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Jmenuji se Lída a jsem lektorka, terapeutka a autorka unikátních Terapeutických panenek.  

Dlouhodobě se zaměřuji na témata pro kvalitnější život. Při své práci jsem pomohla stovkám lidí, aby se 

vymanili z jejich problémů a starostí, zbavili se svých strachů a omezujících přesvědčení a dosáhli spokojeného 

života.  

K mé práci, která je pro mě zároveň i posláním, jsem se dostala tak, že jsem sama měla své problémy. Byly to 

především následky zneužívání v dětství, malá sebedůvěra a špatné partnerské vztahy viz můj životní příběh, s 

čímž jsem si nevěděla rady. Absolvovala jsem opakovaná sezení u psychologa, což mi nepomohlo a efekt se 

nedostavoval. Hledala jsem proto další způsoby, jak si pomoct. Díky tomu jsem objevila opravdu účinné 

metody, které mi obrovským způsobem pomohly. Zpracovala jsem si velké množství svých starostí a našla 

způsob, jak své problémy opravdu vyřešit.  

I nadále na sobě pracuji, vzdělávám se a objevuji nové postupy, jak si zpracovat vlastní omezující programy a žít 

naplněný, šťastný a smysluplný život. Všechny poznatky a funkční postupy, které jsem získala při práci s lidmi v 

rámci terapií, jsem zahrnula do svého online terapeutického programu.   

Za tím, co učím, si stojím. Vše, co učím, je současně to, co sama používám. Všechny metody a techniky fungují, 

a to velmi spolehlivě.  

Moje filozofie je postavena na osobní spokojenosti a motivaci každého jednotlivce. Těší mě růst, úspěch a 

spokojenost lidí kolem mě. Předávám lidem víru v sebe a posiluji jejich sebevědomí. Rozzářený a spokojený 

výraz lidí je pro mě největším motorem toho, proč dělám svoji práci.  

 

 
 

Lída Špačková  
Lektorka, terapeutka a autorka Terapeutických panenek© 

“Souhlasím, že je obtížné udělat v 

životě změnu. Proto budeme 

společně pracovat na tom, abyste 

se zbavili svých starostí a strachů a 

začali žít takový život, jaký 

skutečně chcete.“ 

 

http://lidoll.cz/terapeuticke-panenky/
http://lidoll.cz/o-mne/
http://lidoll.cz/online-programy/online-terapeuticky-program/


 
 

 
 

ÚVOD 

 

Deprese patří k velmi bolestivým a těžkým zkušenostem v životě člověka. Pokud jí trpíte, víte velmi 

dobře, že vás zbavuje energie a zájmu o cokoliv. Nese sebou hluboce negativní pohled sama na sebe, 

svět a budoucnost. Možná vidíte vše černě a často propadáte beznaději a pocitu, že již nic v životě 

nebude dobré a nic nemá cenu. Souhlasím, že procházet si takovýmto obdobím je nesmírně těžké a ti, 

co to nezažili, mohou jen stěží chápat, co nyní prožíváte.  

Zároveň však můžete cítit naději, jelikož existují účinné postupy a léčba, kdy i lidé s depresí mají šanci 

na zlepšení svého stavu. A dokonce i svépomocí se lze z deprese dostat!  

Nyní se i vy naučíte dovednosti, které začnete používat a díky kterým s depresí pořádně zatočíte.   

Tato kniha vám o depresi poskytne srozumitelné informace. Zároveň je založena na mých 

zkušenostech z terapeutické praxe a dostupných výzkumných zdrojů o tom, jaké strategie při zvládání 

deprese fungují nejlépe.  

Kniha vám skvěle poslouží jako prvotní seznámení s tématem deprese a úvodními kroky, jak začít 

s depresí pracovat. Objevíte praktický návod, co dělat krok za krokem ve vašem každodenním životě, 

pokud vás deprese postihne. 

Pamatujte však, že kniha nenahrazuje psychologickou nebo lékařskou léčbu. Pokud je vaše deprese 

příliš těžká, vyhledejte odpovídající léčbu. Lékaři vám mohou pomoci dostat se z nejhoršího období. 

Poté, co načerpáte síly, se opět budete moci vrátit k této knize a začnete používat tyto účinné 

dovednosti. 

 

Kniha je určena pro: 

 osoby s depresivní náladou 

 partnery, rodinné příslušníky nebo přátele, kteří chtějí pomoci osobě trpící depresí 

 

Důraz v této knize je zaměřen na tři kroky: 

 znovu aktivovat svůj život 

 změnit negativní myšlení a zvyky 

 řešit skutečné příčiny problémů 

 

Na konci knihy najdete užitečné informace, které vám pomohou ke změně životního stylu a redukci 

depresivních nálad a pocitů. Zároveň objevíte i další možnosti, jak na sobě pracovat, abyste se 



 
 

 
 

nejenom zbavili deprese, ale především svých starostí a mohli tak začít žít spokojený a šťastný život. 

Již nyní se můžete začít těšit.  

 

Věřím, že vám bude tato kniha přínosem. Snažila jsem se zde veškeré strategie a postupy prezentovat 

krok za krokem a co nejvíce srozumitelně. Jistě si uvědomujete, že pouhé čtení nebude stačit a tak 

postupně tyto poznatky převedete do praxe a začnete je pravidelně používat, aby vám přinesly 

pozitivní změny.  

 

Nyní se pojďme podívat na to, nakolik jste připravení k práci na sobě. Nevadí, jestli si ještě nejste 

úplně jistí, že chcete něco měnit. I to je v pořádku.  

 

Krátce si položte 3 otázky. Označte své odpovědi na stupnicích od 0 do 10, přičemž 0 je téměř žádný 

efekt a 10 znamená extrémně velký efekt.  

 

Jak moc špatná nálada ovlivňuje můj život? 

 
     0              10 
téměř žádný efekt                        extrémně velký efekt 

 

Jak důležité pro mě je, abych se cítil/a lépe? 

 
     0              10 
téměř žádný efekt                        extrémně velký efekt 

 

Jsem ochoten/na učinit v mém životě změny, abych se začal/a cítit lépe? 

 
     0              10 
téměř žádný efekt                        extrémně velký efekt 

 

Pokud jste uvedli méně než 5 bodů u dvou nebo tří otázek, možná uvažujete o změně, ale zřejmě se 

necítíte příliš jistě se do změny pustit. Pokud tomu tak je, přečtěte si tuto knihu a popřemýšlejte o 

tom. Třeba zjistíte, že změna není až tak náročná, jak by se mohlo zdát. 

Pokud jste dosáhli 5 nebo více bodů u dvou nebo tří otázek, jste připraveni na změnu. Jste připraveni 

věnovat každý den nějaký čas tomu, abyste se zlepšovali. 

 

Pokračujte na další strany a začněte. . . 
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TEORETICKÁ ČÁST 

………………………………………………………… 
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V následující teoretické části se dozvíte o depresi více. Co je a co není deprese, jaké jsou symptomy, 

typy deprese, co způsobuje deprese a jaké jsou možnosti léčby. Další informace na téma deprese 

naleznete i na mém blogu, kde se tématu deprese věnuji ve svých článcích.   

 

Co je deprese? 

Deprese patří mezi afektivní poruchy neboli poruchy nálady. Většina lidí v depresi se chová utlumeně. 

Běžné projevy deprese jsou smutek, apatie, snížená výkonnost, problémy se spánkem, neschopnost 

donutit se k běžným činnostem, poruchy příjmu potravy, změny hmotnosti, nezájem o sex a 

sebevražedné myšlenky.  

Deprese je v životě člověka velmi bolestivá a těžká zkušenost. Mnoho lidí se stydí a nechtějí přiznat, že 

mají problém nebo že jsou v depresi. Možná byste se divili, jak častá tato záležitost je. Více než 4% 

dospělých je v depresi většinu svého života a více než 15% dospělých někdy v životě deprese zažili. 

Deprese může být i tak závažná, že je třeba hospitalizace v nemocnici.  

Ovšem je třeba si uvědomit, že deprese není známkou slabosti. Mnoho schopných, inteligentních a 

skutečně úspěšných lidí také trpěli depresí. Být depresivní neznamená, že máte "slabou osobnost" 

nebo je s vámi něco špatně! 

 

 Deprese není  

Pokud někdy máte špatnou náladu, tak to ještě nutně neznamená, že trpíte depresí. Smutek a špatná 

nálada se běžně objevují v průběhu života a nelze se jim vyhnout. Mohou nastat situace, kdy se třeba 

pohádáte s partnerem, onemocníte nebo v horším případě někdo z vašich blízkých zemře. To může 

vaši náladu značně ovlivnit.  

Pokud se v takových situacích cítíte smutní nebo podráždění, špatně spíte, nechcete se stýkat s přáteli 

nebo rodinou, příliš mnoho jíte nebo naopak nedostatečně – pak pravděpodobně trpíte špatnou 

náladou. Nicméně špatná nálada se obvykle zlepší během týdne či dvou. Nejedná se tedy o depresi. 

 

 Deprese je 

Předpokládejme, že máte špatnou náladu, která ani po několika týdnech nezmizí a naopak se stále 

zhoršuje. Nebo pokud u vás převažují některé ze symptomů deprese, které jsou uvedené níže. 

V takovém případě se u vás může jednat o depresivní stav.  

 

http://lidoll.cz/tag/deprese/
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Symptomy deprese 

Deprese má mnoho různých příznaků. Je velmi často charakterizována pocitem smutku a beznaděje, 

které ovlivňují váš život, pocity, jednání a myšlení. 

 

Některé z nejčastějších příznaků deprese, které u sebe můžete pozorovat:  

• Depresivní nálada. Pocit smutku, beznaděje nebo podrážděnost. Někdy se lidé cítí rozrušení, 

necitliví a prázdní. 

• Ztráta zájmu o vše. Nezájem o cokoliv a velmi nízká motivace vůbec něco dělat.  

• Sebekritika a pocit viny. Myslíte si o sobě, že jste špatní, zbyteční a bezcenní.  

• Pesimismus. Negativní interpretace věcí, které se kolem vás dějí. Např. pocit, že se nic nevyřeší. 

• Beznadějnost. Pocit, že vše je ponuré a zbytečné, a že to tak již bude navždy. Někteří lidé mají pocit, 

že již nemá cenu se vůbec o něco snažit.  

• Ztráta energie. Pocit únavy a nedostatku energie po delší dobu. 

• Snížená aktivita. Někdy se člověk dostane do bodu, že dělá velmi málo, ve srovnání s jeho životem 

před depresí. 

• Vyhýbání se společenskému kontaktu. Odmítání komunikace s ostatními a vyhýbání se socializaci s 

jinými lidmi. 

• Obtížné soustředění. Člověku dělá problém sledovat i televizi nebo se pro něco rozhodnout.  

• Problémy s pamětí. Zapomnětlivost v každodenních situacích. 

• Změny spánku. Někteří lidé nejsou schopni dostatečně spát, někteří naopak spí příliš mnoho. 

• Změny chuti k jídlu a hmotnosti. Někteří lidé ztrácejí chuť a začnou hubnout. Jiní se mohou naopak 

přejídat, což vede k přibírání hmotnosti.   

• Ztráta zájmu o sex. Někteří lidé zjistí, že ztrácejí zájem o sex, nedokážou se uvolnit, trápí je starosti o 

jejich výkon a mají potíže s intimitou. 

• Myšlenky na smrt. Pokud si někdo pohrává s myšlenkou, že by možná bylo lepší, kdyby vůbec nebyl, 

a uvažuje o sebevraždě, je třeba vyhledat odbornou pomoc co nejdříve!  

 

Výše zmíněné jsou některé z nejběžnějších symptomů deprese. Nejsou zde uvedeny zdaleka všechny. 

Když jsou lidé depresivní, většinou mají nejméně pět těchto symptomů, které u nich přetrvávají po 

dobu alespoň dvou týdnů. Tyto příznaky zpravidla způsobují velké množství strachů a nepříjemných 

pocitů.  
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Pokud se podíváte na výše uvedený seznam, můžete si všimnout, že tyto příznaky mohou být 

rozděleny do zhruba čtyř hlavních skupin: 

1. Negativní změny nálady  

Ty jsou často považovány za hlavní symptomy deprese. Kromě toho, že lidé mají špatnou náladu, 

mohou se také cítit podrážděně, bezcenně a beznadějně. Mohou také ztratit zájem nebo radost z 

jejich obvyklých činností. Někdy také mohou přestat cítit lásku ke svým nejbližším.   

2. Fyzické příznaky  

Změny spánku, chuti k jídlu, hmotnosti a energie. 

3. Změny myšlení 

Obtížné soustředění, neschopnost rozhodnutí nebo vyřešení problémů. Problémy s pamětí. Někteří 

lidé začnou o sobě přemýšlet velmi negativně ("jsem bezcenný"), o světě ("nikdo se o mě nezajímá"), 

o budoucnosti ("Nemohu to udělat, je to beznadějné"). 

4. Změny v chování 

Lidé často začínají zanedbávat sociální aktivity a další činnosti, kterým se dříve věnovali.   

  

Diagnostiku deprese obvykle provádí vyškolený profesionál 

Depresi nemusí být lehké sami diagnostikovat. V případě nejasností a pro přesné určení, zda se jedná 

skutečně o depresi, vyhledejte zkušeného lékaře, psychiatra nebo psychologa, kteří vám pomohou 

určit, zda se skutečně jedná o depresi nebo jen špatnou náladu.  

Těžká deprese je závažný problém a měla by být diagnostikována odborníkem. Ten vám může pomoci 

s doporučením různých způsobů léčby deprese, které můžete aplikovat společně s dovednostmi, které 

se naučíte z této knize. 

 

Myšlenky na sebevraždu 

U mnoha lidí deprese vyvolává pocit, že život je zdánlivě beznadějný a nezvládnutelný. Pro malý počet 

jedinců tento pocit beznaděje je tak silný, že začnou přemýšlet o sebevraždě. Pokud se do takovéto 

situace dostanete, ať už vy sami nebo někdo z vašich blízkých, pak nastal čas na akutní pomoc.  

 

Vyhledejte odborníka, který vám pomůže tyto pocity překonat. Pokud nemůžete čekat na 

schůzku s ním, existuje řada krizových linek, kam můžete zavolat. Pamatujte, že vše se dá 

řešit a vždy se věci mohou obrátit k lepšímu.  
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Základní dva typy deprese - endogenní a reaktivní 

Každá z nich zahrnuje stejné typy problémů (např. ty, které jsme si uvedli výše), ale endogenní (těžká) 

deprese bývá náročnější. Obvykle, když člověka trápí deprese, jedná se o reaktivní (mírný) druh. 

 

1. Endogenní (těžká) deprese 

Vzniká bez ohledu na životní okolnosti, její příčina je v nevyvážené biochemii v mozku a základem 

léčby jsou antidepresiva. Jde o nemoc. Při léčbě těžké deprese jsou často předepisována 

antidepresiva, která jsou při léčbě tohoto druhu deprese obvykle efektivní. Na antidepresiva v 

ideálním případě navazuje i psychologická léčba.  

Těžká deprese se často řeší pomocí kognitivní behaviorální terapie (CBT). CBT je druh terapie, která učí 

nové způsoby myšlení a účinnější jednání. Tato kniha je založená na metodách CBT. 

 

2. Reaktivní (mírná) deprese 

Jde o útlum nálady, který přišel jako důsledek životních okolností – mnoho stresu, spousta neřešených 

problémů, těžké situace (úmrtí, rozvod…) atd. Biochemické prostředí mozku bylo původně zcela v 

normálu. Není to nemoc, je to "jen" porucha z okruhu neuróz (špatná nálada, podráždění). Reaktivní 

deprese se proto léčí hlavně pomocí psychologických postupů, například pomocí dovedností, které se 

naučíte v této knize.  
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Mýty o depresi  

Mýtus 1: "Nic se mi nestalo, není důvod, proč bych měl/a mít špatnou náladu. Je to moje chyba". 

Realita: Někdy je pro lidi velmi těžké pochopit, proč se dostali do deprese a nakonec si začnou myslet, 

že deprese je nějakým způsobem jejich vina.  

 

Mýtus 2: "Nevím, proč lidé říkají, že je to deprese. Já se tak cítím celý život. Na tom se nic nezmění". 

Realita: Je poměrně běžné, že lidé žijí celý život ve špatných pocitech a cítí se nešťastní většinu času 

svého života. Pak jim přijde těžké uvěřit, že by se takto cítit nemuseli. Že rozhodně není „normální“ 

cítit se mizerně a už vůbec to nemusí být trvalý stav!  

 

Mýtus 3: "Deprese je biologická a nemůžu s tím nic dělat. Vyřeší to pouze léky". 

Realita: Někteří lidé opravdu mohou být náchylnější k depresivním náladám než ostatní. Ale největší 

podíl na rozvoj deprese má především způsob, jakým myslíte a chováte se. Jedná se především o 

podvědomé negativní programy, které si vytváříte v průběhu života a které negativně ovlivňují váš 

život a způsobují veškeré problémy a špatné pocity. O těchto programech se více dozvíte v 

následujících kapitolách.  

 

Mýtus 4: "Jiní lidé se vyrovnali se svými životy, aniž by dostali depresi, a to zažili mnohem horší věci 

než já. Jsem slabý/á. Musím to zvládnout sám/a". 

Realita: Může to vypadat, že všichni okolo zvládají problémy lépe než vy. Jenže to může být tím, že se 

soustředíte pouze na lidi, kteří se se svými problémy vyrovnali, a již nevidíte ty, kterým se to nedaří. 

Může to být také tím, že lidé své pocity skrývají, a přestože se vám jeví jako vyrovnaní a spokojení, tak 

ve skutečnosti to může být naopak. Pamatujte, že pocit beznaděje je jedním z příznaků deprese. A 

rozhodně neznamená, že jste slabí nebo ubozí! 

 

Mýtus 5: "Proč bych měl/a užívat léky? Nepomůže to, nic se nezmění". 

Realita: Je pravda, že léky nezmění obtížné věci ve vašem životě. Léky vám mohou dočasně pomoci, 

abyste se cítili lépe a nabrali energii na potřebné změny ve vašem životě. Z dlouhodobého hlediska 

léky opravdu příliš význam nemají. Pokud se chcete skutečně cítit lépe a nepodléhat depresi, tak je 

třeba lépe nastavit svůj život například díky postupům, které se dozvíte v této knize. 
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Co způsobuje depresi? 

Existuje řada příčin deprese, některé souvisejí s fyziologií našeho těla a některé s životní situací, ve 

které se nacházíte. Často, když jsou lidé deprimovaní, se jedná o kombinaci těchto dvou příčin. Nyní se 

pojďme podívat na některé z nich.  

 

Genetika  

Mohli jste zdědit geny, u kterých je větší pravděpodobnost vývoje deprese. Pokud má mnoho lidí ve 

vaší rodině potíže s depresí, pak to může postihnout i vás. Mějte však na paměti, že vysoká míra 

deprese v rodině může být také kvůli způsobu, jak vaše rodina žije a jak se chováte k sobě navzájem. 

Může být tedy způsobena „zděděnými“ vzorci chování v rámci rodiny, nikoliv jako důsledek genů. Více 

o těchto programech se dozvíte v následující kapitole. 

 

Mozek a fyziologie  

Když jsou lidé deprimovaní, dojde ke změnám mozku, a to jak v chemických látkách v mozku, tak i v 

elektrických aktivitách. Tyto změny jsou výraznější u lidí, kteří trpí spoustou fyzických příznaků 

deprese (např. potíže se spánkem, změna chuti k jídlu). Když se lidé z deprese zotaví, zmizí tyto změny 

a mozková aktivita se vrátí k normálu.  

 

Prvotní životní zkušenosti  

Pro některé lidi může být život těžký od raného dětství. Pokud zažili týrání, zanedbávání nebo i 

sexuální zneužívání. Jeden z rodičů také mohl odejít od rodiny nebo zemřít. Nebo mohli být ve škole 

šikanovaní. V těchto případech jsou lidé náchylnější vůči rozvoji deprese, zvláště pokud je jejich rané 

zkušenosti učí, aby vnímali svět negativně. 

 

Pokračující stres 

Někdy je deprese způsobena problémy, které přetrvávají příliš dlouho, aniž by byla vyhlídka na nějaké 

lepší řešení. Tyto problémy mohou být často úplně obyčejné věci, jako trvalé problémy v práci, bydlení  

a nájem, pokračující napětí ve vztazích nebo osamělost. Seznam může být dlouhý. Tyto dlouhodobé 

stresy způsobí depresi a lidé se pak často cítí uvězněni ve svých vlastních pocitech.  

 

 

http://lidoll.cz/5-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-stresu/
http://lidoll.cz/5-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-stresu/
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Životní události 

Pro některé lidi život probíhal poměrně dobře, dokud do něj nezasáhlo něco strašného. Takové 

události mohou někdy spustit deprese, zvláště pokud se jedná o velké ztráty. Některé situace, které 

mohou s depresí souviset, zahrnují: 

■ Ztráty nebo úmrtí. Události jako je smrt milované osoby, rozvod, finanční ztráty nebo ztráta 

zaměstnání jsou závažné změny v životě člověka. 

■ Problémy ve vztazích. Problémy v osobních, manželských nebo rodinných vztazích, jsou extrémně 

stresující a mohou přispět k nástupu deprese. 

■ Nedostatek kontaktu s lidmi. Sociální izolace je významným faktorem pro rozvoj deprese. 

■ Stres související s prací. Především dlouhodobé nejistoty v zaměstnání, spory s nadřízenými a 

spolupracovníky, nebo přepracování, kdy vám hrozí syndrom vyhoření.  

■ Stres související s fyzickým zdravím a nemocemi. Týká se to zejména zdravotních problémů, které 

jsou chronické, způsobují spoustu bolesti nebo postižení a dají se jen částečně zlepšit léčbou.  

 

Vůbec to neznamená, že lidé, kteří propadnou depresi, vždy dělají něco špatně. Někteří lidé jsou 

depresivní, i když jejich život probíhá hladce: deprese jakoby se vytvořila z ničeho! Zde to mohou 

způsobovat opět negativní podvědomé programy, o kterých se již brzy dozvíte v dalším textu. 

Každopádně dovednosti, které získáte v této knize, vám pomohou se s nimi vypořádat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidoll.cz/7-hlavnich-problemu-ve-vztazich-a-jak-je-resit/
http://lidoll.cz/syndrom-vyhoreni-burn-out-syndrom/
http://lidoll.cz/syndrom-vyhoreni-burn-out-syndrom/
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Proč je tak těžké zastavit depresivní pocity? 

Jakmile je někdo v depresi, prožívá mnoho změn. Velmi často změny začnou pracovat v začarovaném 

kruhu, který člověka udržuje v depresi a může být velmi obtížné se z něj vymanit. Prvním krokem je 

pochopení změn a způsobu, jakým se pojí dohromady.  

 

Níže uvedený diagram ukazuje pět hlavních faktorů: situace, myšlenky, emoce, fyziologie a akce. Jde 

o jeden celek, kdy vše se vším souvisí. Tento cyklus ilustruje způsob, jak tyto změny spolupracují. 

 

 

 

Každá z těchto oblastí vašeho života může hrát zásadní roli při vzniku a rozvoji deprese. Následně 

samotná deprese může mít dopad na všechny z nich. Na následujících stránkách rozebereme každý z 

těchto faktorů podrobněji. 

 

Životní situace 

Jak jsme viděli výše, některé druhy životních situací (úmrtí, rozchod s partnerem, aj.) způsobí, že se 

člověk pravděpodobněji dostane do deprese. Ovšem ne každý, kdo zažívá tyto problémy, se dostane 

do deprese – základ je především v tom, jak lidé stávající situaci vnímají. Jestli pozitivně nebo 

negativně.   

 

Situace 
(ztráta, 

rozchod, 
izolace..) 

Myšlenky 
(sebekritika, 
negativismu

s, vina..)  

Fyziologie 
(špatný 

spánek, málo 
energie..) 

Emoce 
(smutek, 
strach, 

úzkost..) 

Akce  

(sociální 
izolace, 

nedostatek 
péče o sebe...) 

http://lidoll.cz/cemu-se-vyvarovat-abyste-se-po-rozchodu-necitili-jeste-hur/
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Fyzické změny  

Deprese je doprovázena různými fyzickými příznaky. Jedna z nejsilnějších fyzických změn, 

doprovázející deprese, je narušený spánek. Obvykle to znamená neschopnost se dostatečně vyspat, 

člověk má potíže s usínáním, opakovaně se probouzí v noci nebo se probudí příliš brzy. 

Někdy může člověk příliš spát, protože má neustále pocit, že je nedostatečně odpočinutý nebo mu 

chybí energie.  

Spánek pak nefunguje jako zdroj pocitu osvěžení a odpočinku – a tím je poté těžší řešit každodenní 

problémy. Depresivní lidé často cítí, že jim chybí energie a jsou vyčerpáni každodenními činnostmi. 

Fyziologické změny způsobené depresí zhoršují schopnost vypořádat se s životními problémy. 

Antidepresivní léky tak mohou být užitečné například při obnově spánku a opětovném získání 

fyzického pocitu energie. To vám umožní aktivně vyzkoušet a naučit se nové dovednosti potřebné k 

překonání deprese. 

 

 

 

 

 

 

http://lidoll.cz/pravdy-a-omyly-ktere-koluji-o-antidepresivech/
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Chování - akce 

Deprese má obvykle významný dopad na chování člověka. Zde jsou některé z hlavních oblastí 

postižených: 

 

1. Odtahování se od rodiny a přátel 

Telefonní hovory jsou ignorovány a obvyklá setkání s rodinou nebo přáteli odmítány. Sociální izolace 

silně přispívá k depresivní náladě a odvádí vás od spojení s ostatními, které je nezbytnou a základní 

potřebou pro nás všechny. Depresivní lidé si často myslí, že o ně druzí nemají zájem, vzhledem k 

tomu, jak se cítí bídně nebo emocionálně na dně. 

 

2. Nezájem sami o sebe 

Činnosti určené k udržení zdraví a vzhledu jsou často zanedbávány. Depresivní člověk může 

zanedbávat péči o sebe nebo o oblečení. I fyzická aktivita a cvičení jsou často omezeny, ať už jsou to 

formální fitness aktivity, jako je běh nebo procházky po okolí. Zanedbávání cvičení přispívá k depresi, 

protože odstraníte silný zdroj fyzické pohody a zvýšeného sebehodnocení. 

Depresivní osoba má často narušené stravovací návyky, ať už to znamená nedostatečný příjem 

související s nedostatkem chuti k jídlu nebo přejídání se jako forma sebeoběti. 

 

3. Neschopnost se motivovat 

Koníčky, sport, čtení a cestování mohou trpět. Depresivní lidé se často cítí příliš unavení nebo 

nemotivovaní do vykonávání těchto aktivit. Čím méně se těmto aktivitám věnují, tím více mají pocit, 

že je nezvládnou. Nejvíce depresivní lidé trpí sníženou schopností mít radost z čehokoliv. Nečinnost se 

stává zvykem. Výsledkem toho je, že depresivnímu člověku se již nedostává osobní spokojenosti z 

těchto činností, což dále přispívá k pocitu deprese. 

 

4. Problémy s každodenními úkoly  

Deprimovaný člověk často zanedbává nebo odkládá dělání malých, nezbytných povinností, jako je 

vynesení odpadků nebo úklid domu. Pokud nedokončíte tyto úkoly, přidáváte do svého repertoáru 

také pocit neschopnosti a nedostatečné kontroly nad životem. Vytváříte také třenice s ostatními a 

další konflikty ve vztazích. 

 

http://lidoll.cz/13-zpusobu-jak-se-namotivovat-kdyz-se-vam-nechce/
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Emoce 

Deprese často začíná pocity smutku po neúspěšných pokusech o vypořádání se s těžkou životní 

situací. Nicméně, tyto pocity neštěstí pokračují jako deprese a přecházejí v závažnější a bolestivější 

druhy emočních zážitků a špatných pocitů. 

Depresivní člověk je zavalen pocitem zoufalství, všudypřítomnou špatnou náladou a pocitem 

beznaděje a bídy. Pocit intenzivní úzkosti, fyzického napětí, starostí a strachu často doprovází tyto 

depresivní pocity. 

Někteří lidé trpící depresí mají emoční znecitlivění tzn. neschopnost cítit nic. To je jako by se psychická 

bolest stala tak intenzivní, že vaše mysl prostě vypne vaše emoce, jako při elektřině se vypne jistič. 

Pamatujte si, že depresivní lidé interpretují svět nerealisticky pesimistickým způsobem a sami sebe 

soudí krutým a nespravedlivým způsobem. Emoce, které cítí, jsou z velké části založeny na tomto 

negativním způsobu interpretace jejich životů.  

Představte si člověka, který pevně věří, že cestování letadlem je velmi nebezpečné a že letadla často 

padají z nebe. Tato osoba se bude při létání cítit velmi vystrašená. Tento strach je však založen na 

falešném přesvědčení o bezpečnosti letounu a nerealistické situaci. Podobně i depresivní lidé mají 

často víru o světě a sami o sobě, která je nerealistická a vede k negativním emocím. 

 

Myšlenky  

Každý z nás je ovlivněn vnějšími událostmi. Záleží však na tom, jak na tyto události nahlížíme. 

Představte si dva lidi, kteří jdou na párty: Jeden z nich je přirozeně pozitivní. Očekává, že si párty užije 

a ostatní lidi vnímá jako přátelské a příjemné. Druhý se bojí společenských setkání, očekává pocit 

bídnosti a ostatní lidi vidí jako soudící a odmítavé. Myšlenky každého člověka určí, jak bude celá 

událost probíhat a jak ji bude vnímat. Výzkumy ukázaly, že depresivní lidé mají často zkreslené 

způsoby myšlení o světě, což může vyvolat nebo zhoršit jejich depresivní nálady. 

 

 Nereálné a negativní myšlenky o dané situaci. Situaci, ve které se aktuálně nacházíte, vidíte 

nerealisticky a pesimisticky a ignorujete pozitivnější stránku celé situace. 

 Negativní myšlenky sami o sobě, kdy o sobě smýšlíte velmi kriticky, posuzujete sami sebe 

velmi tvrdě a nespravedlivě.  

 Nerealistické a negativní myšlenky o budoucnosti. Předvídáte budoucnost, která je špatná, 

což zveličuje pravděpodobnost velmi negativních výsledků. 

http://lidoll.cz/emoce-prestante-byt-otroky-svych-pocitu/
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Špatné způsoby myšlení 

Špatné, negativní a nerealistické myšlení, zhoršuje vaši aktuální situaci, náhled na sebe sama i vaši 

budoucnost. 

Tyto negativní způsoby myšlení často začínají v dětství. Někteří lidé vyrůstali v rodinách, kde byli 

všichni negativní a tak děti byly neustále vystavováni kritickým připomínkám. Ocenění a pozitivního 

hodnocení sebe sama se jim nedostávalo.  

Nezáleží příliš na tom, zda jsou tyto negativní způsoby myšlení způsobeny depresí nebo začaly již v 

dětství, každopádně mají obrovský vliv na vaše zkušenosti ze světa. Tyto způsoby myšlení o světě 

zvyšují negativní dopad těžkého života a předurčují lidi k emocionální bolesti. 

 

Jak moc vám vlastní myšlení ovlivňuje život? 

Většina lidí má větší či menší problémy, starosti a trápení, se kterými si neví rady a navíc ani neví, jak 

tyto problémy řešit. Zároveň si ani neuvědomují, jak zásadně si ovlivňují život svým vlastním 

myšlením.  

Dost lidí také věří na to, že jejich život je v rukou osudu, který je předem daný a oni jej nemůžou nijak 

změnit. Když pominu určitý vyšší záměr (úkoly a poslání, které jsme si pro tento život předsevzali a 

rozhodli naplňovat), tak velká část věcí je ovlivněna naším vlastním myšlením a také programy, které 

jsme si v průběhu života vytvořili a které nás neustále ovlivňují. Takže to, co nazýváme nezvratným 

osudem, jsou vlastně jen následky určitých situací z minulosti, které znova a znova prožíváme, dokud 

je nezměníme. To znamená, že svůj život můžeme měnit a vědomě si tvořit svoji budoucnost.  

Samozřejmě velmi důležité je pochopení principů, jak vlastně funguje naše psychika a jakým 

způsobem si svým vlastním myšlením ovlivňujeme život. Podobné otázky si klade velké množství lidí, a 

vy na ně v následující kapitole získáte odpovědí. Seznámím vás se základními principy fungování 

psychiky, které byste měli vědět. Některé informace pro vás možná budou nové a někdy i dost 

překvapující.  

 

Jak vznikají myšlenkové programy, které se nám ukládají do podvědomí  

Skutečný problém není většinou tam, kde si myslíme. Často leží dále, hlouběji. Neseme si v sobě 

podvědomé programy, které vznikly v minulosti a neustále nás ovlivňují i do současnosti. Programy 

mohou být pozitivní i negativní. To znamená, že je máme spojené s příjemnými nebo naopak 

nepříjemnými tělesnými pocity. 

http://lidoll.cz/umite-za-minulosti-udelat-tlustou-caru/
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Program je kombinace tělesného pocitu a konkrétní myšlenky. 

              

 

To, co lidé nazývají problémy nebo starosti, jsou vlastně jejich myšlenky doplněné nepříjemným 

tělesným pocitem. Ty pozitivní není třeba zpracovávat, protože v nás vyvolávají příjemné pocity. Těm 

negativním programům se budeme nyní více věnovat. 

 

Negativní programy vznikají tak, že se nám stane (většinou v dětství) nějaká situace, ve které cítíme 

nepříjemné tělesné pocity a ve stejnou chvíli nám i hlavou probíhají určité myšlenky. To, co v danou 

chvíli cítíme (tělesný pocit) a to, co nás v danou chvíli napadá (myšlenka) dohromady vytváří 

programy, které se nám v tomto složení ukládají do podvědomí.  

Programy mohou vznikat i tak, že nám neustále naše okolí (nejčastěji rodiče) „vtloukají“ do hlavy jejich 

mínění o nás. A my tomu po určité době sami uvěříme. Uvěříme, že jsme takoví a toto přesvědčení 

pak žijeme. 
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Problém se mi v životě stále dokola opakuje  

Znáte to, když se vám nějaký problém stále dokola vrací a opakuje, byť pokaždé s jinými lidmi?  

Pokud se nám nějaký problém stále v životě opakuje, tak to mají na svědomí právě podvědomé 

programy. Do svého života si tak opakovaně přitahujeme určité situace, abychom je mohli znovu 

prožít, překonat a poučit se z nich. Tím pádem můžeme stále dokola prožívat tytéž bolestivé 

zkušenosti.  

Pokud si v sobě vyřešíme své podvědomé programy (např. pomocí online kurzu), bolestivé vzpomínky 

a skutečné příčiny z minulosti, tak vyřešíme problém, který nás trápí v současné době a už nebude 

třeba znovu zažívat tuto nepříjemnou zkušenost.  

Důležité je najít programy a situace, které jsou skutečnou příčinou problému. Tyto programy 

zpracovat a pochopit souvislosti. Jinak problém nevyřeším a bude se mi stále vracet a opakovat!  

 

Asociativní působení naší psychiky  

Naše psychika funguje na základě asociací, kdy podobné vyvolává podobné. Funguje to tak, že 

momentální situace ve mně zjitřila (vyvolala) pocity z dřívější situace, která je jí něčím podobná. Díky 

asociaci (na základě nějaké podobnosti) poznáváme věci, které jsme viděli předtím - lidi, prostředí, 

jsme schopni číst a učit se, orientujeme se v prostředí. Nicméně díky asociacím se nám také vybavují i 

nepříjemné emoce, které jsme zažili v minulosti a které jsou stále ve formě programů uložené v 

našem podvědomí.  

 

Projevuje se to tak, že v určitých situacích začneme pociťovat určité negativní myšlenky a nepříjemné 

pocity (tělesné i emoce). Tělo se nastavuje do stejného stavu, jaký jsme zažívali v minulosti při 

traumatizující události. Většina lidí žije ve stavu trvale zjitřených nepříjemných pocitů. To často 

zhoršuje celkový stav organismu a psychiky. Mnoho lidí si myslí, že tento stav je normální. Ale tak to 

být rozhodně nemusí. 

 

 

 

 

 

 

http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
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Pro lepší pochopení zde uvádím příklad toho, jak vznikají myšlenkové programy a jak se mi na základě 

asociací mohou i po letech vybavit nepříjemné emoce.  

Tříletá holčička, říkejme jí Katka, si hraje ve svém pokojíčku. Jak je v zápalu hry, tak si nevšímá toho, že 

jsou všude rozházené hračky. V tom přijde do pokoje maminka (v té době nosívala dlouhé rovné vlasy 

svázané do culíku). Maminka se rozhlédne kolem a vidí jen nepořádek. Rozčílí se a začne na holčičku 

křičet: „ty jsi hrozná, všude je jen bordel, s tebou jsou fakt jenom problémy…“. Katka v tu chvíli netuší,  

proč na ni maminka křičí, protože ona si přece jen hraje? Na základě maminčina křiku začne pociťovat 

nepříjemné fyzické pocity (úzkost, sevření, bezmoc) a pomyslí si: křičí na mě, nemá mě ráda, je na mě 

zlá. A v tu chvíli se holčičce do podvědomí uloží programy = křičí na mě, nemá mě ráda, je na mě zlá + 

tělesné pocity úzkosti, sevření, nespravedlnosti. A tento „balíček“ si s sebou nese dál do života.  

Po 30 letech jde Katka, již jako dospělá, nakupovat do supermarketu a na pokladně je paní 

prodavačka, která má stejné vlasy, jako tenkrát její maminka. Tím se jí spustí v podvědomí programy, 

najedou fyzické pocity a výsledkem je, že paní na pokladně Katce vynadá úplně stejně, jako tenkrát její 

máma. Katka odchází z obchodu a nadává na prodavačku, že je to hrozná nerudná ježibaba. Přitom 

vůbec netuší, že se jí tato situace stala právě na základě jejích vlastních podvědomých programů, které 

vznikly tenkrát v dětství s mámou. Katka už si ovšem tuto situaci z dětství nepamatuje, protože je to 

dávno a mezi tím přibyla spousta jiných starostí. Nicméně v podvědomí má tuto dávnou vzpomínku 

stále uloženou a ta jí způsobila současnou situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto příkladu je popsáno, jak nás ovlivňují naše podvědomé programy, které se nám po určitém 

čase na základě asociací (podobnosti) znova uskuteční v reálné situaci. Mnohdy v jiném prostředí a s 

jinými lidmi, ale pocity a programy jsou stejné. Když se však naučíme s negativními programy vědomě  

Pracovat (např. pomocí online kurzu), tak pochopíme, proč se nám jednotlivé problémy v životě dějí a 

také je budeme moct vědomě zpracovat.  

http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
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Online kurz 

 

 

To, co mi vadí, je můj problém  

Většina lidí uvažuje tak, že když jim vadí (mají z toho nepříjemný pocit) nějaká situace nebo chování, 

tak hledají viníka. Obviňují druhé, že za to můžou oni, protože se nechovají dobře a chtějí po nich, aby 

se chovali jinak. Chtějí, aby se ostatní změnili, protože oni sami mají špatné pocity. Blbé pocity mám 

já, ale chci, aby se změnili ostatní? To nemá logiku. Tímto přístupem se svých starostí rozhodně 

nezbavíme! Navíc to, co mně na někom vadí, jiným lidem vůbec vadit nemusí.  

 

Pamatujte si tedy základní pravidlo: To, co mi vadí, je můj problém a já si to mám řešit! 

 

Možná bude toto pravidlo pro spoustu lidí těžce pochopitelné, protože byli zvyklí hledat příčiny 

problémů v ostatních tzv. hledat viníka. Ale tak to není. Pokud se například dostaneme do situace, kdy 

na nás někdo řve a je na nás sprostý, je možné, že je dotyčný prostě vulgární a sprosťák.  

Nicméně z nějakého důvodu jsme si ho do svého života přitáhli. Řve na nás proto, že nám zrcadlí to, co 

nemáme sami v sobě zpracované. Důležitá otázka, kterou si musíme v takové chvíli položit, je: „Chci, 

aby na mě byl někdo sprostý a řval na mě?“ Pokud to tak nechci, tak si to zpracuji já sám/a v sobě a 

tím se i chování lidí kolem mě začne měnit. Někteří lidé mají tendence se nad to „povznést“, i když se 

jim to stále děje dál. Opravdu chcete, aby kolem vás byli lidé sprostí a vulgární? Že ne? Tak je nejvyšší 

čas si to zpracovat.  

 

Jaké postupy nefungují:  

Útěk - nic neřeším a uteču od problémů. Problémy ignoruji, jako by neexistovaly. Potlačuji je v sobě.  

Útok - bojuji s tím, nebo taky proti někomu, kdo ve mně vyvolává nepříjemné pocity.  

Okecávání - neřeším nic, jenom kolem toho pořád filosofuji místo toho, abych to skutečně řešil/a.  

 

Nyní jsme se seznámili s fungování psychiky a tím, jak si myšlením ovlivňujete život. Jak vás negativně 

ovlivňují vaše myšlenkové programy. Zřejmě vás nyní zajímá, jak se takových negativních programů 

zbavit. Řešením je pro vás online kurz, který pomůže se ve svých pocitech zorientovat, pochopit, co 

vám způsobuje vaše problémy a hlavně se jich zbavit. Zbavit se starostí, strachů, depresivních pocitů a 

začít žít spokojený a šťastnější život. 

 

Více informací o online terapeutickém kurzu najdete ZDE  

http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
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Léčba deprese 

Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak se deprese zbavit. U některých lidí depresivní nálada sama 

zmizí, aniž by cokoliv změnili. Nicméně pro mnoho lidí, může být pomoc velmi užitečná. Existuje široká 

škála postupů k léčení deprese. Dvě nejběžnější jsou léky a psychologická léčba. 

 

Konkrétní možnosti léčby deprese   

Deprese se dá léčit různými psychologickými postupy. Tato kniha je založena na behaviorální terapii, 

která je dobře známá a obvyklá forma psychologické léčby. Tento druh terapie se zaměřuje na chování 

a myšlení lidí, kteří jsou depresivní, protože tyto faktory často hrají velmi důležitou roli při vzniku 

deprese. 

Zmínili jsme se také o zásadním rozdílu mezi endogenní (těžkou) depresí a reaktivní (mírnou) depresí 

(odezva na nepříznivé okolnosti, neurotická porucha). Z tohoto rozdílu vycházejí i určité rozdíly v 

řešení jmenovaných depresí.  

  

Psychologická léčba - psychoterapie  

Používá se zejména na reaktivní (lehčí) depresi, jako doplňková léčba i pro endogenní depresi. Jedná 

se o léčbu psychologickými prostředky. Možností je spousta. Některé typy psychoterapie se zaměřují 

na situaci "tady a teď" a snaží se změnit postoje člověka, jiné metody pátrají po příčinách v minulosti a 

další zdůrazňují mezilidské vztahy. 

Psychoterapií se vždy začíná u reaktivních depresí a je vhodné ji doplnit i o léčení antidepresivy. 

Tento e-book, byť není přímo psychoterapií, se také řadí k formám psychologické pomoci.  

 

Relaxace a meditace 

Jedná se o jednoduchý, ovšem velmi účinný postup ke zvládání úzkostí, napětí a špatných myšlenek. 

Výhody relaxace jsou především zklidnění dýchání i činnosti vnitřních orgánů a duševní činnosti. 

Soustředění se na dýchání vám také zajistí odpoutání od stresové situace.   

Relaxační dýchání můžete provádět kdykoli a je vhodné i v akutním stresu - cvičte tedy jednou denně 

pro prevenci a pak kdykoli se dostanete do náročné situace. Dýchání můžete praktikovat i s 

otevřenýma očima, pokud vám situace neumožňuje oči zavřít. 

Za krátký čas se ve schopnosti koncentrace zdokonalíte, nebudou vám tolik odbíhat myšlenky a 

odpočinek bude hlubší.  

http://lidoll.cz/rychla-pomoc-pri-akutnim-stresu/
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Nyní si vyzkoušejte jednoduchou relaxaci:  

Pohodlně se posaďte nebo položte a zavřete oči. Zaměřte svou pozornost na svůj dech. Nadechujte se 

tak, aby se vám zvedal spodek hrudníku a břicho (ne vrchní část hrudníku) – jde o tzv. břišní dýchání. 

Při nádechu zvolna počítejte v duchu do pěti, pak dech zadržte a přitom počítejte do tří, následně 

pomalu vydechněte opět s počítáním do pěti a před dalším nádechem počítejte do tří. Budete se 

soustředit pouze na průběh svého dýchání, všechny ostatní myšlenky nebo ruchy ignorujte. Takto 

relaxujte 2-5 minut. 

 

Pokud chcete zahrnout relaxaci a meditace do svého života, určitě začněte tímto článkem zde: 

Meditace pro začátečníky – 15 praktických kroků pro pochopení mysli 

 

Antidepresiva  

Používají se zejména na endogenní (těžší) depresi, ale lze je využít i na těžší stavy reaktivních depresí. 

U lehčích depresí nebývá účinek příliš velký. 

Antidepresiva působí na náladu, ale také proti úzkosti, na nápravu spánku, bolesti a další symptomy. 

Vedlejší účinky moderních antidepresiv nebývají nijak dramatické, zejména s ohledem na úlevu, 

kterou přinášejí. A pokud někomu nedělá zvolený lék dobře, je možné je vyměnit. K dispozici jsou dnes 

desítky možností. 

 

http://lidoll.cz/meditace-pro-zacatecniky-15-praktickych-tipu-pro-pochopeni-mysli/
http://lidoll.cz/pravdy-a-omyly-ktere-koluji-o-antidepresivech/
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Zde jsou některé informace o antidepresivech: 

• Různé léky fungují na různé lidi různě. K dispozici je mnoho druhů antidepresivních léků. Bohužel 

nelze říci, který z nich bude fungovat nejlépe. Může chvíli trvat, než najdete lék (nebo kombinaci léků), 

které na vás dobře fungují a to bez příliš mnoha vedlejších účinků. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat 

potíže se spánkem, změny chuti k jídlu a ztrátu sexuální touhy. 

• Existují některé vedlejší účinky antidepresivních léků, jako je sucho v ústech, ospalost a změny 

hmotnosti. Tyto projevy se většinou zmenšují po užívání léků delší dobu. Mnoho lidí trpících depresí 

může být léčeno bez léků. Díky zvyšování fyzické aktivity, prožívání zdravějšího života, efektivnímu 

řešení problémů a zpracování náročných negativních pocitů se může depresivní nálada zlepšit nebo 

zcela zmizet.  

• Někteří lidé užívají léky dlouhodobě. Většina lidí užívá léky pouze chvíli, aby nabrali sílu k pozitivním 

změnám, pak postupně přestanou léky používat. Pokud se rozhodnete do antidepresiv jít, musíte 

počítat minimálně s půl rokem až rokem pravidelného užívání.  

• Nepřestat užívat léky náhle bez konzultace s lékaři. Zásadní, na co je třeba dát při užívání 

antidepresiv pozor, je předčasné vysazení a laické dávkování. Na to jsou tyto léky citlivé. Někdy může 

být lákavé přestat užívat léky, jakmile se dostaví zlepšení, které chcete. Výsledkem ovšem často bývá 

rychlé navrácení problému. Proto je obecně nejlepší zůstat na léčbě až do té doby, než se vaše nálada 

stabilizuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidoll.cz/pravdy-a-omyly-ktere-koluji-o-antidepresivech/
http://lidoll.cz/pravdy-a-omyly-ktere-koluji-o-antidepresivech/
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Léky vám mohou dočasně poskytnout energii a zlepšit náladu, kterou potřebujete na provedení 

potřebných změn, například zahájení pravidelného cvičebního programu, učení dovednostem, nebo 

definování a práce na vašich životních cílech.  

Ovšem z dlouhodobého hlediska za vás léky vaše problémy nevyřeší a bude třeba, abyste změnili váš 

život. Zařadili nové zdravější návyky a změnili způsob myšlení.  

 

Antidepresivní cvičení (najdete v této knize) 

Znalosti v této knize vám pomohou pracovat s vaší depresí. Nejdůležitější je jednotlivá cvičení opravdu 

dělat, abyste na sobě pozorovali nějaké změny.   

Učení a praktikování antidepresivních dovedností vám pomůže překonat i těžké deprese. Pamatujte 

však na to, že dovednosti v této příručce zřejmě nebudou sami o sobě stačit k nápravě těžké deprese. 

Pokud trpíte těžkým stupněm deprese, doporučuji vám vyhledat profesionální pomoc 

 

Nyní jsme se dostali na závěr teoretické části. Další informace o tématu deprese, ale i jiná zajímavá 

témata, jak si zkvalitnit život najdete na mém blogu.   

 

A nyní již se můžete těšit na to, jak teoretické informace, které jste se nyní dozvěděli, přetavíte v 

praktické kroky, jak se vypořádat s depresí. Pokračujte na další stránky a začněte ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lidoll.cz/blog/
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PSYCHOLOGICKÁ LÉČBA DEPRESE 

 

V této části se naučíte čtyři dovednosti, které vám mohou pomoci ke zlepšování depresivních nálad a 

zabránění tomu, aby se špatná nálada do vašeho života vracela.   

 

Tyto dovednosti jsou: 

1. Reaktivace vašeho života  

2. Realistické myšlení  

3. Řešení problémů 

4. Pozitivní mysl 

5. Zapojte svoje tělo 

6. Zdravá strava 

 

Vysvětlíme si, jak každá z těchto dovedností pomáhá v boji s depresí a ukážeme si krok za krokem, jak 

tuto dovednost použít. Velmi důležitá je především praxe! 

Můžete tuto příručku i sdílet s někým vám blízkým, kdo vám pomůže motivovat vás, když se zrovna 

budete cítit příliš slabí na to pokračovat ve cvičení. Především se sami snažte tyto antidepresivní 

dovednosti praktikovat. Postupem času to pro vás bude snazší a snazší a výsledek bude stát za to. 
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1. REAKTIVACE VAŠEHO ŽIVOTA 

 

Když jsou lidé deprimovaní, často přestanou dělat mnoho věcí, které dříve byly součástí jejich 

každodenního života a které udržují jejich náladu pozitivní. Jinými slovy - deprese vede k nečinnosti a 

nečinnost dělá deprese ještě horší. 

Pokud se přestanete o sebe starat nebo nebudete dělat věci, které vás obvykle baví, váš život se 

pomalu stane nudnější a smutnější. Můžete se uklidňovat tím, že jsou lidé, kteří jsou ještě méně 

aktivní, ale to vám rozhodně nepomůže depresi zmírnit, naopak ji tím zřejmě ještě zhoršíte. Je to jako 

začarovaný kruh: 

 

 

 

 

 

Cílem je se postupně dostat do pohybu, i když se vám možná nebude chtít. Jedná se o kroky k 

postupné aktivizaci vašeho života. Cílem léčby je dostat všechny oblasti vašeho života spirálovitě 

vzhůru. Každá oblast produkuje pozitivní změnu, která zlepšuje všechny ostatní. 

 

Nečekejte, až se budete cítit lépe! 

Čekání velmi snižuje pravděpodobnost, že docílíte lepší nálady. Nečekejte, až se budete cítit 

motivovaní. Začněte! Jakmile se začnete cítit alespoň trochu lépe, pocit motivace se vám opět navrátí.  

Akce je první, motivace začíná později. Nastavení si cíle ke zvýšení úrovně aktivity je jedním z velmi 

silných postupů při řešení deprese. 

Deprese zahrnuje všechny oblasti vašeho života: vaše emoce, myšlenky, akce, fyzické fungování, 

včetně sociální podpory, rodinných vztahů, zaměstnání, finance atd. Každá z těchto oblastí je 

propojena se všemi ostatními. Výsledkem je, že změny v jedné oblasti způsobí změny v ostatních 

oblastech. 

Když se deprese rozvine, negativní změny v jedné oblasti způsobí, že se zhorší i ostatní oblasti života. 

Ale když na sobě pracujete, zlepšujete se, a změníte byť jen jednu oblast, tak tyto změny povedou ke 

zlepšení i v ostatních oblastech. 

 

Deprese Neaktivita 

http://lidoll.cz/emoce-prestante-byt-otroky-svych-pocitu/
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KROK 1: Zjistěte, co vlastně děláte – rozvrh dne 

Když jste v depresi, je pro vás těžké uvěřit, že dokážete dělat cokoliv. V takovém případě je dobrý 

nápad podívat se na to, co vlastně děláte. Jeden způsob, jak to zjistit, je zaznamenat, co vlastně děláte 

neboli rozvrh dne. Díky tomu budete mít přehled o svých aktivitách v rámci každého nového dne. 

 

Instrukce: V pracovním sešitě najdete kompletní tabulku rozvrh dne (viz částečná 

ukázka níže), kde je rozepsána denní doba a aktivita, které se v tomto čase věnujete. 

Vaším úkolem je zapsat si veškeré aktivity, kterým se v daném čase věnujete. Může to 

být spánek, práce, odpočinek, procházka, jídlo… Tuto tabulku si vytiskněte vícekrát a 

své aktivity si zapisujte ideálně po dobu několika dní, jelikož některé dny se mohou lišit. 

 

Čas (hod.) Co dělám (aktivita) 

24:00-1:00 Spánek 

1:00-2:00 Spánek 

. 

. 
7:00-7:30 

 
 

Snídaně, sprcha a odchod do práce 

 

Jakmile budete mít tabulku rozvrhu dní vyplněnou, můžete přejít k dalšímu kroku a tím je zhodnocení, 

které oblasti svého života zanedbáváte a nevěnujete jim potřebnou pozornost.  

 

KROK 2: Které oblasti nejvíce zanedbáváte? 

Existují čtyři hlavní oblasti, ve kterých depresivní lidé často snižují svou činnost. Jedná se o:  

1. Osobní motivace 

2. Kontakt s rodinou a přáteli  

3. Péče o sebe  

4. Malé povinnosti 

V následujícím textu se seznámíte s některými činnostmi v dané oblasti, které byly ovlivněny depresí 

nebo které byly zanedbány ještě předtím, než deprese začala. Projděte si tyto čtyři zmíněné oblasti a 

zvažte ty, na kterých je potřeba zapracovat. 

 

 



Jak se zbavit deprese  
 

Lidoll … přináší radost, léčí starosti. | www.lidoll.cz    32 

 

Instrukce: V pracovním sešitě najdete souhrnné tabulky těchto 4 oblastí. Níže máte 

částečnou ukázku i s uvedenými příklady, pro lepší orientaci. Vaším úkolem je, zapsat si 

veškeré aktivity, kterým se věnujete a také si upřímně odpovědět, jak často je děláte. 

Zapište si veškeré aktivity, které vás k dané oblasti napadnou. 

 

1. Osobní motivace 

Aktivity, které vám přináší radost, relaxaci, motivují vás a zažíváte u nich příjemné pocity.  

Příklady: Čtení časopisů. Vycházky do přírody. Věnovat se tvorbě nebo koníčkům a zálibám. Plánování 

cestování. Dívání se na filmy. Hraní her. 

 

Zvýšení aktivity v této oblasti bude mít vliv na: 

1. připomíná vám vaše vlastní zájmy, věci, které jsou pro vás důležité 

2. poskytuje vám potřebné odměny, ve chvíli, kdy se vaše deprese začne zhoršovat 

 

2. Kontakt s rodinou a přáteli 

Příklady: Kontakt s lidmi, se kterými jste byli dříve běžně ve styku. Návrat k telefonnímu kontaktu 

nebo přes sociální sítě. Vyrazit si ven do společnosti. 

 

Zvýšení aktivity v této oblasti bude mít vliv na: 

1. pomůže vám znovu získat pocit, že jste ve spojení s ostatními 

2. můžete od ostatních lidí dostat podporu a útěchu  

3. odvádí vás od toho, abyste byli osamoceni a mysleli jen na depresivní myšlenky 

Osobní motivace 

Aktivity, které mě baví Jak často tuto aktivitu dělám?  

Spánek  Moc ne 

Procházky se psem Každý den 

Kafe s kamarádkou  Už dlouho jsem nebyla 

Práce na zahradě Naposledy v létě 

. 

. 
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3. Péče o sebe 

Více o zdravém životním stylu se dozvíte na zadní straně knihy.  

Příklady: Každý den se obléknout. Udělat si čas na sprchování a vyčistění zubů. Cvičení. Jíst snídani. Jíst 

více zdravé a výživné jídlo.  

 

Zvýšení aktivity v této oblasti bude mít vliv na: 

1. přímo zvýší váš pocit tělesné pohody 

2. pomůže vám připomenout, že jste kompetentní osoba 

 

 

 

Kontakt s rodinou 

S kým se setkávám Jak často to dělám?  

Kamarádka  Moc ne 

Máma Občas si zavoláme 

Kolega z práce 1x/měsíc na kafe 

Sestry Jen rodinné oslavy 

. 

. 
 

 
 

 

Péče o sebe 

Jak o sebe pečuji? Jak často tuto aktivitu dělám?  

Cvičení Už půl roku nic  

Jíst pravidelně a zdravě Poslední dobou flákám 

Oblékat se hezky a moderně Už rok jsem nic nekoupila 

Masáž Už 2 roky jsem nebyla 

. 

. 
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4. Malé povinnosti 

Mnohdy každodenní činnosti, které je třeba vykonat. Mohou to být pracovní činnosti nebo činnosti ve 

vaší domácnosti.  

Příklady: Otevření pošty. Zaplatit účty. Uklízení domu. Nakupování.  

 

Zvýšení aktivity v této oblasti bude mít vliv na: 

1. zvyšuje váš pocit kontroly nad vaším životem 

2. snižuje napětí s ostatními ve vaší blízkosti, pokud převezmete část práce na sebe  

 

Krok 3: Určete aktivity, kterým se budete věnovat 

V předešlém kroku jste do tabulek zapsali veškeré činnosti, kterým se věnuje, ze všech čtyř oblastí. 

Také jste si zodpověděli, jak často se těmto aktivitám věnujete. Možná jste zjistili, že některé aktivity 

zanedbáváte nebo naopak se jim věnujete dostatečně, i když jste předtím měli pocit, že tomu tak 

není.  

Nyní vyberte dvě činnosti, které jsou pro vás nejpraktičtější a kterým se budete věnovat.  

 

Instrukce: V pracovním sešitě najdete tabulku aktivit, kterým se budete věnovat. Níže 

máte částečnou ukázku i s orientačními příklady. Vyberte dvě činnosti, které jsou pro vás 

nejpraktičtější. Vaše první dvě možnosti by měly být z různých oblastí. Zatím stačí pouze 

tyto dvě aktivity!  

 

 

Malé povinnosti 

Jaké povinnosti dělám? Jak často to dělám?  

Pošta a placení složenek Už měsíc nestíhám  

Nakupování Každý 3. den 

Vaření večeře 2x za týden 

Praní a žehlení Nestíhám, kupí se to tu 

. 

. 
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Krok 4: Nastavte si realistické cíle 

Pro každou aktivitu, kterou jste zvolili, si nastavte zvládnutelný cíl pro nadcházející týden. Nyní je 

třeba si nastavit své cíle mnohem nižší, než byste si obvykle stanovili. Postupujte po malých krůčcích. 

Začněte s menšími cíli. Vaše cíle by měly být dost snadné, aby byly dosažitelné, i když se budete cítit 

velmi depresivně v nadcházejícím týdnu.  

 

Například:  

 Pokud byste chtěli začít jezdit znovu na kole, váš první cíl by mohl být nalezení vašeho kola a 

kontrolovat, zda potřebuje nějaké opravy.  

 Pokud byste chtěli vyčistit dům, může být váš první cíl - vysát jednu místnost nebo utřít prach 

na jedné polici.  

 Pokud se chcete znovu setkat s lidmi, může být vaším prvním cílem promluvit si s kamarádkou 

po telefonu po dobu tří minut.  

 Jestliže chcete začít cvičit, tak prvním cílem bude nejdříve shromáždit informace týkající se 

dané aktivity - například zjistit, jaká cvičení jsou dostupná ve vašem okolí. 

 

Abyste uspěli, musí být vaše cíle: 

Specifické: Váš cíl by měl být velmi jasný. Deprese může způsobit, že se téměř všechno jeví jako 

selhání. Musíte mít velmi jasnou představu o vašem cíli, abyste jasně věděli, zda se vám daří jej plnit.   

Realistické: Možná je pro vás lákavé nastavit své cíle podle toho, kolik si myslíte, že byste měli být 

schopni dosáhnout. Ne! Mějte na paměti, že deprese vás zpomaluje a vše ztěžuje.  

Konkrétní a plánované: Měli byste mít konkrétní představu, kdy a jak budete provádět svůj cíl. „Jít na 

procházku ve čtvrtek večer po dobu 15 minut", je mnohem lepší než: „Jít se projít. " 

 

 

 

Aktivity, kterým se budete věnovat 

Aktivita 1 

 

Cvičení 

Aktivita 2 

 

Praní a žehlení 
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Zde vidíte dva příklady nastavení cíle v komplikované životní situaci: 

„Hanu již několik měsíců provází pocit deprese z dluhů, které se jí nahromadily. Měla problémy s penězi 

a věděla, že musí své finanční záležitosti dát do pořádku. Ale měla pocit, že je toho příliš mnoho, aby 

udělala vše najednou. Rozhodla se vše udělat v několika krocích. Za prvé, rozhodla se, že stráví pět 

minut každý den jen otevřením obálek, které nahromadila (ale zatím bez čtením dopisů uvnitř). Až 

otevřela všechny, rozhodla se denně strávit pět minut procházením dopisů a jejich seřazení dle 

významu. Jakmile to udělala, rozhodla se vypracovat plán pro jejich řešení. Rozhodla se, že v pondělí 

večer začne. Takto pokračovala po dobu celého týdne, kdy každý večer 20 min. se věnovala návrhu 

řešení a jednotlivým krokům, jak se z dluhů dostat.“ 

 

Další příklad: 

František byl velmi deprimovaný ze všech věcí, které se mu v poslední době děly. Uzavíral se doma, nic 

nedělal a lidem se snažil vyhýbat. Rozhodl se, že s touto situací začne něco dělat. Nastavil si dva cíle: 

mírně zvyšovat fyzickou aktivitu (1x krátká procházka za týden) a zlepšovat společenskou aktivitu a 

kontakt s přáteli (jít se ženou a dcerou každé dva týdny ven). Jeho cíle vypadaly takto: 

 

Vaše cíle/aktivity (František) Jak často Kdy přesně? 

Můj nový cíl č. 1 

Chůze 15 minut 
1x za týden na začátek Úterý večer 

Můj nový cíl č. 2 

Jít ven s mojí ženou  
Jednou každé 2 týdny Sobota nebo neděle večer 

 

Instrukce: V pracovním sešitě najdete tabulku cílů, kterým se budete věnovat. Výše jste 

viděli dva příklady nastavení cílů. Nyní je řada na vás.  Vyberte dvě činnosti, které budete 

v tomto týdnu provádět a rozvrhněte si je časově - jak často nebo jak dlouho a kdy 

budete činnost dělat. 

 

Vaše cíle/ aktivity  Jak často Kdy přesně? 

Můj nový cíl č. 1 

Cvičení 
1x za týden na začátek Čtvrtek večer 

Můj nový cíl č. 2 

Praní a žehlení  
Jednou za týden Praní pondělí po práci a 

žehlení v úterý večer u televize 
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TIP: Můžete si i vytvořit celý deník událostí. Když jste nějaký cíl vykonali, zkontrolujte si ho v knize a 

pochvalte se. Díky deníku uvidíte, čeho jste dosáhli a to pro vás může být odměnou a motivací do další 

činnosti.  

TIP: Jste tzv. ranní ptáče nebo noční sova? Kdy je vaše energetická úroveň nejvyšší? Možná budete 

chtít plánovat své aktivity podle vaše denního rytmu. Někteří lidé jsou mnohem výkonnější ráno, jiní 

zase odpoledne nebo ve večerních hodinách. 

 

Krok 5: Akce! Proveďte své cíle 

Nyní je čas naplnit vaše cíle. Napište si splnění cílů do tabulky v pracovním sešitě. Můžete tak velmi 

dobře sledovat své aktivity, dosahování vašich cílů a hodnotit své úspěchy.  

Je důležité si uvědomit, že pravděpodobně nebudete stejně výkonní, jako je pro vás běžné. Při 

depresi, bývá motivace pustit se do dělání i běžných věcí, mnohem menší než obvykle. Ale nečekejte, 

až se budete cítit lépe! Nastavte si cíle a začněte s aktivitami. Právě to vám pomůže vaši náladu 

zlepšit.  

V raných fázích obnovy z deprese je pravděpodobné, že nebudete mít z vašich aktivit příliš velkou 

radost, ale i přesto zvyšujete svou aktivitu. Postupně budete znovu získávat schopnost vychutnat si 

aktivity a radovat se z nich. Pravděpodobně i znovu získáte schopnost motivovat sami sebe! 

 

Instrukce: V pracovním sešitě se vraťte k tabulce cílů z předešlého kroku a na bok 

tabulky si vyznačte   nebo ANO/NE, abyste věděli, zda jste úkol splnili či ne.   

 

 

Pokud jste dokončili cíl, oceňte se! 

Pokud to neděláte, udělejte to nyní! Při depresi se obvykle člověk zaměřujete na věci, které nefungují, 

a ignorujte nebo potlačujete své úspěchy. To vás udržuje v depresi, protože to neustále cítíte jako 

selhání. Záměrně si připomínejte úspěchy, bez ohledu na to, jak malé se mohou zdát.  

Vaše cíle/ aktivity  Jak často Kdy přesně? Splněno? 

Můj nový cíl č. 1 

Cvičení 
1x za týden na 

začátek 

Čtvrtek večer  

Můj nový cíl č. 2 

Praní a žehlení  
Jednou za týden Praní pondělí po práci a 

žehlení úterý večer u televize 

Jen 

vypráno 
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TIP:  Neoceňujte se za to, že uděláte nějaký cíl navíc. Vypadá to sice lákavě, když jednou uděláte něco 

navíc a příště vynecháte. Ale takto by se vám mohlo brzy stát, že vypadnete z pravidelného režimu.  

 

Krok 6: Zhodnoťte své cíle a přidejte další cíl 

Po dvou týdnech vykonávání vašich cílů zkontrolujte situaci:  

 Děláte víc? 

 Cítíte se lépe? 

 Chcete mírně zvyšovat cíle nebo je nechat na stejné úrovni, dokud se nebudete cítit lépe?  

Nyní je vhodné přidat další cíl. Vyberte si další aktivitu z jiné oblasti. Pokud jste například měli aktivitu 

z oblasti „péče o sebe“, nyní přidejte aktivitu z oblasti „rodina a přátelé“. 

 

Instrukce: Projděte si splněné cíle. Pokud se cítíte na to, přidat další cíl ke stávajícím 

dvěma, napište si nový cíl do svého plánu v pracovním sešitě. Nezapomeňte si 

kontrolovat plnění svých cílů a chválit se za jejich dosažení! Po dvou týdnech těchto cílů 

zkontrolujte situaci znovu a přidejte další cíl.  

 

Co dělat, pokud se vám cíle nepodařilo splnit? 

 Jsou nějaké cíle, kterých se vám nepodařilo dosáhnout?  

 Z jakého důvodu to nešlo?  

 Potřebujete změnit vás cíl nebo snížit jeho náročnost? 

 Byl váš cíl příliš ambiciózní?  

 Co můžete udělat, abyste si své cíle usnadnili?  

 

Pokud se vám nepodařilo stávající úkoly naplnit. Nezoufejte! Podívejte se na svoje cíle a zhodnoťte, 

jestli nejsou příliš ambiciózní. Možná nastal čas na přepracování vašeho cíle. 

Deprimovaní lidé si často stanovují své cíle příliš vysoké, poté na ně nedosáhnou a to je odradí. 

Problém není, že jsou líní, ale že jsou příliš netrpěliví! 

Vaše cíle/ aktivity  Jak často Kdy přesně? Splněno? 

Můj nový cíl  

S kamarádkou na kafe  
Jednou za týden V pátek po práci  
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Pokud se tento týden necítíte lépe než ten minulý, zaměřte se na své cíle a pokud jsou příliš náročné, 

přehodnoťte je a nahraďte je jednoduššími cíli.  

Podívejte se zpět na kritéria pro stanovování cíle v kroku č. 3. Pokud si nastavíte svůj cíl příliš vysoký 

nebo nebude-li dostatečně specifický, bude těžší jej dosáhnout. 

Umytí 1/2 nádoby, jeden telefonát, procházka kolem domu nebo strávení pěti minut nějakým 

koníčkem…to jsou rozumné cíle. Až se vaše energie vrátí, budete moci dělat víc. Ale prozatím, začněte 

pomalu! 

 

Co dělat dál? 

Pokračujte v postupu: 

 Pokračujte v nastavení stávajících cílů. 

 Zvažte přidání dalších cílů, jak vám to vaše energie dovolí. 

 Napište je do plánu a udělejte jej. 

 Jakmile jej uděláte, vždy se pochvalte. 

 Pokud dokončíte úkol, pak se přesuňte na nový cíl. 

 Každé dva týdny zhodnoťte cíle, abyste se rozhodli, zda potřebujete úpravy a zda jste 

připraveni přidat nový cíl.  

 Nakonec budete pracovat na 3-4 cílech najednou nebo možná i více.  

 

TIP: Nezapomínejte si naplánovat i odpočinek! Všichni potřebujeme čas uvolnit se a relaxovat. 

 

SOUHRN 

1. Prozkoumejte své současné aktivity, abyste zjistili, co skutečně děláte. 

2. Díky domu zjistíte, jaké aktivity obvykle provádíte. Zkontrolujte, které činnosti jste omezili nebo 

úplně přestali dělat. Udělejte si seznam těchto aktivit.   

3. Vyberte ze seznamu 2 činnosti (z různých oblastí). 

4. Zhodnoťte, zda tyto aktivity odpovídají požadavkům na správné cíle, viz krok č. 3. 

5. Proveďte své cíle. Po dokončení cílů zhodnoťte vaše úspěchy a pochvalte se! 

6. Zkontrolujte svůj pokrok, a jakmile jste připraveni, přidejte další cíl do seznamu aktivit. 
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2. NEGATIVNÍ MYŠLENÍ 

 

Když jsou lidé v depresi, mají často negativní myšlenky, které jsou nerealistické. Podávají zkreslený 

obraz o sobě samém, současné situaci i budoucnosti. Jsou také automatické; zdají se, že se zjevují z 

ničeho. Tyto myšlenky se bohužel mohou zdát velmi reálné a tak člověka ani nenapadne o nich příliš 

pochybovat. Negativně zkreslené myšlení přináší depresi. Říkáme tomu depresivní myšlení. Každá 

osoba je ovlivněna vnějšími událostmi v závislosti na tom, jak o těchto událostech přemýšlí.  

 

Představte si například, že Mirka jde ulicí a uvidí kamarádku. Kamarádka ale kolem ní projde, aniž by ji 

pozdravila. Mirka si pomyslí: "Asi se na mě zlobí. Ale proč? Nechce se se mnou bavit. Ztratila jsem 

dalšího přítele. Budu sama". Mirka se cítí hrozně smutně a osaměle.  

Teď si představte, že Janě se přihodí stejná situace. Jana si pomyslí. "Wow, ta musí být zamilovaná, 

když se nekouká kolem a kolem!" Jana je trochu pobavená, nic neřeší a jde si dál po svém.  

Všimněte si, že se Mirce i Janě stala stejná situace, ale obě ji vnímaly zcela odlišně. Tato ukázka 

negativního myšlení nám přináší pochopení souvislostí mezi myšlením a pocity při depresi. 

 

Cílem je odhalit depresivní myšlení a nahradit ho realistickým myšlením. 

Realistické myšlení je: 

■ vnímáte situaci tak, jak skutečně je 

■ nahlížíte sami na sebe pozitivně 

■ o vaší budoucnosti smýšlíte především kladně, bez nějakého negativního přehánění, obav a strachů 

 

Odkud pocházejí tyto negativní myšlenky? 

Tyto negativní způsoby myšlení často začínají v dětství. Někteří lidé vyrůstali v rodinách, kde byli 

všichni negativní a tak byly jako děti neustále vystavováni kritickým připomínkám. V jiných rodinách, 

byly děti odrazovány od toho, aby o sobě říkaly pozitivní věci. 

U jiných lidí může být příčina negativního myšlení způsobena nějakou životní událostí (např. ztráta 

zaměstnání, smrt milovaného člověka, rozvod, finanční překážka), sociální izolace (např. po 

přestěhování), konflikty ve vztahu nebo stres (např. související se zaměstnáním, fyzickým zdravím, 

rodinou). Ve všech těchto případech negativní myšlení přivádí lidi k riziku rozvoje deprese.   
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Nezáleží ani tak na tom, zda jsou tyto negativní způsoby myšlení způsobeny depresí nebo začaly již v 

dětství, každopádně mají obrovský vliv na vaše zkušenosti ze světa. Není divu, že tyto způsoby myšlení 

o světě zvyšují negativní dopad těžkého života a předurčují lidi k emocionální bolesti. 

 

Jaké je optimální myšlení při depresi? 

Musíte myslet na pozitivní myšlenky celý den? Musíte si uvědomit, že se neděje nic špatného? Ne!  

Překonání depresivního myšlení neznamená úplně je nahradit pozitivně zkresleným myšlením (každý 

mě miluje, nic špatného se nikdy nestane, vždy dostanu to, co chci).  

Jde o to si uvědomit, že nerealistické a zkreslené myšlení, ať už pozitivní nebo negativní, způsobuje, že 

se cítíme a reagujeme špatně. Cílem je vyhodnotit naše životy a vidět sami sebe realistickým 

způsobem. To znamená být k sobě upřímný, věnovat pozornost dobrým věcem stejně tak, jako si i 

uvědomovat a řešit své problémy. 

 

Naučte se identifikovat depresivní myšlenky 

Depresivní myšlenky jsou nespravedlivé a nerealistické. Jsou zkreslené, protože nepřináší přesný 

obraz o tom, jaký svět skutečně je. Tabulka níže popisuje některé běžné formy špatného myšlení, 

které se objevují při depresi: 

 

Filtrování 

Při depresivním myšlení vnímáte vše pouze špatně. Nikdy nic dobrého. Ve všem vidíte jen negativní 

stránku a celý váš život vám připadá negativní. Realistické myšlení je naopak takové, že dokážete 

oceňovat pozitivní aspekty života a zároveň vnímáte i ty negativní.   

 

Generalizace 

V tomto typu myšlení vypadá jedna negativní událost jako začátek nekonečného období špatných 

událostí. Pokud vás jeden přítel opustí, pak vás opustí všichni. Pokud selžete poprvé, selžete vždy.  

 

Všechno nebo nic  

Při myšlení stylem „všechno nebo nic“ vidíte vše černé nebo bílé. Jste buď tlustý nebo tenký, chytrý 

nebo hloupý, deprimovaný nebo šťastný a tak dále. Neexistuje nic mezitím. Postupné pokroky vám 

nestačí, chcete všechno a hned. „Koho zajímá, že jsem udělal polovinu? Ještě to není hotovo!“ 
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Katastrofizace 

Malé zklamání je pro vás katastrofa. Například, po špatném komentáři na pracovní schůzce si myslíte, 

že jste udělali vše špatně a myslíte si, že vás každý vnímá jako hloupé a že určitě přijdete o práci. V 

důsledku toho reagujete přehnaně (např. hned se bojíte, že přijdete o práci) místo toho, abyste to 

vzali jen jako špatný komentář nebo jako zpětnou vazbu. Při realistickém myšlení vidíte události v 

jejich skutečném významu. 

 

Čtení myšlenek 

Cítíte, jako byste věděli, co si o vás myslí ostatní a samozřejmě je to vždycky negativní. Výsledkem je, 

že reagujete na to, o čem si myslíte, že si o vás myslí ostatní…aniž byste se jich na to zeptali, nebo 

zjistili, jak to skutečně je. Při realistickém myšlení chápete, že hádat, co si o vás myslí ostatní, bude 

minimálně nepřesné, obzvláště když jste v depresivní náladě. 

 

Věštectví 

Cítíte, jako byste věděli, co se v budoucnu stane a vždy je to negativní. Nic nebude fungovat, tak proč 

se vůbec snažit? Ale realistické myšlení ví, že nemůžete tušit, co budoucnost přinese. A tím zároveň 

můžete být otevřeni pozitivním možnostem, naději a víře v lepší budoucnost.  

 

Perfekcionismus 

Je to dost dobré, jen pokud je to perfektní. A protože nemůžete udělat většinu věcí dokonale, jste 

zřídka kdy spokojení. Výsledkem je, že jste neustále zklamaní a rozzlobení sami na sebe a všechny 

kolem sebe. Ale realistické myšlení dává přednost úspěchům, i když výsledek není vždy dokonalý. Jen 

málo z nás dosahuje dokonalosti v tom, co dělá, ale důležité je, že naše úspěchy jsou smysluplné. 

 

Sebeobviňování 

Pokud se stane něco špatného, obviňujete z toho sami sebe. Jiné pravděpodobnější příčiny jsou 

ignorovány. Mluvíte sami o sobě drsným způsobem. Nazýváte sami sebe „idiotem, blbcem…“ nebo i 

horší urážky. Ale realistické myšlení nepoužívá tyto urážky, protože nejsou spravedlivé a zraňujete tím 

sami sebe. 
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Negativizmus 

Vše vidíte jako špatné, nikdy nic jako dobré. Ignorujte všechny dobré věci, které jste udělali. Vidíte 

pouze vaše slabiny a chyby a ignorujete vaše silné stránky a úspěchy. Cokoliv pozitivního se vám stane, 

tak to buď popřete, nebo znehodnotíte.  

 

Měl byste 

Myslíte si, že víte, jaký by měl svět být, ale není to tak. Víte, jací byste měli být, ale nejste takový. 

Výsledek je, že jste neustále zklamáni a rozzlobeni sami na sebe a všechny kolem sebe. Ale realistické 

myšlení chápe, že svět je nějaký, snažíte se zlepšit, ale také dokážete přijmout věci tak, jak jsou.  

 

Existují i jiné typy depresivního myšlení. Zde jsme si uvedly ty nejčastější. Když se přistihnete, že 

přemýšlíte depresivně, podívejte se na tento seznam a zjistěte, zda používáte nějaký z těchto způsobů 

zkresleného myšlení.  
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Krok 1: Rozpoznávání vašich negativních myšlenek 

Uvědomte si své vlastní depresivní myšlenky. Většina myšlení je tak rychlá a automatická, že ani 

nevíte, že to děláte. Musíte se naučit si depresivní myšlení uvědomovat.  

Když si začnete uvědomovat vaše negativní myšlení, můžete cítit pokoušení sami sebe obviňovat: "Jak 

jsem si mohl takové blbosti myslet?" Pamatujte, že deprese způsobuje sebekritické myšlení. Špatné 

negativní myšlenky jsou při depresi normální.  

 

Příklad: 

Jedete ráno v autobuse a náhle pocítíte nepříjemný svíravý pocit. Co se dělo, než se tento pocit 

dostavil? Možná jste si všimli, že všichni v autobuse stojí před vámi a vy jste si pomysleli, že vás 

negativně soudí a hodnotí… 

 

Pokud vás tohle napadlo, skvělé, můžete vnímat souvislosti. Vše si napište! Pak si všimněte emocí, 

které jste při tom cítili. Zaznamenejte si své myšlenky. Možná si všimnete, že stejné typy depresivního 

myšlení přicházejí znovu a znovu. Když se tak stane, tak jste pravděpodobně identifikovali nejčastější 

druhy vašeho depresivního myšlení. 

 

Někdy je obtížné identifikovat automatické myšlenky. Zde je několik otázek, které si můžete položit, 

abyste dokázali odhalit vaše automatické depresivní myšlenky:  

Co mě napadlo, než jsem se začal/a cítit špatně? 

O čem jsem přemýšlel/a?  

Co to o mně říká?  

Co to vypovídá o mém životě?  

Bojím se, co se může stát? 

Co to vypovídá o tom, co si druhá osoba o mně myslí? 

Co si ostatní lidé myslí obecně? 

 

Zapište si svoje negativní myšlenky 

Výbornou strategií je si vaše depresivní myšlenky zaznamenat do deníku. Některé budou zcela 

evidentně zkreslené. Někdy může stačit, že si jen uvědomíte, jaké myšlenky v určitých situacích máte. 

Nebo začnete brát depresivní myšlenky méně vážně, až budete vědět, odkud pocházejí. 
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Instrukce: Vezměte si svůj pracovní sešit. Zamyslete se nad svými myšlenkami a doplňte 

je do tabulky Moje negativní myšlenky (viz níže část tabulky s příkladem). Zapište si vše, 

co vám přijde na mysl.  

 

 

Krok 2: Přeměna negativních myšlenek na realistické 

Naučte se záměrně přehodnotit situaci, která vás rozrušila. Vezměte si pracovní sešit a postupujte 

podle následujících instrukcí.   

Instrukce: Vezměte si svůj pracovní sešit. Zamyslete se nad určitou situací, kdy jste cítili 

nepříjemné pocity, a napadaly vás negativní myšlenky. 

1. Nejprve si zaznamenejte datum a popis situace.  

2. Dále zapište negativní myšlenky, které vás napadly (můžete napsat i typ zkreslení). 

3. Pak zaznamenávejte své emoce a náladu. 

4. Poté se zamyslete nad situací a snažte se přijít s jiným vysvětlením nebo jiným realističtějším 

hodnocením této situace.  

TIP: Použijte i otázky níže, abyste přišli s realističtějšími způsoby myšlení o situaci, která vás rozrušila. 

Ty si zapište do sloupce vpravo. Zeptejte se sami sebe: „Co by řekl můj přítel v této situaci, kdyby se to 

stalo jemu?“ Nakonec zkontrolujte svou náladu poté, co jste přišli s nějakým jiným, více racionálním, 

způsobem myšlení. Tabulka níže zobrazuje tento proces (v pracovním sešitě máte prázdnou verzi). 

 

 

 

 

 

Moje negativní myšlenky  

 Jsem k ničemu  

 Vždycky všechno zkazím 

Nikdo mě nemá rád 

všechny jen otravuju 
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Popis situace: Kamarádka zrušila datum oběda  

 

Někdy si jen stačí připomenout, že nemáte dostatek informací a nevíte jistě, co se děje! Díky tomu, že 

si to takto projdete a snažíte se najít více realistické vysvětlení celé situace, bojujete proti negativnímu 

myšlení tak, že sami sobě dáte šanci myslet více pozitivně. 

 

Zde jsou některé otázky, které vám mohou pomoci přijít s více realistickými myšlenkami: 

1. Je to skutečně tak, jak si myslím? Jaký důkaz mám pro tuto myšlenku?  

2. Je nějaké jiné vysvětlení této situace? 

3. Co je méně extrémní způsob, jak nahlížet na tuto situaci? Negativní myšlení má tendenci být 

extrémní: budu vždycky sám, nikdy se mi nic nedaří. Opravdu už budete vždycky sám?  

4. Jak by někdo jiný přemýšlel nebo reagoval v takovéto situaci?  

5. Co bych řekl/a někomu jinému, kdyby se takto obával? U druhých dokážeme vidět věci 

realističtěji. 

6. Zapomněl/a jsem na nějaké důležité skutečnosti? 

7. Přemýšlím stylem všechno nebo nic? 

8. Mohu tuto situaci nějak změnit? 

9. Podhodnocuji se, když si myslím, že se s  tímto problémem/situací nedokážu vyrovnat? 

10. Co když se to stane? Co by na tom bylo tak špatné? 

11. Jak se budou věci vyvíjet v průběhu …. měsíců/let? 

12. Přeháním s tím, jak velký význam dávám této události? 

Depresivní myšlenky Emoce a 
nálada 

Realistické myšlenky  
Je to skutečně tak?  

Nebo je i jiné vysvětlení? 

Emoce a 
nálada 

Nemá mě ráda. Nevím, proč to 

zrušila. (Čtení myšlenek) 

Smutek, 

zklamání 

Přišlo něco naléhavějšího.  Víc klidnější 

Nikdo mě nemá rád. 
(Generalizace) 

Stesk, 

zklamání 

Jsou lidé, kteří mě mají rádi. I když 

někteří mě mít rádi nemusí a je to 

ok.  

Trochu víc 

naděje 

Svět je odmítavé místo. Tento 

oběd na světě nic neznamená 
(Katastrofizace) 

Zklamání Je to jen oběd. Uvědomuju 

si, že 

přeháním 

Zůstanu navždy sama. Nic 

dobrého mě nečeká. (Věštectví)  

Beznaděj Jeden oběd neznamená NE! Trochu 

větší klid 



Jak se zbavit deprese  
 

Lidoll … přináší radost, léčí starosti. | www.lidoll.cz    47 

 

Krok 3: Jak předcházet negativním myšlenkám 

V životě se mohou vyskytnout určité situace, které u vás mohou spustit negativní myšlenky. Pokud na 

ně budete připraveni, bude to pro vás mnohem jednodušší. Jaké jsou nejčastější spouštěcí situace, kdy 

často máte depresivní myšlenky? Mohou to být například porada v práci, vyřizování na úřadech, 

setkání s tchýní, mluvení před více lidmi na veřejnosti… 

Připravte se na takovéto situace předem. Záměrně vyzkoušejte své realistické myšlení dříve, než se 

ocitnete v těchto situacích. Nepředpokládejte, že realistické myšlenky přijdou automaticky.  

 

Například: 

Na něčem pracujete a chcete, aby vše bylo perfektní. Říkáte si: "Moje práce musí být na 100% nebo 

nemá cenu se do toho vůbec pouštět“. Nicméně máte málo času na dokončení každého úkolu, takže 

díky tomu cítíte selhání, že nejste dost dobří a nedaří se vám vaši práci odvádět na 100%. Uvědomujete 

si ale, že je to nerealistické myšlení. Je třeba, abyste vymysleli realističtější myšlenku např. "Vzhledem 

k tomu, že mám málo času, tak 80% úspěšnost je v této práci dostačující." Nejdříve se vám možná tato 

realistická myšlenka bude zdát nepravdivá, ale pokračujte v jejím opakování. Postupem času začnete 

vnímat, že se cítíte lépe.  

 

Instrukce: Vezměte si svůj pracovní sešit. Zamyslete se nad určitou situací, kdy jste cítili 

nepříjemné pocity, a napadaly vás negativní myšlenky. Nejprve si zaznamenejte 

spouštěcí situace, ve kterých začnete pociťovat nepříjemné pocity. Poté se zamyslete a 

napište možnosti, co můžete dělat příště, abyste těmto nepříjemným pocitům předešli.  

 

 

 

Spouštěcí situace Co mohu udělat pro příště, abych tomu 
předešel/a? 

Připravuji projekt a budu ho muset 

prezentovat před ostatními v práci  

nesnáším, když mám mluvit před lidmi. 

Připravím si prezentaci a použiji vizualizaci celé 

situace, kdy si představím, že to bude dobře 

probíhat.   

Mám vyprat a vyžehlit hromadu prádla  

stresuje mě to, že toho je tolik a nemám na 

to čas. 

Řeknu dětem, aby mi pomohli se skládáním 

jejich vlastního prádla. To mi alespoň trochu 

uleví a oni se naučí víc zodpovědnosti sami za 

sebe a své věci. 
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PAMATUJTE SI!  

Nedovolte depresivnímu myšlení, aby vás ovládalo. Pokaždé, když přehodnotíte své myšlenky do více 

realistické formy, své depresivní myšlení oslabujete a realistické myšlení naopak posilujete.  

Nestačí pouze jednou přijít s rozumným a realistickým myšlením. Na rozdíl od negativního myšlení 

začít myslet realistiky a pozitivně není automatické! Přinejmenším ze začátku to bude chtít určité úsilí.  

Negativní myšlení se bude znovu a znovu ozývat - je to zvyk, který nezměníte přes noc. Ale vytrvejte 

ve svém úsilí, rozhodně se vám to vyplatí, protože pozitivní mysl se rovná šťastná mysl.  

Dobrou zprávou je, že změna depresivního myšlení netrvá roky. Depresivní lidé často začínají 

zaznamenávat emocionální rozdíly již několik týdnů po praktikování cvičení z této knihy. 

 

SOUHRN 

1. Piště si deník o vašich negativních myšlenkách a zapište si, jaké negativní myšlení prožíváte. 

2. Začněte nahrazovat své negativní myšlení více realistickými myšlenkami. 

3. Připravte se na spouštěcí situace. 

4. Pamatujte, že změna vašeho negativního myšlení není zpočátku snadná, ale vytrvejte. Je důležité, 

abyste postupně oslabili negativní myšlení a realistické myšlení naopak posílili. 
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3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

Nikdo nemá život bez problémů. Když navíc lidé trpí depresí, je pro ně řešení problémů mnohem 

obtížnější. Někdy nezvládají řešit problémy vůbec.  A často se jedná o problémy v každodenním životě.  

 

Proč lidé trpící depresí nedokážou úspěšně řešit problémy? Existuje několik důvodů: 

• Řešení problémů vyžaduje energii - a jak se deprese zhoršuje, energie ubývá. 

• Deprese způsobuje problémy se soustředěním, pamětí a rozhodováním - a to jsou důležité 

schopnosti, které potřebujete pro řešení problémů! 

• Ztráta sebedůvěry. Pamatujete si na účinky negativního myšlení? Domníváte se, že to nedokážete, 

nestojí to za to, stejně to nebude fungovat - nevěříte ničemu a tak už se ani o nic nepokoušíte.  

 

Řešení problémů vyžaduje všechny tyto dovednosti. A tak není překvapivé, že problémy se nevyřeší a 

namísto toho se hromadí.  

 

Co se s tím dá dělat?  

Především si uvědomte, že vaše schopnost řešení problémů nemusí být tak dobrá, jako obvykle. Je to 

normální příznak deprese. Poté je dobré začít s praktickými kroky, jak problém postupně vyřešit. 

 

Zamyslete se a postupujte dle následujících sedmi kroků: 

Krok 1: Jasně definujte vaše problémy 

Krok 2: Vyberte problém 

Krok 3: Možnosti řešení problému a jejich srovnání 

Krok 4: Vyberte jedno řešení  

Krok 5: Vytvořte akční plán 

Krok 6: Vyhodnoťte svůj plán 

Krok 7: Posun kupředu 
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Krok 1: Jasně definujte vaše problémy 

Než se pustíte do řešení problémů, musíte nejdříve zjistit, jaké problémy vlastně máte. Jaké jsou 

problémy, kterým čelíte v tuto chvíli? Lidé v depresi mají často potíže identifikovat, jaké problémy 

v životě mají, protože všechno vidí jako jeden obrovský problém. V takovém případě je identifikace 

konkrétních problémů velmi užitečná. Přivádí je to blíže k nalezení realistických odpovědí. 

 

Instrukce: Vezměte si pracovní sežit a do tabulky Seznam problémů si zapište všechny 

problémy, kterým v poslední době čelíte. Napište jasné a stručné vymezení problému, 

abyste přesně věděli, na čem potřebujete pracovat. 

 

Některé z vašich problémů mohou být větší než ostatní. Napište je všechny, i když se zdají být triviální 

nebo trapné. Neztrácejte čas tím, že o nich nyní budete přemýšlet. Prostě si je všechny zapište a 

pokračujte k dalšímu kroku.  

 

TIP: Sledujte vaše pocity a nálady. Jedním ze způsobů, jak identifikovat problémy, je věnovat 

pozornost tomu, jak se změní nálada během týdne. Uvědomte si, co se děje, když se vaše nálada 

začne zhoršovat:  

O čem jste přemýšleli?  

Kde jste byli?  

Co se stalo těsně před tím, než se vám změnila nálada?  

Změna vaší nálady může být užitečnou pomůckou, která vám ukáže, odkud vaše problémy pramení a 

jak se projevují. „Např. Cítím stres ihned po příchodu do práce. Cítím se tak vždycky, když vím, že mám 

poradu se šéfem…“ 

 

Seznam problémů 

Připravuji projekt a budu ho muset prezentovat před ostatními v práci  nesnáším, když mám 

mluvit před lidmi. 

Mám vyprat a vyžehlit hromadu prádla  stresuje mě, že je toho tolik a nemám na to čas. 

. 

. 
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Krok 2: Vyberte problém 

Instrukce: Ze seznamu problémů vyberte problém, který opravdu chcete vyřešit. Na 

úvod vyberte jeden z menších problémů. Později se můžete dostat k větším problémům. 

Snažte se být konkrétní. Například: "Moje vztahy nejsou v pořádku" není specifické = 

není jasné, co konkrétně máte za problém. Naproti tomu: "Nejlepší kamarád mě za měsíc nezavolal" 

je víc specifické a jasné, co se děje a co chcete změnit. Napište jasné a stručné vymezení problému, 

abyste přesně věděli, na čem potřebujete pracovat. 

 

Krok 3: Možnosti řešení problémů a jejich srovnání 

Co můžete udělat, abyste tuto situaci zlepšili? Napište 3 věci, které můžete udělat, abyste problém 

vyřešili. Zvažte věci, které můžete udělat sami, které nezávisí na někom jiném. Nepřemýšlejte nyní nad 

tím, který je nejlepší a nemějte obavy, že váš nápad problém nevyřeší nebo že to nebude fungovat.  

 

Příklad: 

Přepracovanost v práci. Anna, pracuje jako výkonná tajemnice vrchního manažera. Má spoustu práce, 

která se neustále hromadí i přesto, že pracuje přesčas dlouhé hodiny. Řekla svému šéfovi, že pracovní 

zátěž je neúnosná a že to přestává zvládat. Celá situace se zdá být mimo kontrolu a Anna se začíná 

cítit depresivně. 

 

Který problém si vyberu na řešení: Přepracovanost 

Možné akce, které může podniknout pro vyřešení problému: 

1. Pokračovat dál, a doufat, že šéf zjistí, jak jsem přepracovaná a dá mi dalšího zaměstnance, 

který převezme část mé práce. 

2. Požádat šéfa, aby mi přestal dávat tolik práce. 

3. Zapíšu si úlohy, které mám, zhodnotím, které z nich je třeba udělat dnes a které tento 

týden, měsíc nebo tento rok. Udělám nejdůležitější úkoly hned, další později.  

 

 

 

Problém, který vyberete na řešení, je: 

Mám vyprat a vyžehlit hromadu prádla resp. domácí práce 
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Poté, co Anna zapsala tři možné varianty řešení, si ještě odpověděla na následující otázky (viz tabulka), 

které jí ještě více pomohly při následném hodnocení řešení problému.   

 

Poté, co si Anna zodpověděla dané otázky, přešla k hodnocení výhod a nevýhod, které s sebou 

navrhovaná řešení problému mohou přinést.  

 

 

 

 

 

 

 

Problém Přepracovanost 

Lidé, kteří mě mohou 
podpořit 

Kamarádka a manžel, kterým se mohu svěřit. 

 

Co chci, aby se stalo Zmírnit stres a pracovní napětí. 

3 věci, které mohu udělat Pokračovat dál, dát šéfovi vědět, že mám dost nebo upřednostnit 

důležité úkoly. 

Akce Výhody Nevýhody 

1. Pokračovat dál To je to, na co jsem zvyklá Pokud zaostanu víc, mohu se dostat 

do velkých potíží 

 Nedostanu se do konfliktu se 

šéfem 

Pravděpodobně se to bude stále 

zhoršovat 

  Budu ještě více depresivní 

2. Dát šéfovi vědět, 

že mám dost 

Uvolním svou mysl od tak velké 

zátěže 

Nemám ráda konfrontaci s lidmi 

 Můj šéf by situaci mohl napravit Šéf se naštve a dostanu se do ještě 

větších problémů 

3. Upřednostnit 

důležité úkoly 

Dokážu dohonit naléhavé úkoly Stále se budu muset zabývat danými 

úkoly 

 Kdyby se nějaký problém s 

pracovním zatížením vyvíjel, 

mohu hledat další řešení 
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Nyní je řada na vás! Instrukce: Vezměte si svůj pracovní sešit a postupujte stejně jako 

Anna. Do prázdných tabulek napište váš problém a následně všechna možná řešení, 

která vás napadnou. Poté si zodpovězte otázky a zvažte, která z těchto akcí 

nejpravděpodobněji pomůže k vyřešení problému. Podívejte se na výhody a nevýhody každé 

z navrhovaných akcí. 

 

Krok 4: Vyberte jedno řešení  

Podívejte se na výhody a nevýhody každého z nich a rozhodněte, který z nich je nejlepší (nebo možná 

nejméně špatný). Měla by to být akce, která vás přinejmenším částečně přivede k řešení vašeho 

problému. Pamatujte, pokud si vyberete nějaké řešení a zjistíte, že nefunguje, můžete zkusit jinou 

akci.  

Neexistují žádná pevná pravidla pro to, jak vybrat nejlépe. Jediným možným pravidlem je, že jedna z 

akcí musí být - skutečně začít! 

 

Instrukce: Podívejte se na svůj seznam řešení. Přemýšlejte, které nápady jsou možné 

nebo realistické a které nejsou. Vyberte jeden z vašich nápadů, kterým se pokusíte 

vyřešit váš problém a napište jej do tabulky ve vašem pracovním sešitě. Napište si i čas, 

kdy toto řešení zrealizujete.  

 

Anna, přepracovaná sekretářka, si zvolila třetí akci - lépe zorganizovat svoji práci, aby se mohla 

zaměřit na to nejvíce naléhavé. 

 

 

 

 

 

Jaký je váš přesný plán? 

Problém, který řeším Přepracovanost 

Řešení, které jsem vybral/a 3. Upřednostnit důležité úkoly 

- důležité udělat ihned 

- méně důležité naopak odložit 
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Krok 5: Vytvořte akční plán 

Možná bude třeba rozdělit řešení vašeho problému na menší kroky. Není mnoho problémů, které 

vyřešíte pouze jedinou akcí. Bude zřejmě třeba více akcí, které vás postupně dovedou až směrem 

k vyřešení problému. Pokud máte například finanční problémy, pak by mohla vaše první akce být 

shromáždění všech potřebných dokumentů dohromady, abyste se na ně mohli podívat. Pouhé 

shromáždění papírů problém nevyřeší, ale již budete blíže k vyřešení, než jste byli předtím. Poté bude 

následovat začít s řešením.  

 

Příklad: 

Neřešitelné problémy v práci. Pokud máte neřešitelné problémy v práci, řešení může být "Vyhledat 

novou práci". V takovém případě může být těžké určit, kde začít! Přemýšlejte o všech krocích, které 

budou nutné k provedení této akce. Buďte konkrétní!  

Dobrý první krok by mohl být „jít do stánku a koupit si noviny s inzeráty práce“. Druhým krokem může 

být „dnes večer, se podívám na inzeráty a uvidím, co je k dispozici“. Třetím krokem by mohlo být 

„rozhodnout, které z nich by mohli být vhodné" a čtvrtým krokem může být „strávit jednu hodinu v 

úterý aktualizováním mého životopisu“. A tak dále. 

 

Váš plán činnosti by měl vycházet ze čtyř pravidel: 

1. Dosažitelný. Dokonce, i když se nebudete cítit dobře, je dobré se stejně do splnění svého cíle pustit. 

I když by byl příliš malý, tak je to lepší než nic. A rozhodně budete mít lepší pocit splnit malý cíl než 

neuspět ve velkém cíli.  

Zde je špatný příklad: Chcete začít běhat a tak rovnou jdete na maraton.  

Lepší příklad: Proběhněte se kolem jednoho bloku. 

2. Akčně orientovaný. Vytvořte plán toho, co uděláte, ne jak budete myslet nebo se cítit, když to 

děláte. Máte určitou kontrolu nad tím, co děláte, ale mnohem menší kontrolu máte nad vašimi 

emocemi a myšlenkami. 

Špatný příklad: Strávit příjemnou hodinu se svými dětmi. 

Lepší příklad: Stravte jednu hodinu se svými dětmi bez ohledu na pocity. 

3. Charakteristický. Mělo by být velmi jasné, co musíte udělat.  

Špatný příklad: Vytvořit si plán.  

Lepší příklad: Zatelefonovat do sportovního centra a zjistit, zda vyučují jógu.  
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4. Časově omezený. Váš plán by měl trvat jen krátkou dobu. Neplánujte změnit svůj styl navždy. 

Špatný příklad: Pokračujte v pravidelném cvičení po zbytek svého života.  

Lepší příklad: Jít na procházku cca 20 minut 3x týdně, po dobu dvou měsíců. 

 

Instrukce: Vezměte si možné řešení vašeho problému, které jste vybrali. Do tabulky 

v pracovním sešitě si napište konkrétní plán řešení. Zaznamenejte si jednotlivé kroky, 

čas, kdy je uděláte a pamatujte i na pochvalu nebo odměnu, jakmile daný úkol vykonáte. 

 

 

Zapište si svůj akční plán a hlavně jej proveďte! 

Pokračujte v práci na svém problému krok za krokem. Připomeňte si jakýkoli pokrok, který jste udělali, 

a poblahopřejte si, že jste byli schopni vyřešit problém. 

Možná je čas řešit nový problém - podívejte se na váš seznam problémů. Na čem byste se měli pokusit 

pracovat dál? Postupujte podle jednotlivých kroků řešení problémů, na kterých jste pracovali a 

zaznamenejte si výsledky. 

 

 

 

Jaký je váš přesný plán? 

Problém, který řeším Mám velké problémy v práci 

Řešení, které jsem vybral/a Najít si novou práci 

Co udělám – jednotlivé kroky Kdy to udělám Pochvala/odměna 

1. Projít inzeráty v novinách Dnes večer po večeři, jak uložím 

děti 

 

2. Projít inzeráty na internetu O víkendu, jak budu mít více času 

v neděli 

Pochvala sama sobě a 

dokonce i od manžela  

3. Ujasnit si, jakou práci bych 

chtěla 

Příští týden, každý večer si zapíšu 

do deníku 2-3 věci, které by se 

mi líbili v nové práci 

 

4. Sepsat životopis Za 14 dní o víkendu nachystat 

podklady pro životopis 

Zákusek po nedělním 

obědě  
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Krok 6: Vyhodnoťte svůj plán 

Instrukce: Vraťte se do této části po uplynutí týdne nebo po dosažení cíle. Poté, co jste 

zkusili váš nápad na řešení, do prázdné tabulky ve cvičném sešitě napište, jak dobře 

tento nápad funguje. Podařilo se vám vyřešit problém? Pokud nápad nefunguje, vyberte 

jiné řešení za seznamu a zkuste to znovu. Popište své výsledky. Pokračujte ve zkoušení řešení, dokud 

nenajdete to, které funguje. 

 

Pomocí této zkušenosti plánujte další krok. Máte 3 hlavní možnosti: 

1. Pokračovat. Příklad: Využijte dalších 20 minut, abyste našli dokumenty.  

2. Zopakovat svůj cíl a zkusit to znovu. Příklad: Čištění garáže po dobu jedné hodiny bylo příliš 

obtížné, takže příště si naplánujte práci na pouhých 10 minut. 

3. Udělat nový přístup. Možná jste se naučili něco užitečného z vašeho prvního úsilí, ovšem zjistili jste, 

že bude třeba najít jinou cestu řešení problému. Příklad: Mluvit tváří v tvář s tetou Janou nefungovalo, 

tak jí napište dopis.  

 

Depresivní nálada vás bude testovat. Bude vás vracet k tomu, abyste se zabývali selháním a věcmi, 

které se vám nepodařily, než abyste se zaměřovali na váš pokrok a to, čeho jste dosáhli.  

Jestli se vám podařilo dosáhnout cíle, vědomě přemýšlejte o tomto úspěchu a oceňte se, i když 

problém stále ještě není vyřešen. 

 

 

  

 

 

Jaký byl výsledek? Co se stalo? Co se pokazilo? 

Procházela jsem inzeráty a nenašla jsem nic, co by mě zaujalo. Přepadl mě strach, že to bude 

špatné a nic nenajdu.  

Na základě vašich zkušeností, jaký je další krok? 

Začala jsem aplikovat techniky na zvládnutí strachu. Chvilku sice trvalo, než špatné pocity 

povolily, ale nakonec to pomohlo.   



Jak se zbavit deprese  
 

Lidoll … přináší radost, léčí starosti. | www.lidoll.cz    57 

 

 

Pokračujte dál ve svém úsilí 

Pokračujte v práci na tomto problému krok za krokem. Zaznamenejte své úsilí do pracovního sešitu. 

Nezapomeňte si připomenout, jakého pokroku jste dosáhli.  

Uvědomte si, že vždy se mohou objevit problémy ve vašem životě. Ale pokud budete i nadále trénovat 

své dovednosti v oblasti řešení problémů, budou problémy snáze zvládnutelné a budete mít větší 

jistotu ve své schopnosti spravovat je. To napomáhá řešení deprese. 

 

SOUHRN 

1. Identifikujte problémy, kterým čelíte, a zapište je. 

2. Vyberte problém ze seznamu, který chcete vyřešit a zapište jej. 

3. Přemýšlejte o možných řešeních problému a napište je bez ohledu na to, jak pravděpodobné se 

jejich řešení zdá. 

4. Vyberte řešení, a udělejte si seznam výhod a nevýhod, které vám pomohou se rozhodnout. 

5. Udělejte to zvolené řešení. Možná budete muset řešení rozdělit na menší kroky. 

6. Nezapomeňte si pogratulovat, když vyřešíte problém. Po vyřešení můžete začít pracovat na novém 

problému. 

 

TIP: Dávejte pozor na negativní myšlenky! 

Pamatujte, že pokud máte depresi, pravděpodobně se ve vaší mysli objeví negativní myšlenky. Když 

uvažujete o řešení tohoto problému, máte nějaké negativní myšlenky? Pokud ano, napište je. Jaké 

jsou to myšlenky, které vás drží zpět?  
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4. UZNÁVÁNÍ POZITIV 

 

Jedna z nepříjemných věcí, které s sebou deprese přináší je, že se váš mozek zabývá spíše negativními 

informacemi. Již v předešlých kapitolách jsme se učili, jak s negativními myšlenkami pracovat a 

přetvářet je v realistické a pozitivní myšlení. Nyní se budeme věnovat ještě více tomu, jak posílit své 

pozitivní myšlení. Naučíte se jednoduché techniky, díky kterým svoje pozitivní myšlení podpoříte. 

 

Krok 1: Sledování dobrých věcí, které se vám dějí 

Začněte sledovat dobré věci, které se ve vašem životě vyskytují, a zapisujte si je. To vám umožní 

rozvinout více realistický a pozitivní pohled sami na sebe a vaši životní situaci.  

Nebude to lehké. Nejprve si možná budete myslet, že věci, které píšete, jsou hloupé nebo nic 

neznamenají. Je však důležité je i přesto zapsat!  

Časem si začnete uvědomovat, že ve vašem životě je více pozitivních věcí, než jste si dosud všímali a 

mnoho z nich jste dříve ignorovali.  

 

Věci, které je dobré si zaznamenat: 

 Když se vám něco podaří udělat. 

 Když něco děláte a jde to podle plánu. 

 Když uděláte něco, co stojí za to. 

 Když vás někdo chválí. 

 

Instrukce: Vezměte si pracovní sešit, kde najdete tabulku Dobré věci, které se mi dějí. 

Do ní napište vše pozitivní, co vás napadá a za co jste vděční a udělalo vám to radost. 

Napište minimálně 3 věci. Tuto tabulku si vytiskněte a doplňujte do ní každý den 

minimálně 3 nové pozitivní věci, které se vám dějí.  

 

 

Dobré věci, které se mi dějí 

Byla jsem ve wellness centru na masáži 

Dnes mi opravdu moc chutnal oběd 
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Krok 2: Co se vám povedlo 

Mnozí lidé mají tendenci podceňovat své výkony a to obzvláště v období deprese. Zdůrazňují spíše 

negativní informace a představy. Nyní je třeba nastartovat pozitivní myšlení a dát dohromady několik 

momentů, kdy jste v něčem uspěli – kdy se vám něco podařilo.  

Nemusí to být nutně mega úspěchy, pište spíše věci typu – někomu dobře poradit nebo pomoci, 

všimnout si něčeho a předejít tak problému, jít do situace, které se bojíte, nedat si večer brambůrky, 

nevybuchnout při sporu s partnerem, pochválit někoho, aj. 

 

Instrukce: Nyní si do tabulky zapište dobré věci, které se vám dnes/tento týden/měsíc 

povedly. Zároveň si můžete zaznamenat, jak to bylo náročné a způsob, jakým jste se za 

to odměnili. V první sloupci napište, co se vám povedlo. V dalším sloupci zhodnoťte, jak 

moc pro vás byla daná akce náročná (málo, středně, velmi), a nakonec doplňte, jak jste se za to 

odměnili. 

 

Krok 3: Odměňte sami sebe 

Řešení deprese je náročné. Zasloužíte si odměnu za pozitivní změny, kterých si na sobě všimnete – 

jako změny v myšlení, chování nebo náladě. Odměny, které si můžete dát sami sobě, mohou být 

omezeny penězi a časem, ale existují některé věci, které můžete udělat.  

Co takhle vyrazit na procházku, když svítí slunce? Nebo si dát teplou a voňavou koupel? Nebo strávit 

půl hodiny čtením knihy? Přemýšlejte o tom, co máte rádi - pak to udělejte! 

Někdy je dobrá odměna, když půl hodiny nebo hodinu uděláte něco jen pro sebe, něco, co vás 

opravdu těší.  

Uchovávejte záznamy o všech úspěších a pozitivních změnách, které uděláte (včetně úsilí o změnu) a 

dávejte si odměny. Dejte si pozor na myšlenky jako "Nezasloužím si odměnu - toto by mělo být 

normální chování". Pamatujte si, že když jste v depresi, obvyklé věci jsou mnohem obtížnější a veškeré 

úsilí změnit své myšlenky nebo chování je tvrdá práce. 

 

 

Co se mi povedlo Jak to bylo náročné Odměna 

Vyprala jsem prádlo Dost – bylo ho hodně Káva + zákusek 

Dodělala jsem úklid Mírně – jen podlahu setřít Lenošení po obědě 
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Krok 4: Vytvoření pozitivnějšího pohledu na sebe 

Když jsou lidé v depresi, je pro ně těžké, aby sami o sobě vyjmenovali nějaké dobré vlastnosti. Většinu 

lidí o sobě napadnou pouze negativní věci. Ve skutečnosti, i když člověk není přímo depresivní, mnozí 

z nás vyrůstají v kultuře, kde se lidé příliš nechválí ani neoceňují. Poukazuje se spíše na chyby a 

neúspěchy a úspěchy se berou jako samozřejmost. Kvůli tomu může být pro mnohé lidi obtížné vůbec 

uvěřit tomu, že mají nějaké pozitivní vlastnosti a zaslouží si ocenit.  

 

Instrukce: Podívejte se na níže uvedený seznam a udělejte hodnocení pro každou 

z těchto kvalit: 0 bodů - znamená, že nemáte nic z této kvality, 1 bod - znamená, že máte 

trochu z této kvality, 2 body - znamená, že máte dost z této kvality. Ty, o kterých se 

domníváte, že je máte na úrovni 1-2 body, si zakroužkujte.  

 

asertivní ohleduplný/á flexibilní praktický/á 

soucitný/á inteligentní tichý/á rozhodný/á 

organizovaný/á chytrý/á atraktivní sympatický/á 

jemný/á dobře čitelný/á pořádkumilovný/á mazlivý/á 

pečující čestný/á zábavný/á pečlivý/á 

vtipný/á originální kreativní odpovědný/á 

velkorysý/á svědomitý/á milující přemýšlivý/á 

dobrý/á kuchař/ka nezištný/á umělecký/á dobrý posluchač 

věrný/á dobrá hospodyně dobrý manažer nápaditý/á 

 

Nyní projděte seznam a vyberte všechny kvality, které jste hodnotili pomocí 2 nebo 1 a napište je níže. 

Pokud vás napadnou i jiné pozitivní osobní vlastnosti, které nejsou na seznamu, přidejte je a udělejte 

si doplňující hodnocení. 

 

 

Nyní si zapište své vlastnosti, které jste vybrali a zformulujte je do celé věty:  

 

Jsem inteligentní, pečující a pečlivá.   
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Možná jste vybrali jen pár vlastnosti s body 2 a 1. I když máte jen jednu nebo dvě, tak i to je dobrý 

začátek. Jsou to dobré vlastnosti, které můžete použít k zahájení budování lepšího a více pozitivního 

obrazu sami o sobě. 

Jak vás vidí vaši přátelé a rodina?  

Jak by vás oni hodnotili?  

Mohli by o vás říci více pozitivního?  

Někdy může být poměrně užitečné přemýšlet o tom, co by řekl dobrý přítel. Pokud se cítíte 

dostatečně silní, ukažte seznam příteli nebo rodině a požádejte je, aby vás ohodnotili. Porovnejte 

seznam hodnocení sami. Možná budete sami překvapení, jak moc se podceňujete.  

Nyní si své dobré kvality zapište na kousek papíru nebo do pracovního sešitu. Dívejte se na ně tak 

často, jak jen to bude možné. Namísto poslouchání negativního hlasu v hlavě, který říká, že jste 

zbyteční a k ničemu, věnujte pozornost svým pozitivním kvalitám.  

 

Krok 5: Odkaz 

Uchovejte si svůj deník vděčností a milých věcí, které se vám staly. Pokud můžete, tak mějte tento 

deník vždy při ruce. Zapisujte si tyto poznámky i nadále, ideálně ihned po tom co nastanou. Jeden 

nebo dvě pozitivní poznámky denně je skvělý start. Vyhraďte si nějaký čas, alespoň jednou za týden, 

podívejte se na své záznamy a zhodnoťte, jak se posouváte kupředu. 

 

 

SOUHRN 

1. Zapište dobré věci, které se vám staly, bez ohledu na to, jak malé se zdají být. Pamatujte, že je třeba 

si uvědomovat své negativní myšlenky během deprese. 

2. Věnujte čas tomu, abyste se odměnili, když se vám něco pozitivního podaří.   

3. Věnujte nějaký čas tomu poznat vaše pozitivní vlastnosti. Zapište si je. Díky tomu můžete objevit 

další pozitivní vlastnosti a ty poté rozvíjet.  

4. Dopřejte si čas na úvahu, kdy popřemýšlíte o všem, co jste zjistili. To vám pomůže vytvořit 

pozitivnější pohled na sebe a vaši situaci. 
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5. AKTIVUJTE SVOJE TĚLO 

 

Cvičení a deprese 

Pohyb působí téměř zázračně – rychlejší chůze (ale i normální), procházka se psem, běh, plavání, jízda 

na kole skoro nic nestojí, ale umí divy. V přírodě je to lepší, ale jde to i v místnosti (doma, tělocvična). 

Po 20 minutách se začnou v mozku tvořit endorfiny, což jsou látky mimo jiné významně působící na 

náladu. Takto se můžete reálně zbavit léků proti úzkosti. Následující část je určena hlavně těm, kteří 

dosud pohyb spíše opomíjeli. 

 

Vliv cvičení na psychiku a tělo 

Cvičení může snížit příznaky deprese u mnoha lidí. Někdy se zlepší nálada téměř okamžitě, někdy je 

třeba pravidelné cvičení po dobu alespoň jednoho týdne (ideálně 3-4x týdně, po dobu přibližně 20 

minut). Cvičení může zlepšit vaši úroveň energie, zlepšit fyzickou pohodu a zbavit vás stresu. 

Cvičení nám pomáhá cítit se lépe i jinými způsoby. Když cvičíte pravidelně, zlepšujete stav svých svalů, 

zlepšujete koordinaci a rovnováhu. Tato fyzická zlepšení se přenášejí i na úroveň emocí; získáváte 

emocionální sílu a duševní kondici. 

Když cvičíte, také zvyšujete svoji kontrolu nad tělem a myslí. Toto posílení vám pomůže cítit více 

motivace a síly, abyste si uvědomili, že nejste oběť a že můžete dosáhnout pozitivních změn a zlepšení 

ve svém životě. 

Fyzické cvičení uvolňuje emoce, zlepšuje spánek, posiluje srdce, snižuje krevní tlak a zlepšuje celkové 

zdraví. Když jste fyzicky zdraví, máte větší inteligenci a energii, abyste mohli čelit výzvám ve vašem 

životě. Průtok kyslíku do mozku se zvyšuje, což vám pomůže přemýšlet jasně a racionálně a zvýšit tak 

svou schopnost zaměřit se na pozitivní aspekty života. 

 

Zahoďte výmluvy a začněte se hýbat! 

Častou námitkou proti pohybovým aktivitám je nedostatek času – ovšem pohyb je pro duševní a 

nakonec i fyzické zdraví natolik důležitý, že se ve vašem časovém plánu jistě najde potřebná 

půlhodina. Jde spíš jen o pohodlnost a výmluvu, proč jste ještě se cvičením nezačali. Pohyb je 

skutečně klíčový. 
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Zde jsou některé tipy pro zahájení cvičebního programu: 

• Poraďte se s lékařem. Zeptejte se, jaká cvičení jsou pro vás vhodná, a zhodnoťte svůj zdravotní stav, 

zda nemáte nějaká rizika nebo omezení.  

• Vybírejte aktivity, které máte skutečně rádi. Někteří lidé preferují cvičení, jako jsou běh nebo rychlá 

chůze. Ostatní lidé si užívají klidnější cvičení, jako je například jóga. Nezáleží na tom, co vybíráte - 

fyzické cvičení má pozitivní vliv na náladu. Nejefektivnější se zdá být pravidelné cvičení, pokud 

vybíráte z několika různých aktivit a ty průběžně střídáte. 

• Frekvence je důležitější než délka trvání. Pravidelná kratší cvičení jsou lepší než nepravidelná dlouhá. 

• Pamatujte, že změna nepřijde přes noc. Nastavte si cíle, vytvořte cvičební program a začněte. Byť 

malými krůčky, ale pokračujte dlouhodobě.  

 

Instrukce: Vytvořte si plán cvičení na příští týden. Začněte tím, že vyberete, jaký typ 

cvičení máte rádi. V tabulce zakroužkujte některou z následujících možností, která by vás 

mohla bavit. Přidejte jakékoliv jiné cvičení, které se vám líbí a není zde uvedeno. 

 

Nyní si vyberte aktivity, které byste chtěli dělat, a nastavte si pro tento týden realistický cíl. Realistické 

cíle jsou ty, kterých můžete snadno dosáhnout. Neplánujte si například lyžování, pokud nemáte 

vybavení, auto nebo peníze. Neplánujte hrát volejbal, pokud není nikdo, kdo by hrál s vámi. 

Neplánujete začít běhat, pokud nemáte běh rádi. Nastavte si cíl, o kterém víte, že jej můžete 

dosáhnout. 

 

Během následujících sedmi dní můžete tuto aktivitu realizovat jednou i vícekrát. Které dny a jaký 

denní čas se vám hodí? Kolik času budete mít? Patnáct minut? Dvacet minut? Půlhodinu? 

 

cyklistika plavání fotbal běh 

jóga basketbal tenis pilates 

tanec skateboarding surfing kick box 

lyžování břišní tanec karate baseball 

turistika volejbal jízda na koni aerobik 

sex chůze - procházky   
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Instrukce: Jakmile v předešlé tabulce vyberete aktivity, kterým se chcete věnovat, 

vytvořte pro sebe plán cvičení na příští týden. Zapište svůj realistický plán do níže 

uvedeného kalendáře. 

 

Věnujte pozornost vašim úrovním deprese před a po cvičení a zaznamenávejte je v průběhu týdne. 

Podívejte se do své stupnice hodnocení a popište, jak byla nebo nebyla vaše úroveň deprese ovlivněna 

cvičením. 

 

Den Pohybová aktivita Úroveň deprese 

Před cvičením   Po cvičení 

1. Flirt dance 1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

 

Pokud svých cílů nedosáhnete 

Pokud jste nedosáhli svých cílů, změňte je a udělejte je více reálnými a dosažitelnějšími. Přemýšlejte o 

tom, co je třeba změnit: aktivitu, kterou jste si vybrali, dobu, kterou jste plánovali strávit, dny nebo 

čas, kdy jste plánovali cvičit atd. Buďte co nejpřesnější. Pak to v nadcházejícím týdnu zkuste znovu s 

novými cíli. 

 

Pro lepší motivaci ke cvičení vám pomohou: 

 Správné oblečení - boty, šortky, triko nebo vše, co potřebujete pro svou činnost. Pohodlné, 

vhodné oblečení, které vám vyhovuje, vám pomůže dostat se do nálady a více si cvičení užít. 

 Cvičte na svoji oblíbenou hudbu. Dobrá hudba vám může zvednout náladu a nabudí vás. 

 Cvičte s někým. Pokud jste více motivováni v sociálním prostředí, zkuste cvičit s kamarádkou 

nebo ve veřejné skupině. Někdy energie jiných lidí pomáhá zvýšit nadšení a motivaci. 

 Cvičte sami. Pokud cvičíte raději sami, nenechte se do skupinového cvičení nutit, zvolte 

aktivitu, kterou můžete snadno dělat sami např. běh nebo chůze.  

 

Kdy začnu (den, hodiny) Plánované cvičení Jak často 

Za 14 dní start kurzu Flirt dance  Každý čtvrtek 

Zítra Chůze se psem Každý den 20 min.  
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Dýchání 

Přivedení dostatečného množství kyslíku do těla pomáhá lidem lépe fungovat fyzicky, emocionálně i 

psychicky. Když se cítíme v depresi, máme tendenci zadržovat dech, aniž bychom si to uvědomili. 

Cvičení zdravých dýchacích technik vám pomůže uvolnit fyzické a emocionální pocity deprese. 

Většina lidí není zvyklá věnovat pozornost jejich dechu, takže jim to může na začátku připadat 

neobvyklé nebo se cítí nepohodlně. Nebojte, pokud budete tato jednoduchá cvičení trénovat častěji, 

stanou se pro vás mnohem snadnějšími a pohodlnějšími a výsledek bude stát za to. 

Přečtěte si i článek o tom, jak začít s meditováním: Meditace pro začátečníky – 15 praktických tipů pro 

pochopení mysli.  

1. cvičení 

Instrukce:  Vyzkoušejte nyní jednoduché cvičení, pomocí kterého dodáte energii svému 

tělu a uvolníte své pocity a myšlenky na depresi tím, že do těla přivedete více kyslíku. 

Najděte si klidné místo, kde si můžete vyzkoušet toto dechové cvičení, postupujte dle 

uvedených pokynů: 

1. Posaďte se tiše a pohodlně. 

2. Zhluboka se nadechněte nosem.  

3. Zadržte dech a počítejte do dvou. 

4. Poté pomalu vydechněte ústy. 

5. Zopakujte první čtyři kroky třikrát. 

6. Pokud se necítíte lépe, počkejte několik minut a pak to zkuste znovu. 

7. Opakujte, dokud se nebudete cítit lépe. 

 

Popište, jaké pro vás bylo toto cvičení. 

Jaké bylo vaše dýchání?  

Vnímali jste, že se vzduch dostal až do plic, nebo pouze k vašim nozdrám nebo hrdlu?  

Popište, jaké to bylo, i kdyby vám nepomohlo, abyste se cítili lépe. 

 

2. cvičení 

Instrukce:  Zastavte, co děláte, a vyzkoušejte další dechové cvičení.  

1. Posaďte se tiše a pohodlně. 

2. Zavřete oči 

http://lidoll.cz/meditace-pro-zacatecniky-15-praktickych-tipu-pro-pochopeni-mysli/
http://lidoll.cz/meditace-pro-zacatecniky-15-praktickych-tipu-pro-pochopeni-mysli/
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3. "Najděte" svůj dech. Všimněte si, jak se pohybuje dovnitř a ven z těla. 

4. Během několika dalších minut věnujte plnou pozornost vašemu dechu. Všimněte si, kudy vámi 

proudí. Všimněte si, jak se cítíte, když se pohybuje dovnitř a ven z vašeho těla.  

5. Snažte se změnit svůj dech jakýmkoli způsobem a věnujte tomu pozornost. 

6. Pokračujte ve sledování dechu, dokud se nebudete cítit klidně. 

 

Popište, jaké pro vás bylo toto dechové cvičení. Byl více příjemné než první cvičení? 

Popište každou změnu dechu, které jste si všimli od okamžiku, kdy jste zahájili cvičení až do doby, kdy 

jste skončili. 

Popište jakoukoli změnu, kterou jste pocítili ve vašem těle nebo ve vaší náladě, poté co jste udělali 

toto cvičení.  

 

Spánek 

Deprese může ovlivnit váš spánek. Pokud máte potíže se spánkem: 

• Nastavte si standardní dobu spánku. Vaše tělo funguje nejlépe, když je v pravidelném režimu.  

• Ložnici používejte pouze ke spánku. Vyhněte se používání ložnice i k jiným aktivitám nesouvisejícími 

se spánkem, jako jsou hádky, sledování televize, práce, cvičení a tak dále. Sex je však v pořádku. 

• Vytvořte dobré prostředí pro spánek. Ne příliš teplo, ani příliš chlad. Pěkné a zatemněné prostředí. 

Pokud vás ruší hluk, zvažte použití špuntů do uší. 

• Vyhněte se dlouhému spánku během dne. Krátké zdřímnutí zhruba 20 minut v průběhu dne, pro vás 

může být osvěžující. Delší spánek během dne může způsobit, že pro váš bude těžší usnout. 

• Připravte se na spánek. Vyhněte se namáhavé činnosti, cvičení, těžkému jídlu a jasnému světlu po 

dobu alespoň jedné hodiny před spaním. 

• Procvičte si hluboké dýchání nebo jiné relaxační techniky a ty použijte před usínáním.  

• Kontrolujete hodiny? Mohlo by vám pomoci otočit budík tak, že čas neuvidíte. 

• Možná spíte víc, než si myslíte! Výzkumy ukazují, že lidé - zvláště ti, kteří mají problémy se spánkem 

- mají tendenci podceňovat, kolik času spánku opravdu věnovali.  

• Pokud chcete chodit spát dříve, jděte na to postupně. Začněte chodit do postele asi 30 minut před 

tím, než obvykle usnete. Potom můžete tento čas postupně zvětšovat (například o 30 minut týdně). 

• Pamatujte i na to, že někdy i když se dobře nevyspíte, tak to hned nemusí znamenat katastrofu. 

Mnohdy lidé fungují dobře během dne, dokonce i bez dobrého spánku. 
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  6. ZDRAVÁ STRAVA A ŽIVOTNÍ STYL 

 

Strava 

Potraviny jsou největším zdrojem energie. Když jste v depresi, vaše stravování často trpí. Častým 

problémem je nedostatek chuti k jídlu. Pokud k tomu dojde, je důležité si uvědomit, že i když možná 

necítíte hlad, vašeho tělo potřebuje energii.  

Tady jsou nějaké tipy na udržení dostatečné výživy v těžkých časech: 

 Jezte pravidelně. Obvykle je nejjednodušší jíst (a kontrolovat, co jíte), pokud se budete držet 

rutiny. Nastavte si alespoň tři jídla denně. Ujistěte se, že máte doma dostatek jídla. 

 Jezte dle času, ne dle pocitu hladu. Pokud jste ztratili chuť k jídlu, nastavte si konkrétní čas, 

kdy budete jíst.  

 Ulehčete si to. Důležitou věcí je jíst, ne vařit. Kupte si potraviny, které se dají snadno připravit. 

 Sledujte příjem cukru. Vyhněte se přílišnému užívání rafinovaného cukru. Nahraďte jej 

komplexními sacharidy (zejména celozrnné produkty, hnědá rýže a brambory). 

 Vyhněte se dietě. I v případě, že chcete zhubnout, vyhněte se přísné dietě. Je mnohem lepší 

začít jíst zdravě, než se pouštět do diet, které by mohly váš organismus více oslabit.  

 

Potraviny, pro zlepšení vaší nálady 

Některé výzkumné studie ukazují, že to, co lidé jedí, může ovlivnit jejich nálady. Nedostatky některých 

vitaminů a živin jsou spojeny s vyšší mírou deprese. Věnujte pozornost vaší stravě. Pomůže vám to 

zmírnit pocity deprese, protože jídlo, které dáváte do vašeho těla, ovlivňuje chemické látky ve vašem 

mozku. 

Jsou vitamíny a živiny, které mají prokazatelný účinek na mozek u většiny lidí. Ať už pozitivní nebo 

negativní. Patří mezi ně zejména vitamíny skupiny B a kyselina listová, omega-3 mastné kyseliny, cukr, 

kofein a alkohol. 

 

Vitamíny a výživné látky 

Vitamin B-12 se nachází v mase, mléčných výrobcích a vejcích. Všechny ostatní vitamíny B se vyskytují 

hlavně v celozrnných výrobcích a obilovinách, mase, listové zelenině, ořeších a semenech.  
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Kyselina listová (vitamín B-9) se také vyskytuje v citrusových plodech, jahodách a melounu, chřestu, 

játrech, fazolích a luštěninách.  

Když má vaše tělo nízký obsah kyseliny listové a dalších vitamínů B, můžete více pociťovat depresivní 

nálady. 

Omega-3 mastné kyseliny se nacházejí uvnitř ryb, které žijí ve studených vodách, jako jsou tuňáci a 

losos. Bylo zjištěno, že tyto mastné kyseliny hrají zásadní roli ve funkci mozkových látek. Pokud vaše 

tělo obsahuje malé množství těchto látek, můžete mít silnější pocity deprese. 

 

Bílý cukr a kofein 

Cukr se nachází v bonbónech, sušenkách, koláčích, zmrzlinách, sóji a mnoha obilovinách. Kofein se 

nachází v cola nápojích, čaji a kávě. Obě tyto látky byly spojeny s vyššími úrovněmi deprese. Zatímco 

cukr a kofein mohou poskytnout počáteční zvýšení energie, krevní cukr po jejich požití klesá velmi 

rychle a tím i pomalost a únava opět velmi rychle nastoupí. 

 

Kofein 

Kofein stimuluje sympatický nervový systém, který řídí reakci na stres. Pokud je vaše deprese 

doprovázena velkou úzkostí, tak poslední věc, kterou potřebujete, je pití kávy, které stresové reakce 

zhoršuje. Kofein může také zvýšit napětí a bolesti hlavy, syndrom dráždivého tračníku, chronické 

bolesti a další fyzické problémy. 

Kofein je návyková droga. Silní uživatelé mohou být psychicky závislí tak, že si vyvinou toleranci (což 

znamená, že pro dosažení stejných účinků je zapotřebí více kofeinu), a mohou se dostat do napětí, 

pokud tuto dávku nedostanou. Abstinenční příznaky zahrnují bolesti hlavy, ospalost, podrážděnost a 

obtížné soustředění. Mnoho lidí zjistí, že jsou závislí na kofeinu, když jsou den nebo dva bez kávy a 

rozvine se jim bolest hlavy. 

Kolik kofeinu je obvyklá dávka? Odhady se liší, ale 450 miligramů denně je průměr. Někteří lidé jsou 

citlivější, jiní méně. 

Pokud se rozhodnete snížit příjem kofeinu, postupujte pomalu, abyste se vyhnuli nepříjemným 

příznakům, jako je bolest hlavy a stažení svalů. Dávkujte příjem asi o polovinu po dobu 4-6 dní, pak 

sníženou dávku snižte o další polovinu, dokud nepijete ne více než 2 šálky denně. 
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Drogy a alkohol 

Alkohol a drogy jsou často užívány jako útěk z deprese. Jenže právě drogy a alkohol ve skutečnosti 

depresi zhoršují. Alkohol vede také k nedostatku vitamínů, které mohou přispět k vyšší úrovni 

deprese. 

Jedním z důvodů, proč depresivní lidé občas užívají drogy a pijí alkohol, je, že tyto látky mohou v 

krátkodobém horizontu způsobit, že se člověk cítí lépe. Ale v dlouhodobém horizontu mohou depresi 

naopak zhoršit: 

■ Problémy jsou potlačeny na místo, aby byly řešeny. 

■ Zhoršuje se výkonnost v práci, doma i v sociálních situacích. 

■ Může se vyvinout psychologická nebo fyzická závislost. 

■ Fyzické zdraví může být narušeno. 

Během období deprese může být alkohol a užívání drog obzvláště lákavé. Jenže právě v období 

deprese je používání takových látek špatný nápad. Vaše tolerance vůči jejich účinkům může být nižší.  

 

Obecně je lepší následovat pokyny pro zdravý životní styl: 

■ Během období deprese nebo těžkého stresu neužívejte alkohol ani drogy. 

■ Vyvarujte se užívání alkoholu nebo drog, pokud máte osobní nebo rodinnou historii, kde docházelo 

ke zneužívání návykových látek. 

■ I když se cítíte dobře a nemáte žádnou historii užívání drog ve vaší rodině, přesto používejte tyto 

látky jen omezeně. Vyhlídka eliminace alkoholu a užívání drog z vašeho života může být skličující. 

Pro některé lidi je vhodnější se jich úplně vzdát a přestat je zcela používat, než jen snížit jejich příjem.  

Pokud užíváte drogy nebo alkohol úplně mimo svou kontrolu, existuje řada organizací, které vám 

mohou pomoci opět získat kontrolu nad svým životem. Požádejte svého lékaře o další informace. 

 

Jak začít se zdravou výživou? 

Spolu s informacemi o konkrétních potravinách, které ovlivňují naše chemické látky v mozku, je 

potřeba držet rovnováhu mezi ovocem a zeleninou, obilovinami, bílkovinami a mléčnými výrobky. 

Zdravá výživa zahrnuje více čerstvých, přírodních potravin a méně zpracovaných nebo balených 

potravin. Když jíte zdravou stravu, vaše tělo a mysl fungují lépe a vy dokážete lépe zvládnout vzestupy 

a pády každodenního života. Když jíte nezdravou stravu, máte méně fyzické a emocionální energie, 

abyste odvrátili depresivní pocity. 
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Instrukce: Na níže uvedeném diagramu sledujte příjem jídla a nápojů a úroveň 

depresivních pocitů po dobu jednoho týdne. Zapište si vše, co jíte nebo pijete, a 

zaznamenávejte úroveň deprese 3x denně. Ohodnoťte depresi od 1 do 5, přičemž 1 je 

velmi nízké a 5 je velmi vysoká. 

 

Podívejte se zpět na informace, které jste o sobě zaznamenali. Cítíte se více depresivní ráno, 

odpoledne nebo večer? 

Porovnejte množství potravin, které zvyšují vaši depresi (cukr, kofein, alkohol) a množství potravin, 

které snižují depresi (ty, které obsahují vitaminy B nebo omega-3 mastné kyseliny). Popište, co z toho 

vyplývá. 

 

Instrukce: Při kontrole potravin zjistěte, zda je vaše strava zdravější nebo nezdravá. A 

následně si zapište odpovědi na následující otázky:  

1. Jak uděláte, abyste vnesli rovnováhu mezi potravinami z různých skupin? 

2. Jak uděláte, abyste začali jíst různé druhy potravin? 

3. Jak uděláte, abyste začali jíst více čerstvé a ne tepelně zpracované potraviny? 

4. Popište spojení, které vnímáte mezi tím, co jste vložili do svého těla a úrovní deprese. 

5. Napište, jak byste mohli skutečně zlepšit stravu, abyste zlepšili vaši náladu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Potraviny a nápoje Úroveň deprese 

Hodinu po probuzení V poledne Večer 

1. Káva  1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

2. Smažené jídlo 1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 

1    2    3    4    5 
Nízká          Vysoká 
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EXTRA TIPY A RADY 

 

Jak předcházet návratu deprese 

Když jedna depresivní episoda skončí, mnozí lidé se vrátí, ke svým původním životním návykům, což 

vede k tomu, že se depresivní nálady po nějakém čase znova vrátí.  

 

Existuje něco, co můžete udělat, abyste snížili riziko návratu deprese?  

Ano. Můžete eliminovat možnost mít další epizodu. Nebo alespoň přispět k tomu, aby tyto epizody 

byly méně závažné a méně časté. 

Pokračujte ve svém úsilí. Když se cítíte strašně, je zřejmé, že potřebujete učinit z duševního zdraví 

skutečnou prioritu. Když se cítíte lépe, může být lákavé zapomenout na péči sami o sebe. Přemýšlejte 

o tom, co jste použili k řešení vašich depresivních nálad. 

 

Je něco, co bude třeba dodržovat dlouhodobě, i přestože se cítíte lépe? 

Plánujte ještě před tím, než se objeví stres a špatné nálady. Všichni občas máme v životě těžké časy - 

někteří z nás více než ostatní. Člověk, který si nedávno zažil depresi, může mít obavy z jejího 

navrácení. Řešením není úplně se vyhnout všem možnostem stresu, ale znát způsoby, jak efektivně 

stres zvládnout. 

 

Některé stresující události lze předvídat. Třeba to, že se po mateřské dovolené vracíte zpět do práce. 

Možná setkání s rodinnou pro vás může být stresující. Období před Vánocemi pro vás bývá náročné a 

hektické. Možná očekáváte narození dítě, jehož narození přinese mnoho požadavků….a spousta 

dalších věcí a situací, které ve vás mohou vyvolávat pocit stresu a napětí. 

 

Zde jsou některé strategie: 

 Pokud se například vracíte po dlouhé době do práce, můžete se pokusit domluvit nejdříve práci 

na částečný úvazek. 

 Pokračujte v péči o sebe.  

 Pokud vám pomáhá fyzické cvičení, věnujte se mu naplno i udržte si tento zvyk i během 

stresového období.  
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Nouzový plán  

Vytvořte nouzový akční plán zlepšení nálady, pokud očekáváte, že se depresivní nálady opět vrátí. Díky 

tomuto plánu se z nich můžete dostat rychleji než v minulosti. Výsledkem je, že deprese nemusí být 

tak těžké a trvat tak dlouho.  

Kdybyste se opět dostali do deprese, co můžete udělat, abyste si pomohli a dostali se z ní co 

nejrychleji? 

 

Instrukce: Vytvořte si vlastní emocionální nouzový plán. Seznam všech věcí, které víte, 

že vám pomůžou dostat se z deprese a všech lidí, kteří vám mohou pomoci, když se 

budete cítit extrémně depresivní. Napište svůj emocionální nouzový plán níže. Vytvořte 

tolik kopií, kolik potřebujete, a umístěte je na místa, kde budou užitečné, pokud je budete potřebovat. 

To vám může dodat více klidu, když víte, že jste na případ nouze připravení. 

Krok 1: Přestaňte přemýšlet o tom, co vás vede k depresi - právě teď.  

Krok 2: Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste mohli začít myslet jasně. 

Krok 3: Vytvořte seznam všech dobrých věcí ve svém životě. 

Krok 4: Připomeňte si všechny časy v minulosti, kdy jste se dostali z těžkých situací. 

Krok 5: Uvědomte si, že tento negativní pocit je jen dočasný a přejde. 

Krok 6: Promluvte si s blízkým člověkem a řekněte mu, jak se cítíte. 

 

Zde je několik oblastí, na kterých můžete zapracovat: 

 Zvyšte odměňování. Postupujte podle pokynů v části nazvané "Reaktivace života". 

 Snižte své závazky. Jak můžete snížit nároky na vaši energii v případě deprese? Např. předem 

se dohodnout na snížení pracovní doby nebo na pomoc s péčí o dítě od rodinného příslušníka. 

 Řekněte si o podporu blízkých. Kdo vám může pomoci a jaké druhy pomoci byste potřebovali? 

Možná budete potřebovat někoho, s kým si promluvit, nebo možná byste dali přednost 

praktické pomoci - např. pomoc při nákupu potravin. 

 Zdravý životní styl. Špatná nálada se dá dobře řešit cvičením, procházkou na čerstvém 

vzduchu, dostatkem spánku, zdravým jídlem. Co vám nejvíce napomáhá k lepší náladě? 

 Udělejte si čas na to, abyste přemýšleli o tom, jak budete pracovat, pokud by se u vás opět 

objevila depresivní epizoda. Co by tentokrát pomohlo? Využijte výše uvedený seznam jako 

výchozí bod a vytvořte si krizový plán.   
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A CO BUDE DÁL? 

 

Došli jste až sem na konec knihy a cítíte, že vám to ještě nestačí? Že jste si sice nastavili denní režim, 

snažíte se přeměňovat negativní myšlenky na pozitivní a snažíte se oceňovat sebe i pozitivní věci, co 

se vám dějí….ale tak nějak to stále není ono. Pořád vás ještě sužují nepříjemné pocity a vnímáte, že 

chcete ještě více na sobě zapracovat, přinést více radosti do svého života, cítit více klidu a pohody?  

 

Souhlasím s vámi a jistě jste si všimli v průběhu knihy, že jsem často zmiňovala negativní programy 

v mysli a právě s těmi je potřeba pracovat, abyste zlepšili vaše vztahy a zbavili se svých starostí a 

problémů. 

 

Zajímá vás tedy, jak se nejenom zbavit deprese, ale celkově zlepšit své vztahy a život? Způsoby, 

jakými na sobě vědomě zapracovat, je celá řada. Přes konzultace u psychologa, psychoterapii, 

poradenství až po různé speciální metody a techniky. O tomto tématu se více dozvíte v sérii mých 

článků Terapeutický průvodce, kde naleznete velké množství praktických informací.  

 

Víte již, že pokud se chcete opravdu zbavit svých starostí, je třeba jít více do hloubky. Možná vás děsí 

představa, že byste měli nyní docházet k psychologovi na zdlouhavá sezení. Naopak vám vyhovovalo si 

díky této knize v klidu doma procházet své problémy a postupně nalézat řešení.   

 

Můžete být bez obav, protože na další 

práci na sobě nyní objevíte opravdu 

účinné řešení, kterým je   

Online kurz „Cesta životem“. 

 

Kurz „Cesta životem“ je konkrétní a 

srozumitelný návod, kterým své starosti 

a problémy jednou provždy přeměníte 

na radost a energii.  

 

 

http://lidoll.cz/tag/terapeuticky-pruvodce/
http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
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Navíc oceníte i fakt, že nemusíte chodit k terapeutovi nebo jezdit na kurzy. Pracujete jednoduše, 

ihned a v pohodlí domova! 

 

Stejně jako v životě, tak i v kurzu procházíte jednotlivými vývojovými fázemi od narození až po 

dospělost. A právě na tomto principu funguje kurz, kdy zpětně procházíte jednotlivá období ve svém 

životě a pomocí pozitivního programování, vizualizacím a dalším účinným technikám lehce 

zpracováváte veškerá svoje omezující přesvědčení a programy, která jste si v daném období vytvořili.  

 

Online kurz „Cesta životem“ je ideální, pokud chcete prakticky zapracovat na jednotlivých oblastech 

života. Dala jsem do něj všechny postupy, které se mi nejvíce osvědčily během několikaleté praxe 

s lidmi při individuálních terapiích, tak aby pro vás byly co nejvíce účinné a srozumitelné a zaručeně 

vás dovedli k tomu, po čem toužíte. Ať už jsou to krásné vztahy, práce, která vás baví, více radosti a 

klidu ve vašem životě. Nyní to vše můžete mít. 

 

Objevte magickou sílu online kurzu a vaše cesta životem se rázem stane mnohem jednodušší a 

radostnější. Pokračujte kliknutím na tento odkaz ---  
Online kurz 

http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/
http://lidoll.cz/online-terapeuticky-program/


 
 

 

NA ZÁVĚR 

 

Gratuluji vám! Nyní jste se dostali až na konec průvodce ke zvládání deprese. Tato kniha byla navržena 

tak, aby vám poskytla dostatečné informace o depresi a naučila vám strategie, které jsou účinné při 

boji s depresí. Tyto strategie se zaměřují hlavně na změnu způsobu, jakým myslíte a na způsob, jakým 

jednáte v každodenním životě. 

 

Pamatujte, že pouhé čtení této knihy nestačí. Chcete-li, aby techniky, které jste se nyní naučily, 

opravdu fungovaly a přinesly vám více klidu každý den, tak je začleníte do svého života a budete je 

pravidelně používat.  

 

Zároveň si budete i pravidelně připomínat, co jste se naučili, i když se již budete cítit lépe. Budete tak 

mít jistotu, že i kdyby se deprese ještě někdy vrátila, tak se jí s mnohem větším klidem dokážete 

postavit čelem. Věřte, že veškerá vaše snaha se vám rozhodně vyplatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pamatujte si, že nejdůležitější je žít 

spokojený a hodnotný život.  

Žijte naplno. S radostí a vděčností si 

užívejte každý den.“ 
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 BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJÍT 

ŽÁDNOU AKCI ANI NOVINKU: 
 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích: 
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