
T E S T   Životná energia pre zvládnutie úloh 

Skús  si sám/a odmerať, koľko energie si nahromadil/a do 

nového dňa. Označ v každej otázke tohoto testu jednu odpoveď, 

ktorá zodpovedá Tvojmu pocitu. 

Na nasledujúce otázky odpovedaj číslom od 1 do 5 a tak 

získaš body. Čím vyššie číslo použiješ, tým sa s problémami 

opísanými v teste viac stotožňuješ. 

napr. 1 = nikdy 

         2 = skôr nie 

         3 = skôr áno 

         4 = áno 

         5 = vždy 

 

1. Cítiš, že robíš čoraz viac a výsledky sú menšie ? 

2. Prepadne ťa často depresia (smútok, nechuť žiť) ? 

3. Vybuchneš aj za maličkosti ? 

4. Unavuje ťa už aj hudba ? 

5. Často užívaš lieky, piješ kávu... ? 

6. Bývaš často bez dobrej nálady ? 

7. Si zábudlivý a stále čosi po sebe naprávaš ? 

8. Unavíš sa skôr ako kedysi ? 

9. Čoraz viac sa vyhýbaš sa stretávaniu sa s priateľmi ? 

10. Rozčuľuje ťa telefón, alebo keď ťa niekto niekam pozve? 

11. Máš chuť sa skryť pred všetkými ? 

12. Stratil si všetky ilúzie, plány do budúcnosti ? 

13. Chcel by si byť niekým iným ? 

14. Ľahko sa sklameš v ľuďoch ? 

15. Nevieš sa nad sebou zasmiať ? 
     

Spočítaj svoje body zaraď sa a prečítaj  vyhodnotenie : 
 

do 25 bodov  Si na tom vynikajúco! Máš energiu na 

zvládnutie všetkých problémov. Len si nevyrob také, ktoré 

by ťa zničili. Udržuj si stálu kondíciu dostatočným 

pohybom, pobytom v prírode. 

26 – 30 bodov  Nie je to také zlé. Šetrí si energiu na to 

podstatné. Nezabudni si správne rozdeliť čas na oddych, 

prácu a iné povinnosti. Možno, že sa trochu potrápiš, ale 

máš na to, aby si všetky ťažkosti zvládol. Športuj, choď do 

prírody... 

nad 30 bodov Čo je s tebou? Kandiduješ na energetické 

vyhorenie! Rýchlo si zistí, kde tvoja energia uniká, čo robíš 

zlé a nezdravo?  

Ak nevieš ako, nehanbí sa požiadať niekoho o pomoc. 

Hovor o svojich problémoch, alebo si o nich píš a uvažuj na 

papieri o nich. Nakoniec nie je žiadna hanba navštíviť 

odborníka : psychológa, psychiatra...   
Autor testu: Ing.J. Luscoň 

                                
 

 

 

 

 

1. Voda   

     napiť sa 

2. Vzduch  

    otvoriť okno, dýchať sústredene do 

    brucha 

3. Hlas  

    krikom spevom si uvoľnite zovreté hrdlo 

4. Pozícia leva  

    široko otvoriť ústa, napnúť všetky svaly  

    na tvári 

5. Držanie tela  

    vzpriamiť sa, narovnať chrbát, vypnúť 

    plecia 

6. Dotyk  

    objatie, masáž dlaní, tváre 

7. Pohyb  

   vybiť sa pracou svalov 

8. Kolísanie zboka nabok  

   pravidelný pohyb navodí pokoj 

9. Zdieľanie – niekomu povedať, alebo 

    opisovať svoj problém 

10. Natiahnutie a uvoľnenie svalov 

 

 
 

 

Voda  - pitný režim - dostatok tekutín 

Vzduch hlboké dýchanie, voľný priestor 

Oheň svetlo, horúce srdce, teplo 

Zem zázemie, pocit istoty, držanie tela 

Prítomnosť  sústrediť sa, myšlienková disciplína 

Pohyb do spotenia 

Zastavenie odpočinok, spánok, usporiadanie 

hodnôt 
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Aj z tej najhoršej situácie možno nájsť 
východisko 

Vždy môže byť aj horšie 
Všetko zlé je na niečo dobré 

 
 

každý má právo na vlastný názor 
treba pozorne počúvať druhých 

diskusia nie je boj, ale výmena názorov 
kto ťa priamo kritizuje, myslí to s tebou dobre 

viac chváľ, ako vytýkaj 
Pokús sa vžiť do úlohy druhého            

a možno ho pochopíš 
Objavuj v druhom hlavne to dobré 

Vyjadruj sa jasne a presne, ľudia väčšinou 
nevedia čítať myšlienky 

 
;; 

Najväčší zdroj 
stresu 

my sami 
naše negatívne pocity 

výčitky svedomia 
prílišné nároky na seba 

 

 
Trojboj 

proti stresu 

 
 
 

* redukcia zdrojov stresu 
   (poloha pri sede, stanovenie poradia 
  hodnôt v živote – čo je dôležité a čo nie) 

 

* šport, fyzické zaťaženie,  
   tanec, realizácia  záľub 
 

* hlbšie sebapoznávanie,  
   zlepšovanie vzťahov medzi  
   ľuďmi, dôkladné  
   ničnerobenie, oddych 
 
 

 

 

Čo je stres : 
stres je každý podnet, 

ktorý naruší a rozhádže naše vnútorné 
prostredie 

Nadmerný stres 
 škodí duševnému a telesnému zdraviu  

a preto mu musíme odolávať a zvládať ho 
 

 

  N i e k o ľ k o   d o b r ý c h   r á d 
ako môžem zvládnuť stres 

 

postupne posilňovať svalstvo, športom  
primeranom veku a zdravotnému stavu 
nacvičovať zručnosť pri telesnej práci 
pravidelne sa pohybovať - pri sedavom 

zamestnaní  
dopriať si dostatočný oddych, spánok, 
pobyt na čerstvom vzduchu v prírode, 

hlboké dýchanie 
relaxovať – hudba, 

nájsť si čas pre seba – záľuby, koníčky vo 
voľnom čase 

správna výživa – obmedziť tuky, cukry, 
korenené a inak pikantné jedlá 

dopriať si silné raňajky, jesť dostatok 
vitamínov, piť tekutiny 

nebrať lieky na spanie a pri každej 
príležitosti bez predpisu, alebo vedomia 

rodičov 
nefajčiť, nepožívať drogy, alkohol, kávu ... 

vyhýbať sa nadmernému hluku 
úlohy si naplánovať 

a plniť ich načas - v predstihu 
neodkladať si úlohy na poslednú chvíľu 

naučiť sa vážiť si seba samého,             
mať sa rád 

pestovať si dobré vzťahy doma i v škole 
a vo voľnom čase (priateľstvo) 

vypočuť názor iného,  
nepodceňovať, 

 brať ľudí takých akí sú –                           
so všetkými  chybami 

uvedomiť si, že každý robí chyby, 
môžeš ich urobiť aj ty 

starať sa o svoje zdravie 
pomáhať v domácnosti a aj iným              

ak sú v núdzi 
nezúfať si,                                              

neupadať do depresie a beznádeje 
problémy riešiť, nie od nich utekať          

alebo odsúvať pre iných 
ak sa nám nedarí, nezúfať si,               

pokúšať sa neúnavne 
znova a znova o ich  zvládnutie             

prípadne požiadať o pomoc                               
neriešiť sám ak sa na to necítim 

neobviňovať nikoho, že nás necháva 
v kaši, že nám nepomôže,  

je to naša skúška, 
ktorú buď zvládneme, alebo nie 

nakoniec ak je veľký problém – treba  
vyhľadať psychológa, psychiatra 

K a ž d ý   d e ň   d o m a 
R O Z C V I Č K A 
5 minút pre seba 

otvor okná 
rob dychové cvičenia 

precvičuj rukami, nohami, zhlboka dýchaj 
sústredené dýchaj do brucha 

kolíš sa z boka na bok 
masíruj dlane tvár 

napi sa vody 


