
1. Omezte sledování TV zpráv – je dobré být informováni, ale ne vícekrát denně.

2. Nebuďte na mobilu od rána do večera, odložení telefonu pomáhá snižovat úzkost.      

3.      Vytvořte si plán práce a zábavy v karanténě – pomáhá si vytvořit denní rozvrh, co 
budete dělat, aby dny nesplývaly jeden v druhý. Udělejte si týdenní plán a na každý den si 
napište jednu aktivitu, co dělat. Vytvořte si s dětmi režim, ve kterém je práce i zábava.                                      

4.      Začněte svůj den něčím, co „chcete“, spíš než „musíte“ – např. čtením knihy apod. Pak 
povinnosti – do práce nebo s dětmi do školy a využijte čas také k věcem, které odkládáte – 
úklid špajzu, auta, probrání fotek, třídění věcí atd. A také se věnujte tomu, co vás baví a co 
jste si vždycky přáli doma dělat, ale nikdy na to nebyl čas…, např. učit se hrát na hudební 
nástroj, učit se cizí jazyk, fotit, kreslit, tvořit, vyrábět... Můžete se toho spoustu naučit i 
s dětmi.                                                                                                     

5.      Využijte manuální práci jako prostředek, který pomáhá uzemnit naši mysl, dotek 
uklidňuje. Děje se to i u vaření, hnětení těsta, tvořivé práce, šití, pletení, hraní na hudební 
nástroj. Můžete třeba také zkoušet nové zdravé recepty a vařit společně s dětmi.                                                

6.      Cvičte doma. Můžete si teď najít i spoustu možností cvičení online zdarma. Zaměřujte se 
na práci s dechem a relaxační cvičení, která uklidňují. Při úzkosti pomáhá pomalý nádech 
s počítáním do 4, zadržení dechu (stejné počítání) a pomalý výdech znovu s počítáním do 4. 
Začněte výdechem a opakujte několikrát.                                                

7.    Zahrajte si hry. Zavzpomínejte i na hry z dětství. Puzzle, město jméno…, lodě, piškvorky, 
křížovky, sudoku, karetní hry. Zahrajte si hry s dětmi. Tyto činnosti brání vaší mysli 
v neustálém přežvykování obav, strachů a negativních pocitů.

8.   Vezměte tužku a čmárejte jen tak. Kreslení má emocionální zdravotní přínos. Využijte i 
antistresové relaxační omalovánky. Děti se rády připojí .                                                

9.   Poslouchejte hudbu, kterou máte rádi a zpívejte si. Hudba dokáže naladit naši mysl. 
Sledujte společně online vysílané koncerty, divadelní představení nebo filmy. 

10.  Choďte na procházky do přírody, do lesa a všímejte si, jak se jaro probouzí, co kvete a 
poslouchejte zpěv ptáků a šumění stromů… Můžete také jezdit na kole, běhat nebo 
zahradničit.

Desatero, jak přežít karanténu


