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Co je to stres?

Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento

organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a

jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování

homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu.



Co je to stres?



Dlouhodobé 
působení 
stresu

Dlouhodobý stres nevede k ohrožení života, ale spouští celou řadu
těchto život zachraňujících mechanismů. Ale pokud se tyto situace
neustále opakují a přetrvávají, dochází z krátkodobějšího hlediska ke
„ztuhnutí svalů“. Z dlouhodobého hlediska je zvýšené uvolňování
glukózy jedním z faktorů vzniku diabetes mellitus druhého typu (tzv.
stařecká cukrovka), často zvýšený tlak je jednou z příčin trvale
zvýšeného tlaku. Tím se dostáváme k dnešní nejrozšířenější civilizační
nemoci, a tou je ischemická choroba srdeční , jejímž asi nejobávanějším
projevem je infarkt myokardu.



Dlouhodobé 
působení 
stresu



Jak jste na tom 
se stresem vy?



Test 

1. Dokážete bez váhání říct, co by vám udělalo radost?
a) Zřejmě by vám to činilo problémy 1

b) Museli byste chvíli přemýšlet 2

c) Určitě ano 3

2. Co si myslíte o štěstí?
a) Každý může být jeho strůjcem 2

b) Pokládáte ho za velmi křehkou a vzácnou záležitost 1

c) Nespočívá vždy jen ve velkých věcech 3

3. Když se vám v životě nedaří …..
a) Snažíte se myslet pozitivně 3

b) Svoji situaci vidíte horší než ve skutečnosti je 2

c) Dáváte to za vinu lidem kolem sebe 1



Test 

4. Co si o sobě myslíte?
a) Že mám spoustu špatných povahových vlastností 1

b) Že byste měli na sobě zapracovat 2

c) Nemáte o sobě špatné mínění 3

5. Pokud vám partner slíbí modré z nebe, co si pod tím 
představujete?
a) Lásku až do konce života 2

b) Spoustu peněz 1

c) Dlouhý život 3

6. Považujete sami sebe:
a) Za dítě štěstěny 3

b) Smolaře 1

c) Poctivého člověka 2



Výsledky testu

 6-9 bodu: vaše představa o štěstí je velmi osobitá a bude spíš 
materiální povahy. Leccos ve vaše životě považujete za 
samozřejmost. Spíš věci ponecháváte náhodě, než abyste se sami 
snažili osud zvrátit.

 10-14 bodů: o tajemství štěstí něco víte, ale někdy si myslíte, že 
život není fér. I když si myslíte, že víte, jak štěstí uchopit, 
každodenní realita vás může nečekaně překvapit a postavit vás na 
pevnou zem ve vašich očekáváních.

 15-18 bodů: uvědomujete sii, že štěstí je mozaika poskládaná z 
nepatrných malých radostí a člověk musí vynaložit velké úsilí a 
dřinu, aby se cítil spokojeně a šťastně. Snažíte se pozitivně myslet 
a tím si dokážete do svého života přivolat věci, po kterých toužíte.



Co s tím?



Škálování

 Co je vaše priorita a co není?

 Všechny životní situace si nezaslouží vaší stejnou (velkou) 
pozornost

 Co nejhoršího se stane, když se to nestane?



Dýchání

Srdeční 
tep a 

krevní tlak

Nervy

Svaly



Serotonin

V našem mozku jsou produkovány tzv. neurotransmitery, jako je 
např. serotonin, který hraje důležitou roli v tom, jak se každodenně 
cítíme. Mnoho lidí při snížené hladině serotoninu pociťuje ve 
zvýšené míře bolest, stres, depresi a úzkost. Naštěstí existuje 
mnoho přirozených způsobů, jak podpořit dobrou náladu tím, že 
svému tělu napomáháme vyprodukovat správné množství 
serotoninu.

 Pravidelné cvičení – pohyb jako takový

 Sex

 Ovoce a zelenina

 Smích

 Sluníčko

 Flow?



Kdo jsme?

Jsme tím co jíme a pijeme

Jsme tím so dýcháme

Jsme tím s kým se stýkáme

Jsme tím na co myslíme

Kdo jediný to může změnit?



Myšlenky mají 
neuvěřitelnou 
sílu

NN VN

VV NV



Inner game

 Pro co přicházíš to dostáváš

 Práce s pozitivní myšlenkou

 Mé dobré a špatné já 

Video Jarda Dušek

http://www.onlinevideoconverter.com/video-converter



Pozitivní 
bilance

 Slavte vše, co se slavit dá

 Pište s deník

 Před usnutím se pochvalte za tři věci, které se vám ten den 
povedly

 Naučte se, vědomě si všímat pozitivních situací 



Usilujte o 
nedokonalost

Stres si často způsobujeme sami, jelikož chceme být 100%. 

K ideálu je pouze přibližujeme. 

A popravdě, nemáme rádi dokonalost, tu často svému okolí 
neodpouštíme.

 Delegujte

 Radujte se

 Neberte se vážně



Vaše 
očekávání

Co je příčinou našeho zklamaní? Naše očekávání.

 Nastavte si reálná očekávání



Vezměte na 
vědomí 
metaprogramy
– naše různé 
způsoby 
myšlení

Proaktivní x reaktivní

Celek x detail

Příležitosti x omezení

Interní zdroje  x externí zdroje

Všeobecné x specifické

Změna x udržování

Shoda x neshoda



Interpretace
 Co je to objektivní realita?

 Interpretační vzorce (úhel pohledu)



Vnitřní strachy
Každý se bojíme, lišíme se pouze v tom, kolik času a pozornosti 
svým strachům věnujete

 Vím o tobě můj strachu, ale nedám ti prostor a energii



Zkratky

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vás bolí hlava, nebo si rovnou 
vezmete prášek?

Dáváte pozornost signálům, které nám tělo dává?
 Únava

 Neradost

 Nemoc

 Neúspěch



Používejte 
benchmark –
srovnání 
hodnot

1.3.2018



Řešte to, co 
sami můžete 
ovlivnit



Tady a teď
 Neustále vzpomínáme, jaké to bylo

 Řešíme budoucnost, jaké to bude

 Užíváme si přítomný okamžik? A jak moc?



Naučte se 
relaxovat

Proč je základem relaxace výdech pusou?

 Odvádění metabolitů ven z těla

 Zklidnění tepu

 Zmírnění svalového a nervového napětí



Mějme se rádi

Mám se ráda, jsem vděčná, odpouštím si

Mám tě ráda, jsem ti vděčná, odpouštím ti

Mám ráda svého nepřítele, jsem vděčná svému nepříteli, odpouštím 
svému nepříteli



Pracujme s 
konečností 
sebe sama

Došel jsem až na vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je 
můj život nejspíš ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám 
jen málo radosti. Na konci je bohatství jen aspektem života, kterému 
jsem přivykl.

Bez ohledu na stadium života v němž se nacházíte, budete každý 
jednou čelit dnu, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší 
rodině, lásku k svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte 
sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní.

Steve Jobs



Co bude váš 
první malý 
krok?



TAKE WAY



Děkuji za 
pozornost I        Life


