
Ako si udržať
zdravý rozum



„Ja sa z toho zbláznim!” - týmto zvolaním si občas uľaví skoro každý z nás.  
Aby k skutočnému zblázneniu sa prichádzalo čo najvýnimočnejšie, pripravili 
sme príručku psychohygieny. Čítajte, čím posilniť svoje obranné mechanizmy, 
alebo ako reagovať na prvé možné príznaky psychického vyčerpania.

Všetci rozumieme tomu, že keď nás zdolá chrípka, je potrebné zaliezť do  
postele, piť čaj s medom a proste sa vykurírovať. Deťom odmalička vysvetľu-
jeme, že si musia čistiť zuby, aby nemali kazy. Chápeme, že o telo sa musíme 
starať a dbať na prevenciu, aby nebolo choré a keď aj ochorie, tak ho liečiť. 
Nikomu nepríde čudné starať sa o svoje fyzické zdravie. Ale ako to máme so 
zdravím psychickým?

Neblúznime viac ako predtým.
Len to viac riešime.

Vyhľadať odbornú pomoc, keď „to“ príde na psychiku, bolo ešte donedávna
pre veľa ľudí tabu. V posledných rokoch sa však situácia našťastie zlepšuje.
Ľudia sa stále častejšie so svojimi psychickými problémami
neboja zveriť odborníkom. Jednoducho
sme začali chápať, že ísť k psychológovi
nemusí ešte nutne znamenať,
že je človek blázon.
I keď by sa podľa štatistík mohlo
zdať, že bláznime a blúznime
omnoho viac. „Tých najčastejších
duševných porúch, teda
úzkostí a depresií, je viac
preto, že klienti sa nehanbia
vyhľadať lekára, a tým pádom
sú diagnostikovaní,” hovorí
o tom psychiater Jan Hanka
z Národného ústavu pre duševné
zdravie. „Pokiaľ ide o závažné
duševné choroby typu schizofrénia,
ich výskyt je po celom svete stabilný.”



 

Ako spoznať, že sa mi v hlave niečo deje?

Než sa prihodí niečo naozaj vážne,
môže človek bojovať s neurotickými
poruchami. V populácii sú najčastejšie
a jednoducho povedané,
komplikujú bežné fungovanie
človeka. K príznakom patria pocity
strachu a úzkosti, tendencie vyhýbať
sa situáciám, ktorých sa človek
bojí. V somatickej rovine sa prejavujú
zvýšeným potením, pocitmi
blízkymi mdlobám, zrýchleným
tepom, návalmi chladu alebo tepla,
problémami s dýchaním. A bližšie
neidentifikované úzkosti sa potom
môžu rozvinúť do fóbických porúch.
Veci, ktoré ostatní nevnímajú ako
nebezpečné, ale u chorého človeka
môžu vyvolávať neznesiteľný strach:

Agorafóbia – vyraziť na ulicu alebo na nákup je neprekonateľná prekážka, všade 
je veľa ľudí, veľa otvorených priestorov. Pacienti s agorafóbiou sa boja, že sa im 
niečo stane a oni nebudú mať kam utiecť. Odmietajú kamkoľvek chodiť, cestovať, 
sociálny kontakt ich desí.

Klaustrofóbia – strach z uzavretých priestorov, či už sú to lietadlá, výťahy, vlaky, 
jaskyne alebo tunely.

Sociálna fóbia – strach stýkať sa s inými ľuďmi a hovoriť, telefonovať alebo jesť 
na verejnosti. Ľudia, ktorí trpia sociálnou fóbiou, sa na verejnosti červenajú, trasú 
a chce sa im zvracať.

Špecifické (izolované) fóbie – strach si môžete vybudovať v podstate z čohokoľ-
vek. Napríklad z jednotlivých konkrétnych vecí a špecifických situácií, ktoré  
väčšine populácie nerobia najmenšie problémy.



Stresujeme sa dnes a denne. 
Napriek tomu je to stále nebezpečné.
Stres je normálna až bežná záležitosť, chcelo by sa povedať. Je neoddeliteľnou 
súčasťou našich životov tak veľmi, že sme ho skoro prestali vnímať ako riziko. 
Proste tu s nami je. Tak nejak stále. Lenže o to je nebezpečnejší. Berieme ho ako 
súčasť každodenného života, ktorú dokážeme ako tak ukočírovať. Avšak len do 
momentu, než padneme na zem, totálne vyčerpaní.

K čomu potrebujeme stres. 
A kedy už je ho veľa.
Istá miera stresu je potrebná. Donúti nás každé ráno vstať z postele, ísť do práce, 
do školy, postarať sa o seba a svojich blízkych, zaplatiť účty. Primeraný stres  
jednoducho hrá úlohu v našej motivácii niečo robiť. Háčik je v tom slove „prime-
raný”. Stres, ktorý nás v súčasnej dobe hromadne kosí, totiž nie je primeraný ani 
trochu. „Na jednej strane je náš život pohodlnejší než býval, nehrozia nám hlado-
mory, vojny ani úmrtia na banálne choroby. Na strane druhej sme v strese, pretože 
čelíme záplave informácií, zažívame neistotu ohľadne zamestnania i financií. Náš 
stres je omnoho abstraktnejší a horšie sa mu čelí, čo môže ľahšie viesť k rozvoju 
psychických problémov,” popisuje situáciu psychiater Jan Hanka.



Spoznajte, kedy je načase ho riešiť
V strese nie ste len vtedy, keď sa posťažujete kolegovi v práci, že je toho na vás 
nejak veľa. Príznakov je dosť a keď ich spozorujete viacero naraz, prišiel moment, 
kedy by ste stres mali začať brať vážne. Vybrali sme tie najzásadnejšie, ktoré by 
vás mali naviesť k tomu, že niečo nie je v poriadku:

Príznaky stresu
Problémy s pamäťou. Zabúdate nielen kam ste čo dali, 
ale tiež mená, adresy či úlohy. Neľahká koncentrácia. 
Aj keď sa snažíte, neviete sa na nič poriadne sústrediť. 
Zlá nálada, podráždenosť, depresie. Bývali ste veselí 
a usmievaví, teraz vás ale nepoteší vôbec nič.
Alebo nezmyselne „vybehnete“ kvôli každej maličkosti. 
Pocit osamelosti. Cítite, že ste na všetko sami a nikto 
vám s ničím nemôže pomôcť. Neustále obavy. V práci, 
doma, v situáciách, ktoré ste predtým riešili jednoducho 
a úplne pokojne, sa teraz strachujete o všetko. Ako si 
poradíte, ako to dopadne, čo by sa mohlo stať.

Stres môže bolieť
Dlhodobý stres môže mať závažné následky. A nejde len o emočné vyčerpanie, 
vyhorenie alebo duševnú prázdnotu. Naše psychické problémy sa totiž nakoniec 
vždy prejavia na tele. Boľavý chrbát, zlé trávenie alebo akné sú ešte tým lepším,  
čo si môžeme so stresom zadovážiť.
Príznaky ako zdanlivo bezdôvodné bolesti, vyrážky alebo nevoľnosti by mali byť 
varovaním, že sa niečo deje a je potrebné spomaliť. Stres totiž spúšťa uvoľňovanie  
kortizolu (stresového hormónu), ktorý - pokiaľ je produkovaný neustále - bráni 

správnej funkcii imunitného, tráviaceho, nervového 
a svalovo-kostrového systému. Inými slovami, môže 
vás úplne zlikvidovať. Ruka v ruke so stresom idú 
tiež obezita, depresia aj srdcové ochorenia.

 

 

 

 



Ako sa stresu vyhýbať?
Všetci sme tieto rady počuli už veľakrát a znejú tak banálne, že sa nám nad tým 
chce mávnuť rukou. Lenže tieto banality nás nakoniec môžu zachrániť z poriadnej 
kaše. Najskôr je dôležité spoznať hlavné príznaky toho, že je čas zakročiť, a potom 
to hneď začať riešiť. Nie o týždeň, zajtra alebo o hodinu, ale hneď. Postupne, ale 
dôkladne.

Veľa spite. Ešte pred sto rokmi ľudia spali priemerne deväť hodín denne, dnes je to 
sedem hodín. Každú minútu sme zavalení podnetmi a informáciami, inteligentné 
telefóny nedáme z ruky ani v posteli a miesto oddychu beháme prstom po displeji. 
Jedzte zdravo. Nemusíte však hneď prejsť výhradne na šaláty a cícer. Napríklad si 
na tanier len pridajte zeleninovú prílohu a párkrát za týždeň si namiesto vyprážaného  
dajte rizoto alebo polievku phó.

Hýbte sa. Vypoťte sa v posilňovni, behajte prírodou, pretiahnite telo na skupinových  
lekciách jógy - skrátka venujte sa pohybu, ktorý je vám milý. Alebo sa aspoň raz za 
pár dní prejdite do práce pešo.

Buďte so svojimi blízkymi. Spoločnosť ľudí, ktorých máte radi, vás ukľudní  
a naladí na pohodovú nôtu. K dobrej psychickej pohode prispieva aj fyzický kontakt,  
obyčajné objatie. Ako pre každú chorobu, tak aj pre zdravú hlavu je dôležitá pre-
vencia. Aj keď sa to často môže zdať obtiažne alebo snáď nemožné, snažte sa 
eliminovať prílišný stres a ten „zdravý” si pripúšťať k telu v rozumnej miere. Myslieť
na psychohygienu aj v dobe, kedy sa vlastne cítite príjemne a v pohode, sa vám 
v dobrom vráti.




