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Duše až na prvním místě I

Vanda Vaníčková

Zvládání osobní hygieny považuje společnost za jednu z automatických věcí, jejíž význam je každému jasný. Od dětí po starce 

všichni víme, že mýt si ruce (a uši) je základ. Ale co očista naší duše? Je to pro nás stejně samozřejmé a důležité? Není, ale mělo 

by…

Třebaže to nebyl záměr redakční rady, pro článek o psychohygieně nešlo vybrat lepší dobu. Dobu, kdy se společnost ocitla ve stavu 

nejistoty jako dlouho předtím ne. Dobu, kdy je apel na zdraví a mytí rukou silnější než kdy jindy. A mimo jiné také dobu, kdy je naše 

duševní zdraví vystaveno zcela novým situacím a my máme čas se s námi trochu více poznat. Možná poprvé.

Světová zdravotnická organizace (WHO) chápe zdravého člověka ne pouze v jeho biologické rovině (tj. bez přítomnosti nemoci), ale 

uplatňuje tzv. holistické pojetí. Zdravého člověka vymezuje několik různých faktorů, v první řadě jeho tělesné, duševní a sociální 

zdraví.[1] Psychohygiena sleduje právě to duševní. Je to pojem propojující duši (psyché) a očistu (hygieia) a bývá definován jako 

disciplína, která se zaměřuje na prevenci před psychickými nemocemi, podporu a udržení duševního zdraví. Duševní zdraví 

zahrnuje vše, co dobře známe z každodenního života – adaptace na nové situace, řešení problémů, spokojenost sám se sebou, 

vztahy s druhými. Optimální vizitkou dobrého duševního zdraví by měla být duševní pohoda, rovnováha a životní spokojenost. 

Zásady a dílčí činnosti v rámci psychohygieny by nám k uvedenému měly pomáhat. Z těch základních lze uvést například 

sebepoznání, relaxaci, pozitivní myšlení, vyjadřování emocí, time management, životosprávu a spánek.[2]

Při pohledu na teoretické vymezení psychohygieny se odpověď, proč je nejpodceňovanější stránkou našeho zdraví právě to duševní, 

přímo nabízí. Duševní zdraví je totiž založené na velkém množství abstraktních pojmů, na které stále mnoho lidí „nevěří“. „Pozitivní 

myšlení? Život si s náma zahrává, nic pozitivního na něm teda nevidím; Jaká relaxace? Nejsem miliardář, nebudu chvíli pracovat, a 

nebudeme mít co k večeři.“ Zároveň je tu fakt, že pracovat průběžně se svojí duší a „léčit ji“ je jistě složitější než brát deset dnů třikrát 

denně antibiotika.

Knihkupectví i knihovny nabízejí značné množství knih z oblasti psychohygieny. Většinou tituly slibují „jednoduché kroky“, „desatera“ 

a „revoluční změny vašeho myšlení“. Tento článek (a jeho pokračování v příštím čísle) slibuje pouze poukázání na vybrané aspekty 

psychohygieny, u kterých je dobré začít. A to klidně hned pomocí malých úkolů.

Sebepoznání aneb „Já se přece znám nejlíp, ne?!“ 

Paradoxem základního tématu psychohygieny bývá obvykle to, že lidé považují činnosti zaměřené na sebepoznání za zbytečné. 

Žijeme sami se sebou 24 hodin denně, je jasné, že se přece známe. Nejde ale o číselná data o naší váze nebo výšce. Kouzlo 

fungující psychohygieny tkví v tom, že umíme pojmenovat emoce, vzorce chování apod., dát je do souvislostí s naším chováním a 

prožíváním. Od toho je pak už malý krok k analýze, zda mi takové chování a situace „dělají dobře“, prospívají mému duševnímu 

zdraví. To už za „splněné“ sebepoznání považovat určitě lze.

Panáček: Nakreslete si obrys panáčka a zamyslete se nad jednotlivými částmi jeho těla, odpovědi napište okolo něj. 

• Hlava: Co se mi honí hlavou?

• Ústa: Co chci všem/někomu říct?

• Srdce: Co mě hřeje u srdce?

• Ruce: Co mohu ostatním nabídnout?

• Břicho: Co mi leží v žaludku?

• Kolena: Co mi podlamuje kolena?

• Chodidla nohou: Na čem si stojím? Co je pro mě důležité?

Podívejte se na odpovědi a zkuste si je sami pro sebe rozebrat („Mám z toho dobrý pocit? Mělo by to takhle zůstat? Čeho se chci 

zbavit? Jak to udělat? Ovlivňuje mě to nějak?...“) 

Time management aneb „Jak to mám všechno stihnout?“

Time management neboli efektivní řízení svého času je dalším důležitým bodem ovlivňujícím duševní zdraví. Mnoho lidí je 



z neustálého nestíhání povinností ve stresu důsledkem mylného přesvědčení, že diáře a rozvrhy patří pouze do světa manažerů a 

byznysu. Práce s časem je zároveň práce s našimi prioritami, a ta jednoznačně patří do běžného života každého z nás. Teorií a 

zásad, jak organizovat svůj čas, existuje velké množství. Já považuji za stěžejní najít něco, co pasuje na míru přímo mně. Nehledat 

teorie úspěšných lidí, ale vytvořit si pro začátek osobní pravidla, podle kterých budu k věcem bez rozdílu jejich povahy přistupovat. To 

vše primárně se snahou eliminovat rozhodování, jež odpovídá pouze na tlak okolí („Na tenhle úkol bylo už včera pozdě! Pomoz mi, 

prosím, teď hned. A proč? Protože to chci!“). Zaměřit se více na sebe, svůj čas, energii a rozpoložení. Jenom tak můžu pomoci 

svému duševnímu zdraví.

Pravidla mého time managementu: Sestavte si sami pro sebe pravidla pro rozhodování o tom, jak uspořádat svůj čas. Mělo by se 

jednat o jasné a reálné body. Smyslem tohoto úkolu není vytvořit vysněný ideál a rmoutit se každý den tím, že se mi k němu nedaří 

ani přiblížit. Cílem je naopak zamyslet se nad tím, co je možné zvládnout, co si uvědomit, aby se stres z nezvládání čehokoli snížil 

(skákat od jednoho k druhému; nakládat si moc; snažit se všem zavděčit; pracovat na více věcech najednou,…). Pravidla si pověste 

na nástěnku, položte ke kalendáři, vložte do diáře, zkrátka umístěte kamkoli, kde je budete mít na očích.

Ukázka z patera mého TM: 1) Základem jsem JÁ; 2) Co spěchá – udělej první; 3) Energii dávej tam, kde to ocení; 4) Říkej i NE; 5) 

Jednej a pracuj chytře a efektivně.

Nechce-li se vám prozatím začínat zostra s navrženými osobními úkoly, zkuste ještě nasát trochu „psychohygienických informací“. 

Ne však nutně tradičně z odborné literatury. Z knižního světa doporučuji například tituly Čtyři dohody (M. A. Ruiz), Alchymista (P. 

Coelho) nebo Mnich, který prodal své ferrari (R. Sharma). Nejedná se o teoretickou literaturu, ale miliony čtenáři prověřené 

příběhy, pro které jsou témata jako seberozvoj, prožívání, emoce či priority stěžejní. Z českých luhů a hájů doporučuji pro 

začátečníky knihy nebo videa R. Honzáka či J. Duška.[3]

Pokud to zatím nevidíte ani na úkoly, ani na četbu či videa, zkuste své okolí. Kdo vám přijde „duševně zdravý“? Zeptejte se ho, jak to 

dělá.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz 
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