, ale v žádném
p ípadě se nedá íct, že by jakkoli vzkvétal, realizoval svůj potenciál a viděl ve svém počínání
nějaký hlubší smysl. P ežívá.
To už je na tom mnohem lépe jedna mladá žena, která si prošla závislostí na pervitinu,
dvakrát se pokusila o sebevraždu a doteď trpí návaly deprese a velkými zdravotními
problémy, kvůli kterým je i v invalidním důchodu. Žádné extra p edpoklady pro duševní
prosperitu to na první pohled nejsou. Jenže ona se v těch lepších chvilkách začala znovu
zabývat tím, co jí bavilo od dětství, totiž pečením dortů a cukroví a zdokonalila se tak, že pro
velký okruh svých p átel a jejich p átel peče na svatby, vánoce a různé oslavy. To, že je něco
platná a že ji druzí oceňují, ji drží nad vodou. I když má tedy mnoho chvil, kdy je zoufalá, má
v určitém ohledu k duševní prosperitě mnohem blíž než někdo, kdo na první pohled vede
"normálnější" život, může chodit do práce a je zdravý.
Prosperující člověk, na rozdíl od člověka ch adnoucího či p ežívajícího, víc vědomě určuje
svou cestu, prožívá víc pozitivních emocí, dovede se nadchnout a má značný
psychický kapitál, který mu pomáhá p estát těžkosti. Podle výzkumu provedeného v
zemích Evropy (který byl již citován v 1. kapitole) je nejvíce prosperujících lidí v Dánsku něco p es 30%. Poslední skončilo Rusko s pouze 6% prosperujících obyvatel. U nás to bude
kolem 12%. Prosperovat tedy je možné, ovšem většina lidí to nedělá.
Pozitivní psychologie chce ukázat té přežívající většině cestu k prosperitě. K tématům
PP pat í pozitivní i negativní emoce, vztahy, zaujetí, smysluplnost, silné stránky, optimismus
nebo vděčnost a mnoho dalších.
Každé toto téma je vnit ně velmi bohaté: bylo kup íkladu stanoveno 24 základních silných
stránek a existuje test, pomocí kterého si každý může zjistit, které jsou ty jeho a které
naopak rozvinuté nemá.
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U emocí byl výzkumně zjištěn zdravý poměr mezi
pozitivními a negativními emocemi - nap íklad v
partnerství je to minimálně 3:1. Pokud není jedna
negativní emoce či jeden negativní projev vyvážen
minimálně t emi pozitivními, je daný pár na šikmé
ploše vedoucí k rozvodu či mrtvému vztahu. Pozitivní emoce mají totiž mnohem menší sílu,
než ty negativní. Musí jich tedy být víc a pozitivní psychologie p išla s mnoha způsoby, jak si
k pozitivním emocím pomoct.
:::::::
Vy máte nyní za sebou ochutnávku pozitivní psychologie. Jako člověku vám může pomoct k
prosperitě; pokud jste pomáhající profesionál, tak tento obor umí zajímavě rozší it možnosti
poradenské a terapeutické práce s vašimi klienty.
Chcete vědět víc?
P ijďte ke mně na kurz pozitivní psychologie (jsou dva - pro ve ejnost a pro
profesionály). Na kurzu se dozvíte všechny základní informace o jednotlivých tématech
pozitivní psychologie a hlavně o tom, jak tyto informace také využít v praxi. Nemusíte se bát
žádné zbytečné teorie. Naopak - kurzy jsou plné interakce. Spoustu metod si rovnou
vyzkoušíte na vlastní kůži a odnesete si hromadu materiálů pro další práce na sobě či pro své
klienty.
Protože pozitivní psychologie postupuje směrem "k něčemu", k pozitivnímu cíli, nezabývá se
minulými problémy, moc se neohlíží a spíš hledá cesty ke spokojenosti, smysluplnosti a
psychické odolnosti. Proto jsou i její metody optimistické a příjemné. Jestli vás pozitivní
psychologie zaujala, ráda vám o ní na kurzu eknu víc a naučím vás všechno to, co nejvíc
pomáhá.
Podrobnosti a přihlášku najdete na webu www.pp.psyx.cz
Kurz pozitivní psychologie pro každého
Kurz pozitivní psychologie pro odborníky
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Pracovní listy
Následují slíbené pracovní listy.
K čemu jsou?
Aby se něco začalo dít. Protože jenom číst chytré knížky nestačí.
Tyto pracovní listy jsou p íležitostí k tomu, abyste opravdu začali něco dělat. (U)dělejte ta
cvičení, která vás zaujmou; ta otravná zatím klidně vynechte. Je zcela normální, že některá
aktivita se jednomu líbí a druhému ne.
Podle výzkumů všechny tyto techniky pomáhají. Nechtějte ale výsledky hned - tohle
není ani tak abrakadabra, jako spíš vytrvalecký závod.
Hlavní je pro něco se rozhodnout, dát tomu prioritu, začít a vydržet. Naprostá většina lidí v
tomto procesu selhává. Aby se to nestalo taky vám, tak vám pomůže vědět, že vůbec není
snadné to zvolené cvičení dělat (i když ono samo o sobě velice snadné je). Člověk, když
chce, tak si vždycky najde hromadu důvodů, proč to nejde zrovna teď, proč je to vlastně
hloupé a zbytečné nebo proč to začít dělat, až... Všechny ty důvody se tvá í zcela věrohodně,
p itom jde v řř% p ípadů o výmluvy. Když na sebe budete pes a nenecháte se vlastní
psýchou klamat, vaše šance na úspěch se podstatně zvýší.
U každého cvičení najdete stručné instrukce k vyplnění; podrobnější informace jsou pak v
jednotlivých kapitolách e-booku.
Ať se vám da í a ať vás to aspoň trochu baví!
PS. Můj e-mail je info@psyx.cz, tak jestli se vám pak bude chtít, napište mi svůj názor na
tento e-book nebo na pozitivní psychologii jako takovou.
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Cvičení

TŘI DOBRÉ VĚCI

:: Jak na to: Každý večer si sepište tři dobré věci, které vás v uplynulém dni potkaly (třeba co se vám povedlo, co
pro vás kdo udělal, v čem vás potkalo štěstí a podobně). Nebojte se psát i úplné drobnosti.
:: Proč to dělat: 1. Samotné hledání dobrých zážitků je příjemné. 2. Budujete si tak psychický kapitál pro horší
časy. 3. Časem vám to "vleze pod kůži" a bude pro vás snadnější všímat si toho dobrého ve chvíli, kdy se to děje.
4. Po nějaké době pocítíte stabilní zlepšení nálady.
Pondělí

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Úterý

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Středa

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Čtvrtek

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Pátek

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Sobota

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:

Neděle

Co dobrého se dnes stalo:

Datum:
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Cvičení

MÉ NEJLEPŠÍ JÁ

:: Jak na to: Popište sebe a svůj život - jak to bude, když se vám povede naplnit vaše plány a sny (realistické).
Popište tu nejlepší verzi svého já v důležitých oblastech (což jsou obvykle vztahy, práce a vlastní osoba).
:: Proč to dělat: 1. Zlepší se vám nálada. 2. Budete optimističtější ohledně svých plánů a možností - budete více
věřit tomu, že se vaše budoucnost může takhle dobře vyvinout. Díky tomuto postoji budete své plány realizovat s
větším odhodláním, což také zvyšuje pravděpodobnost, že se vám to podaří.
1. Nejprve si v bodech a stručně sepište své sny a plány. Nic necenzurujte a napište vše, co vás napadá - co chcete
zažít, mít, umět, dělat:

2. Teď vyškrtejte všechno nerealistické. Zbydou jen ty sny a plány, kterých můžete reálně dosáhnout.
3. A teď se pusťte do toho hlavního - představte si, že se vám ty realistické plány a sny uskutečnily, a popište
nejlepší verzi svého já:
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Cvičení

JSEM VDĚČNÝ/Á ZA ...

:: Jak na to: Jednou týdně sepište 5 věcí, které se udály během uplynulého týdne a za které pociťujete vděčnost.
Pište o tom, co se stalo, ale třeba i o tom, co (špatného) se mohlo stát a nestalo.
:: Proč to dělat: 1. Bezprostředně přijde příjemný pocit, protože se při tomto cvičení zabýváte pozitivními věcmi.
2. Přestanete brát dobré věci za automatické a díky tomu je budete umět víc ocenit. 3. Prohloubí se vaše vztahy s
lidmi, kteří pro vás něco udělali.

Týden od ___________ do ___________

Týden od ___________ do ___________

Jsem vděčný/á za:

Jsem vděčný/á za:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Týden od ___________ do ___________

Týden od ___________ do ___________

Jsem vděčný/á za:

Jsem vděčný/á za:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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Cvičení

METODA ABCDE
PROTI IRACIONÁLNÍM PŘESVĚDČENÍM

:: Jak na to: V tomto pracovním listu si rozeberete svou reakci na situaci, která ve vás vzbuzuje úzkost, depresi,
zmar, vztek a podobné nepříjemné pocity. Do políčka "A" patří stručný popis situace, která ve vás nežádoucí
odezvu vzbuzuje (např. "Někdo mě kritizuje", "Něco nevím", "Partner/ka se mnou nemluví"). "B" je to, co vás na
základě "A" napadá; vaše myšlenky a přesvědčení ("To je děs", "Jsem úplně k ničemu", "Nesmí se takhle chovat").
Do "C" uveďte, co pak cítíte (např. bezmoc, úzkost, vztek, závist, strach...) a co děláte ("Pořád na to myslím",
"Vzdám se", "Urazím se"). V části "D" postavte všechna svá "B" před soud. Ptejte se: Je to pravda? Jaké důkazy
hovoří pro? A jaké proti? Kam mě toto přesvědčení vede? (Např. Jsem k ničemu > "Asi to není úplně pravda, protože
jinak spoustu věcí zvládám. Tohle si mi teď nepovedlo, ale minule jsem to udělal/a dobře. Tento postoj ve mně
vyvolává sebelítost a depresi.") Převeďte iracionální "B" na racionální (namísto "To je děs" > "Je to nepříjemné";
Jsem k ničemu" > "Tohle se mi nepovedlo"; "Nesmí se takhle chovat" > "Byl/a bych radši, kdyby byl/a klidnější"). A
nakonec "E" - uveďte sem, co budete cítit a co budete dělat na základě těch racionálních "B" (např. "Zklamání",
"Frustrace", "No nic, stalo se", "Zjistím, jak to mělo být správně").
:: Proč to dělat: 1. Dostanete více pod kontrolu své myšlení a postoje. 2. Budete prožívat výrazně méně úzkosti a
bezmocnosti. 3. Budete se lépe vyrovnávat s náročnými situacemi.

Aktivující událost:

Disputace s iracionálními "B":

Berné mince:

Co nastane:

Racionální berné mince:

Efektivní, nový přístup:
Poznámky: 1. Negativní emoce nejsou samy o sobě nežádoucí, jen musíte odlišovat zdravé od těch nezdravých. Když se k vám někdo blízký
zachová nefér, je samozřejmě normální být zklamaný či smutný. To je zdravá emoční odezva. Není už ale zdravé začít pro to nenávidět celý svět či
upadnout do deprese - což se stane právě na základě iracionálních přesvědčení (například "Na nikoho se už nemůžu spolehnout", "Celý svět je
zkažený"). Když se vám povede převést tato iracionální a nepravdivá přesvědčení na nová a lepší, upraví se i vaše výsledné emoční prož ívání.
2. Nejčastější znaky iracionálních přesvědčení: a) Obsahují absolutní slova jako např. "nikdo", "všichni", "pořád", "nikdy". b) Obsahují
hodnocení typu "strašné", "děsné", "příšerné". c) Obsahují striktní požadavky na sebe či druhé, např. "musím", "nesmí", měl b y". d) Hroucení se
pod tíhou situace, např. "Tohle prostě nesnesu, nezvládnu, nevydržím". e) Obsahují méněcennost, např. "Jsem k ničemu", "Nic neumíš".
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Cvičení

MŮJ DOBRÝ DEN

:: Jak na to: Hodinu po hodině popište svůj typický den. Jednotlivé činnosti pak přiřaďte do kategorií, kam patří
(činnost může přijít i do více kategorií, nebo také do žádné, pokud se nikam nehodí). Popis kategorií: PRožitek: Sem
patří činnosti, u kterých jste uplatil/a své schopnosti či silné stránky nebo kde jste prokázal/a vytrvalost či odvahu
(např. vyřešení problému v práci, zrytí záhonu, důvěrný rozhovor (i ten vyžaduje schopnosti), vzdělávání se).
POžitek: Smyslová radost; činnosti nevyžadující žádné velké schopnosti a přinášející chvilkové potěšení (jídlo, pití,
rekreační sex, masáž, vana). SMysl: Činnosti, které pro vás mají význam, které vašemu životu dávají smysl. ZAujetí:
Činnosti, které vás baví, zajímají a pohlcují (u čeho zapomenete na svět kolem, co vášnivě rádi děláte). VZtahy:
Činnosti, které udržují a prohlubují vaše vztahy s jinými lidmi (rozhovor, hry, oboustranně chtěný sex s láskou).
OBnova sil: Typickým zástupcem je spánek, patří sem i sport, ale třeba také důvěrný rozhovor (televize spíše ne).
:: Proč to dělat: 1. Uvidíte z odstupu, jak trávíte svůj čas. 2. Můžete průběh svého dne optimalizovat.
Od - do

Činnost

PR PO SM ZA VZ OB

Od - do

0.00 až
1.00

12.00 až
13.00

1.00 až
2.00

13.00 až
14.00

2.00 až
3.00

14.00 až
15.00

3.00 až
4.00

15.00 až
16.00

4.00 až
5.00

16.00 až
17.00

5.00 až
6.00

17.00 až
18.00

6.00 až
7.00

18.00 až
19.00

7.00 až
8.00

19.00 až
20.00

8.00 až
9.00

20.00 až
21.00

9.00 až
10.00

21.00 až
22.00

10.00 až
11.00

22.00 až
23.00

11.00 až
12.00

23.00 až
0.00

Činnost

PR PO SM ZA VZ OB

Interpretace: V "dobrém" dni byste měl/a mít dost činností, které vám dávají smysl a které vás baví a zajímají (kategorie "SMysl" a
"ZAujetí"). Protože nejdůležitějším faktorem životní spokojenosti jsou fungující mezilidské vztahy a ty chtějí čas, neměly by ve
vašem dni chybět úseky věnované právě vztahům. Do správného dne patří prožitky i požitky; prožitků by přitom mělo být víc.
Neobejdete se ani bez dobíjení baterek; asi 1/3 dne by měla být věnována obnově sil. Máte podle těchto kritérií "dobrý den"?

Je něco, čeho potřebujete více?

Je něco, čeho potřebujete méně?

Co uděláte pro vylepšení svého dne?

© PhDr. Michaela Peterková, 2016, www.pp.psyx.cz: informace, materiály a kurzy pozitivní psychologie
Tento kompletní a nezměněný pracovní list můžete kopírovat, používat a bezplatně poskytovat jiným osobám.
Pokud vás zajímají online kurzy pro duševní pohodu a zdraví, prozkoumejte Žlutou sovu na www.zlutasova.cz

Kurzy pozitivní psychologie: www.pp.psyx.cz
Kurz pozitivní psychologie pro každého
Kurz pozitivní psychologie pro odborníky

© Michaela Peterková 2016

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE na www.pp.psyx.cz

