
Ako zvládať stres 

 
1. Zistite, ako sa dá daný problém riešiť a odstráňte ho. Ak vo veci nemôžete nič urobiť, neriešte ju, pretože 

za ňu nemôžete niesť zodpovednosť. Týmto racionálnymi postojom môžete minimalizovať stres z vecí, 
ktoré v žiadnom prípade nemôžete ovplyvniť. Niektoré problémy sa jednoducho nedajú vyriešiť, a práve 
s týmto vedomím sa treba naučiť žiť. 

 
2. Preto sa snažte sa od seba zreteľne odlíšiť dve veci:  

a) čo za žiadnu cenu nemožno zmeniť (napr. amputovaná noha znova nenarastie, ten, kto zomrel, sa už 
nikdy nevráti),  
b) čo možno zmeniť (napr. váš postoj k životu len s jednou nohou alebo k životu bez toho, koho ste mali 
radi a kto zomrel).  
 

3. Snažte sa stanoviť si žiadúci a dosažiteľný cieľ. Mal by to však byť cieľ realistický, uskutočniteľný, nie 
nesplniteľný. Rozdeľte si cestu k cieľu, ktorý ste si stanovili, na kratšie úseky (menšie ciele).  

 
4. Prvému úseku na ceste k cieľu venujte veľkú pozornosť. Dbajte na to, aby to bol krok splniteľný a aby 

boli jasné kritéria splnenia tohto kroku. Tento krok urobte a radujte sa z neho.  
 

5. Vydržte ešte jeden krok. Nemyslite na to, ako nepredstaviteľne ďaleko je konečný cieľ, ale sústreďte sa na 
ten krok, ktorý máte práve teraz pred sebou, a ten urobte.  

 
6. Snažte sa „zvíťaziť sami nad sebou“ vo vnútornom dialógu, ktorý vediete sami so sebou, keď si hovoríte 

na jednej strane: „to nezvládnem!“ a na druhej strane: „musím to zvládnuť!“ 
 

7. Žite v prítomnosti, neutápajte sa nostalgicky v myšlienkach na to, aké to bolo kedysi krásne, 
a nefantazírujte príliš, aké by to bolo, keby sa to či ono nestalo. 

 
8. Nájdite si vždy niečo, z čoho by ste sa mohli radovať, aj keď okolo seba a v sebe máte mnohé, čo radosť 

kalí. Snažte sa mať život radi, aj keď je váš život ťažký. 
 

9. Rozprávajte sa o stresových situáciách s partnerom alebo priateľom. Možno zistíte, že situácia je banálna 
a neoplatí sa s ňou zaoberať. 

 
10. Snažte sa účelne si zorganizovať svoj čas.  

 
11. Aspoň raz denne robte to, čo vás baví. Športujte, tancujte, čítajte, počúvajte hudbu. 

 
12. Naučte sa povedať „nie“. Nemôžete predsa stihnúť všetko. Nepreberajte na seba povinnosti a problémy 

druhých, určite si hranice. 
 

13. Relaxujte. Cvičte jogu, doprajte si masáž. Urobte si malú prestávku v práci, vyložte si nohy, počúvajte 
hudbu, vychutnajte si šálku čaju.  

 
14. Dôležitá je zdravá strava a dostatok kvalitného spánku.  

 
15. Doprajte si fyzický pohyb (chôdza, beh, športovanie). Je to dobrý spôsob na odreagovanie napätia. 

 
16. Smejte sa. Počas smiechu sa vylučujú endorfíny, a tie sú najlepším bojovníkom proti stresu.  

 
17. Zhlboka dýchajte (zhlboka sa nadýchnite, potom pomaly vydychujte a uvoľnite napätie a strach).  

 
18. Ak je stres, ktorý pociťujete, príliš silný alebo trvá dlho, a nie ste ho schopný sami zvládnuť, požiadajte 

o pomoc vašich blízkych, lekára, psychológa, kňaza ap.  
 

 

 


