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Mnoho lidí si p!i slov" wellness p!edstaví 
relaxa#ní centrum, kterého nav$tíví,  
kdy% si chce odpo#inout, cítit se lépe 
nebo mít chvíli sám pro sebe. P&vodní 
v'znam slova wellness znamenal prav' 
opak slova illness (v p!ekladu: nemoc). 
Nejde v$ak o stav, kdy #lov"ka nic nebolí, 
nebo nemá %ádnou diagnostikovanou 
nemoc. Je to stav fyzického zdraví, 
neutrálního bodu uprost!ed kontinua  
na obrázku ní%e.

Pohyb po kontinuu vlevo znamená zhor$ující se zdraví. Pohyb 
vpravo ilustruje zvy$ující se úrove( zdraví a pohody. Léka!ská pé#e 
a r&zné procedury nás mohou vylé#it z) p!íznak& nemoci, zbavit  
se bolesti a posunout se práv" do tohoto neutrálního bodu. Wellness 
se sna%í #lov"ku pomoci dostat se k) vy$$í úrovni zdraví a pohody, 
a to nejen na fyzickém kondici, ale i v) ostatních oblastech %ivota.  
A to nehled" na aktuální fyzick' stav jeho t"la – proto se wellness 
rozprostírá po celé $í!i kontinua. Pokud jste nemocní, pé#e odborníka 
je nenahraditelná. Nezastavte se v$ak v)neutrálním bod" a usilujte  
o více radosti a spokojenosti.

Co je to 
wellness?

PARADIGMA WELLNESS

NEUTRÁLNÍ BOD

PARADIGMA LÉKA*SKÉ PÉ+E

Zdrav.omezení Pov"domí Vzd"lávání R&stSymptomy P!íznaky
P!ed#asná 
smrt

High-level
wellness



+asto nemusíme mít jasné p!íznaky, sta#í kdy% je #lov"k úzkostliv', 
depresivní, stresovan', znud"n' #i ne$,astn'. Takové psychické 
stavy mohou b't prvním p!íznakem fyzického #i psychického 
onemocn"ní. I rakovina m&%e vzniknout jako následek sní%ené 
obranyschopnosti organismu v)d&sledku nadmíry stresu.  Stejné 
emo#ní stavy mohou vézt k)závislostem na kou!ení, pití alkoholu 
#i p!ejídání. Takové chování b'vá p!itom #asto náhradou 
základních lidsk'ch pot!eb jako je uznání a podpora od ostatních 
i okolí, pé#e a náklonost od blízk'ch osob a p!átel #i vy$$í míra 
p!ijetí sebe sama. 

Wellness zp&sob %ivota potom znamená pe#ovat o své t"lo, 
konstruktivn" vyu%ívat vlastní mysl, ú#inn" vyjad!ovat vlastní 
pocity, b't tvo!iv' ve vztazích s) lidmi kolem nás a zajímat se  
o prost!edí, ve kterém %ijeme. V)d&sledku není zásadní, na jakém 
bodu kontinua se nacházíte, ale spí$e kter'm sm"rem sm"!ujete. 
-ít podle wellness neznamená, %e #lov"k nebude nikdy nemocn' 
#i slab'.

Pokud se nyní setkáváte s)my$lenkami wellness poprvé, doufáme, 
%e to bude setkání p!íjemné. Vypl(ování následujícího dotazníku 
m&%e b't zábava, v'zva, nebo i v)n"kter'ch ohledech bolestivé. 
N"které otázky pro vás mohou b't nové #i nezvyklé, jejich cíl je 
v$ak jasn': pomoci vám získat více kontroly nad va$ím %ivotem  
a zdravím.



Zodpov!dnost 
a láska1

Zodpov!dnost a láska jsou dva hlavní pilí"e, 
na kter#ch stojí cel# proces wellness, jsou  
pro n!j základním vyjád"ením $ivotní energie. 
Pro její efektivní proud!ní musí b#t fungující 
oba pilí"e, jinak je dosa$ení harmonické rov-
nováhy v%$ivot! mnohem t!$&í.
Zodpov!dnost: objevení opravdov#ch pot"eb 
a nalézání p"ím#ch cest k% jejich napln!ní; 
uv!dom!ní si, $e pouze dan# jedinec je 
odborníkem na sebe sama; vyjád"ení sebe 
sama, sv#ch my&lenek a pocit', zp'sobem, 
kter#m ostatním ú(inn! sd!lí, kdo jsem, 
co pot"ebuji a co umím.
Láska: naslouchání svému srdci – objevování 
vlastní jedine(né vnit"ní moudrosti; poznávat 
sebe sama jako svého nejlep&ího p"ítele a nez-
trácet víru v%sebe sama ani v%t!$k#ch situacích; 
uv!domit si vlastní propojení se v&ím. Well-
ness je dynamick# proces, ve% kterém (lov!k 
neustále nalézá rovnováhu lásky a vlastní zod-
pov!dnosti v%m!nících se podmínkách.



Uv"domuji si zodpov"dnost za své zdraví a kvalitu 
svého %ivota.

Aktivn" se zapojuji do ve$keré léka!ské pé#e,  
která je mi poskytována.

Denn" si dop!ávám 7-9 hodin kvalitního spánku.

Chráním své zdraví a vyh'bám se rizik&m – 
pou%ívám bezpe#nostní pásy, nesednu do auta 
s)opil'm !idi#em aj.

Pokud jsem nemocn' nebo m" n"co bolí, vnímám 
to jako p!íle%itost a p!ehodnotím sv&j %ivotní styl 
a prost!edí, ve kterém %iji.

Je pro m" v)po!ádku b't vyveden' z)rovnováhy, 
zraniteln' nebo pot!ebovat pomoc.

Uznávám, %e je mo%né %ít kvalitní %ivot i v)p!ípad" 
vá%né nebo chronické nemoci.

Vnímám rozdíl mezi p!ijetím zodpov"dnosti  
za problém a obvi(ováním sebe sama. 

Mám rád sebe i ostatní lidi.

Uv"domuji si, %e kvalita mého %ivota je závislá 
na stavu na$í planety, a proto se sna%ím omezit 
vlastní spot!ebu p!írodních zdroj&.
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Nyní, kdy% jste dokon#ili Wellness inventuru, 
prostudujte tvar a vyvá%ení va$eho kola.  
Jak hladce by se valilo, kdybyste jej pustili z kopce? 
Co vás napadá, kdy% se na kolo podíváte? N"co 
vás p!ekvapilo? Jak' z)n"j máte pocit? Co se vám 
na va$em kole líbí? Co byste cht"li, aby bylo jinak? 

M"jte na pam"ti, %e není t!eba najednou m"nit 
cel' %ivot. Není mo%né za#ít %ít zdrav"ji ve v$ech 
wellness tématech najednou. Vyberte si 1-3 
témata a t"m v"nujte svou pozornost. Nejd!íve 
se m&%ete zam"!it na oblasti, ve kter'ch je va$e 
skóre nejni%$í, m&%ete za#ít zkoumat témata,  
která vás nejvíce zajímají, nebo ta, ve kter'ch 
bude va$e plánovaná zm"na nejjednodu$$í. 
Doporu#ujeme, abyste se vrátili k otázkám  
a barevn" si ozna#ili ty, které vás zajímají  
a na kter'ch chcete pracovat.


