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Vstupujem do nového roka, listujem v nepopísanom diári 
a premýšľam, čo by som mala v roku 2017 urobiť a naopak, 
s čím by som mala skončiť. Veď každý má predsa novoročné 
predsavzatia! s pohárom šampanského v ruke si ich dávam 
hneď niekoľko. 
text: kopčoVá

Moje novoročné 
predsavzatie? 
Nemať žiadNe predsavzatia!

Čo nás trápi
Nefajčím, pijem každý večer po-
hár vína, no toho sa vzdať nech-
cem, lebo aj moja kardiologička 
vraví, že pohár vína je zdraviu 
prospešný, a lekárov treba počú-
vať. Mala by som sa začať učiť 
po  španielsky. To bol vždy môj 
sen. Už som si aj našla kurz, no bol 
vždy večer a komu sa chce chodiť 
potme domov? A aj keď nemám 
problém s váhou, tak pestovanie 
nejakého športu by mi neublí-
žilo. Vždy sa smejem, keď idem 
v januári okolo posilňovne v nie- 
ktorom z obchodných centier. Po-
znáte ich – také tie presklené, kde 
vidíte desiatky návštevníkov sú-
stredene bežať na rotujúcich pá-
soch. Skúste sa tam ísť pozrieť 
napríklad v marci. Bude ich tam 
výrazne pomenej. Aj vy patrí-
te k tým, čo si každoročne dáva-
jú predsavzatia do nového roka, 
no nie a nie ich splniť? Prečo sa 
im potom venujeme? „Predsavza-
tia si ľudia dávali vždy. Niektoré 
sú tiché, ktoré si povie človek len 
sám pre seba, a iné predsavzatia 
sú verejné, aby o nich všetci ve-
deli,“ tvrdí terapeutka Monika 
Jakubeczová. Obe majú svoje vý-
hody aj nevýhody. Pri tých osob-
ných, ktoré si napíšeme na papie-
rik na konci roka, sa nestrápnime, 
ak ich nedodržíme. Nebudeme 
počúvať moralizujúce komentáre 
kamarátov či kolegov. Tie verej-
né sa, naopak, vnímajú ako akýsi 
prísľub, že predsavzatie dodrží-
me. No majú aj svoje výhody – 
sme viac motivovaní ich dodržať. 
Obávame sa totiž zlyhania, ktoré 
niektorým jednotlivcom spôsobu-
je stres a frustráciu.

nový rok, lepší rok
Prelom starého a  nového roka 
považovali už naši predkovia 
za magickú hranicu. Starý rok sa 
končí a do nového roka chce kaž-
dý z nás vstúpiť lepší. Ide o obdo-
bie, kedy analyzujeme naše úspe-

chy i zlyhania a zisťujeme, čo sme 
chceli, no nedosiahli. Dúfame, že 
nový rok bude lepší a  prinesie 
nám úspech. A preto je obľúbe-
ným zvykom počas silvestrov-
skej noci vyrieknuť predsavza-
tia, aj keď podvedome tušíme, že 
ich nesplníme. Akú úlohu v tom 
zohráva pohárik v  ruke, nebu-
dem analyzovať. Ich nesplniteľ-
nosť však nesúvisí s ich podsta-
tou, ale formou. Chcem schudnúť 
30 kíl. Tak od prvého dňa nového 
roka radikálne obmedzím príjem 
potravy, vynechám sladkosti, pe-
čivo, začnem behať. Toto tempo 
udržíte maximálne pár týždňov. 
No a potom sa vrátite do starých 
koľají a zistíte, že ručička váhy je 
vyššia ako v minulom roku. Takto 
to nefunguje. Aj na predsavzatia 
treba ísť uvážene a dvojnásobne 
pri nich platí staré známe príslo-
vie – dvakrát meraj a raz rež.

sľub pri poháriku
Predsavzatia sú jednoznačne viac 
emocionálnym prejavom človeka, 
ako racionálnym. Vznikajú často 
na podnet druhých ľudí alebo si-
tuácií. „Dokedy budeš fajčiť?“ 
spýtajú sa vás kolegovia. „Toto 
je moja posledná!“ zaprisaháva-
te sa a  teatrálne „tú poslednú“ 
zahodíte do čerstvo napadaného 
snehu. Zabúdate na riziká a ved-
ľajšie účinky, ktoré napríklad pri 
spomínanej stopke fajčeniu určite 
prídu. Bolesti hlavy, náladovosť, 
podráždenosť, výbuchy hnevu. 
No a keď tieto stavy prídu (a tie 
prídu), takmer okamžite zabúda-
me na  predsavzatie, s  nečistým 
svedomím a chvejúcimi sa ruka-
mi si zapálime „aspoň jednu“ ci-
garetku a  sme v  tom zase. A  so 
zlyhaním pôjdu ruka v  ruke aj 
posmešné poznámky a úškrny ko-
legov, pred ktorými sme prisaha-
li, že cigarety sa už nedotkneme. 
No a z dobrého úmyslu je zrazu 
nepríjemný pocit vlastného zly-
hania. A len ťažko sa v budúcnos-

in
ze

rc
ia

 SÚŤAŽ

päť čitateľov časopisu 
Moja psychológia má teraz šancu 

vyhrať lipovú sadu kozmetiky 
od nobilis tilia. 

Zapojte sa do súťaže v čase 
od 5. 1. 2017 do 27. 1. 2017, posielajte 

SMS v tvare MP medzera (medzera) No-
bilis (medzera) meno (medzera) adresa 
(medzera) e-mail na číslo 7017, alebo 
vystrihnite kupón a pošlite ho na ko-
rešpondenčnom lístku spolu s vašimi 

kontaktnými údajmi na adresu: 
Moja psychológia, Dohnányho 16, 

821 08 Bratislava. 

kupÓn
Moja psychológia 1/2017

Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Mená výhercov zverejní-
me vo februárovom  čísle. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci 
súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
Súťažiaci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných 
údajov v  rámci súťaže spoločnosti Versa Media, s. r. o., ako 
správcom a  spracovateľom s  cieľom zaradenia do  databázy  
a s cieľom ďalšieho marketingového spracovania spoločnosťou 
Versa Media, s. r. o., prípadne iným subjektom a vyhlasuje, že 
sa oboznámil s pravidlami súťaže uvedenými na stránke www.
versamedia.sk. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 
Z. z. pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizá-
torom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže.

Dajte 
pokožke šancu
Jedinečnú kombináciu hydratácie a  ochrany 
pokožky poskytuje Lipová sada z  portfólia 
Nobilis Tilia. Unikátna bio hi-tech technoló-
gia podporuje aktívnu spoluprácu účinných 
látok s pleťou a spolu s prírodnými výťažkami 
z  lipy. Výťažky z  lipy tak isto pomáhajú udr-
žiavať prirodzenú hydratáciu pokožky, majú 
blahodarné regeneračné účinky na prirodzene 
kyslý kožný film a  zvyšujú tak ochranu pleti 
pred škodlivými vonkajšími vplyvmi. Obsiah- 
nutý extrakt z  kasie krídlatej chráni bunkovú 
DNA pred poškodením UVA a UVB žiarením 
a  podporuje prirodzený regeneračný proces 
buniek. Dajte svojej pokožke šancu, aby sama 
objavila svoje zdravie. Na  dlhú dobu sa vám 
odmení sviežim a mladistvým vzhľadom. Zlo-
ženie: Detoxikačná maska Tilia 50 ml, Čistiaci 
balzam Tilia 75 ml www.nobilis.cz
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Keď vieMe odpovedať na otázKu 
„prečo“, druhýM KroKoM je už 

spoMínaný cieľ. ten Musí byť 
reálny a dobre preMyslený.

na nový rok

ti odhodláme s fajčením prestať, 
pretože na zlyhanie sa nezabúda. 

nauČte sa riaDiť svoj život
Terapeuti aj psychológovia radia, 
aby si ľudia miesto predsavzatí, 
ktoré aj tak nesplnia, stanovi-
li konkrétne ciele. Ich vymedze-
nie a postup, ako ich dosiahnuť, 

potrebujú čas a správne napláno-
vanie. Až po rozanalyzovaní po-
stupov, ako sa k cieľu dostaneme, 
máme šancu na úspech. Monika 
Jakubeczová tvrdí, že ak chce-
me úspešne splniť svoje predsa-
vzatie, treba dodržať tri zásady: 
„V prvom rade, ak nemáme do-
statočnú motiváciu, potom naše 

predsavzatie nemusíme dodržať. 
V čase krízy totiž nebudeme mať 
vnútorný motor, ktorý by nás nú-
til pokračovať. Druhá vec, ktorú 
je dobré si dopredu určiť, je: čo 
spravím, ak sa dostanem do krí-
zy? Čo konkrétne mi prenesie toto 
obdobie? Len čo si túto pomôc-
ku dopredu ujasním, neprekvapí 
ma obdobie krízy, ktoré zvyčajne 
vždy príde. A tretia záležitosť, čo 
odporúčam pri vytváraní nových 
zvykov, čo predsavzatie určite je, 
aby si človek dopredu povedal, 
ako sa odmení, ak vytrvá.“ A ako 
to funguje v praxi? Mám osobnú 
skúsenosť. Pred mnohými rokmi 

som si dala predsavzatie, že ko-
nečne začnem šetriť. Ako väčšina 
ľudí som si sľúbila, že jednoducho 
začnem pozerať na ceny, kúpim 
si lacnejšiu kozmetiku, lacnej-
šie topánky, nepôjdem na dovo-
lenku, oddychovať predsa mô-
žem aj doma. Hádajte, koľko som 
ušetrila za prvý mesiac? S hrô-
zou som zistila, že napriek tomu, 
že šetrím každé euro, som v mí-
nuse. Prešli roky a ja som sa od-
hodlala dotiahnuť moje niekoľko 
rokov staré predsavzatie do  fi-
nále. Hneď na úvod som si sta-
novila sumu, ktorú chcem ušet-
riť do leta. A tiež som vedela, ako 
ju použijem. Cieľ som teda mala. 
Výpisy z banky mi dali jasne na- 
javo, že najviac míňam na potra-
viny a oblečenie. Práve na tých-
to položkách sa dá ušetriť. Účty 
za vodu a elektrinu platiť musí-
me, a aj do práce sa musíme neja-
kým spôsobom dopraviť. Tak som 
začala byť obozretnejšia pri ná-
kupe v potravinách. Vždy na týž-
deň dopredu som si spísala po-
traviny, ktoré budem potrebovať 
pri varení a držala som sa svojho 
zoznamu. Už som teda nehádza-
la potraviny bezhlavo do  koša, 
aby som na  druhý deň zistila, 
že do obchodu musím ísť znovu, 
lebo mi zase niečo chýba. Vedeli 
ste, že keď si takto naplánujete, 
ktoré potraviny naozaj využijete, 
môžete nakúpiť naozaj kvalitné 
potraviny a účet bude nižší, ako 
pri bežných veľkých nákupoch?

Zlyhanie neZnaMená 
koniec
Samozrejme, že prišla aj kríza. 
Keď som si povedala, že keď pra-
cujem, tak sa potrebujem aj od-
meniť. A áno, zlyhala som, lebo 
som pri prvom strese v práci na-
pochodovala do obchodu a kúpi-
la si topánky. Len tak, pre radosť. 
Keby som si kúpila hocičo iné, ale 
čierne lodičky? Aj keď ma ďalšie 
dvoje čakali nedotknuté v skrini? 

Z obchodu som však odchádzala 
šťastná, no domov som už prišla 
znechutená. Sama zo seba. Zly-
hala som, koniec predsavzatiu. No 
potom som si uvedomila, že aj ľu-
dia, ktorí držia diéty a snažia sa 
schudnúť, majú vždy deň, kedy si 
doprajú, kedy si pochutia na slad-
kom koláči a tento deň ich nakop-
ne vydržať. To bol aj môj prípad. 
Jedno zlyhanie predsa nemôže 
zničiť môj plán! A  tak som po-
kračovala. Zaujímavé je, že prá-
ve obdobie, kedy som sa intenzív-
ne snažila šetriť, ma naučilo čítať 
etikety na potravinách či kozme-
tike, pozerať konkurenčné výrob-
ky a nekupovať to isté len tak, zo 
zvyku. A  uvedomila som si, že 
v podstate konzumujem kvalitné 
a drahé potraviny, používam kva-
litnú kozmetiku a peňazí miniem 
menej. Ak sa pýtate, čo som urobia 
s našetrenými peniazmi, tak uspo-
kojím vašu zvedavosť. Splnila som 
si sen a išla do Talianska. Ochut-
nala som tam tú najdrahšiu pizzu, 
akú som kedy v živote mala, ale 
veď čo – našetrila som si na ňu.

ako ich splniť?
Takže ako ísť na splnenie predsa-
vzatí? Najdôležitejším krokom je 
vedieť, prečo si dané predsavza-
tie dávame. Prestanem fajčiť, lebo 
sa necítim fyzicky dobre a každé 
ráno mám pocit, že sa už nedoká-
žem nadýchnuť?  Schudnem, lebo 
bojujem s vysokým tlakom, leká-
ri zdvíhajú varovný prst a mám 
predsa malé dieťa, ktoré bude mi-
nimálne dve desaťročia intenzív-
ne potrebovať matku? Toto všetko 
sú otázky, ktoré by nás mali mo-
tivovať konať. Keď vieme odpo-
vedať na otázku „prečo“, druhým 
krokom je už spomínaný cieľ. Ten 
musí byť reálny a dobre premys-
lený. Ak sa chcem naučiť po an-
glicky a viem v tomto jazyku po-
vedať len „I  am“ a  napočítať 
do desať, vytýčiť si cieľ, že o pol 
roka pôjdem do Londýna na pra-
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covný pohovor, asi nie je rozumné 
a ani reálne. Skúste si ho rozobrať 
na kúsky a stanoviť si krátkodobé 
ciele. Vítaným pomocníkom je aj 
pomoc zvonka. Nájdite si jazyko-
vý kurz a zlákajte naň kamarát-
ku či kolegyňu. Budú vaším hna-
cím motorom v období, keď vás 
bude pokúšať lenivosť. Psycholo-
gička Lenka Rušarová radí: „To, 
čo pri predsavzatiach funguje, je 
„paradoxná teória zmeny“. Zme-
na sa stane vtedy, keď sa stane-

me tým, čím sme, a prestaneme sa 
snažiť byť tým, kým nie sme. Až 
potom sa uvoľní priestor na zme-
nu. Ak prijmem, že nie som doko-
nalá matka a prestanem sa týrať 
výčitkami, uvoľnenú psychickú 
kapacitu môžem investovať a stať 
sa o trošku trpezlivejšou voči die-
ťaťu. Ak prijmem svoje telo s ta-
kými potrebami, aké má, viem ho 
lepšie vnímať a  prispôsobiť sa 
mu, potom chudnutie a  zdravie 
býva prirodzeným efektom. Nedá 

sa však pohnúť vpred, ak nestojíte 
na svojich nohách.“

žiaDne preDsavZatia
V súčasnosti si ľudia dávajú čoraz 
menej predsavzatí. Vedia totiž, že 
ich nedodržia. Slovo „predsavza-
tie“ sa nám akosi podvedome spája 
s „musím“ alebo „mal by som“. Ve-
deli ste však, že Synonymický slov-
ník slovenského jazyka ponúka tri 
základné ekvivalenty v podobe slov 
rozhodnutie, vôľa, plán? Nevnímaj-
me preto predsavzatia v negatívnom 
zmysle slova. Zmeňme ich na priania 
a túžby, ktoré by sme si chceli spl-
niť. No a v neposlednom rade – neča-
kajme na prelom rokov. Veď plnenie 
snov môžeme začať realizovať v kto-
rýkoľvek deň, nielen na Silvestra.

NevNímajme preto predsavzatia 
v negatívnoM zMysle slova. zMeňMe 

ich na priania a túžby, Ktoré by sMe 
si chceli splniť.

na nový rok
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inzercia Bmpf16000345 s             inzercia fmpB16000363 s 

Očistite svoj jedálny lístok  
Po sviatkoch by sme mali náš-
mu telu dopriať menší detox. 
Zabudnite na  týždňové pitie 
kapustovej šťavy, zeleného 
čaju a na iné nezmyselné gas-
tro tyranstvá. Oveľa efektív-
nejšou formou očisty je zvýše-
nie príjmu zeleniny. Tvoriť by 
mala väčšiu časť vášho jedál-

neho lístka – surová alebo pripravená na pare. K tomu doplňte v správnom 
pomere strukoviny, orechy, chudé mäso, ryby a za studena lisované oleje. 

Tip: Povianočný „zredukovaný“ jedálny lístok by mal byť zvlášť bohatý 
na zdravé tuky, kam patria aj omega-3 mastné kyseliny. Tie priaznivo vplý-
vajú na činnosť metabolizmu, no telo si ich nedokáže vyprodukovať samo. 
Pravidelný prísun omega-3 popri rybách zabezpečia kvalitné výživové do-
plnky, ako napríklad OmegaMarine Forte+ od NaturaMed Pharmaceuticals. 
Obsahuje vysoko koncentrovaný olej z čerstvých nórskych lososov a na zais-
tenie dennej potreby stačí užiť 2 kapsuly.

Rýchlo preč z gauča!
Návšteva fitnescentier je číslo jeden medzi novoročnými predsavzatiami. Ak 
vás otravuje čo i len pomyslenie na preplnenú posilňovňu, pohyb si môže-
te dopriať aj inak ako dvíhaním činiek alebo šliapaním na rotopede. Keďže 
zima v našich končinách po väčšinu rokov nie je o snehu a ľade, pokojne 
môžete pokračovať vo svojich obľúbených outdoorových aktivitách. Ak je 
pre vás beh tým pravým, nahoďte termo oblečenie a smelo do toho. Pokiaľ 
máte doma štvornohého miláčika, vybehnite s ním na dlhšiu prechádzku 
do prírody. Alebo si na nohy nazujte korčule a navštívte miestne klzisko.

Relax aj po Vianociach 
Hoci by sme mali byť po sviatkoch oddýchnutí, mnohí z nás to pociťujú 
inak. Hodiny upratovania, stepovanie pred sporákom a rodinné návštevy 
dajú niekedy poriadne zabrať. Zvyšok tohtoročnej dovolenky preto využite 
na psychickú regeneráciu. Navštívte saunu, doprajte si voňavú relaxačnú ma-
sáž alebo si prečítajte kvalitnú knižku. Ak preferujete aktívny oddych, využite 
svoj voľný čas efektívnejšie. Skúste si zreorganizo-
vať chladničku, vytriediť šatník alebo naplánovať 
rozpočet na letnú dovolenku. 

Viac informácií o výživovom doplnku 
OmegaMarine Forte+ nájdete na 
www.omegamarineforte.sk, kde si ho tiež 
môžete kúpiť.

nový roK Odštartujte s ľahkOsťOu
prvé januárové týždne predstavujú extrémnu 
záťaž pre organizmus. prinášame vám preto 
tipy, ako zvládnuť povianočné obdobie v dobrej 
kondícii.  


