
Korona kríza: Príručka pre 
mužov na prekonanie stresu

Našou úlohou je poradiť mužom a podporovať ich. Zo skúseností vieme: 
V krízovej situácii narastá riziko straty kontroly a riziko stať sa násilným. 
Tu ti napovieme, čo ti pomôže vyrovnať sa so stresujúcimi momentami v Korona kríze.

 o musí  ve ie

Nemôcť sa vo ne pohy ovať. yť o medzený. ítiť sa zatvorený.
To je naozajstná výzva. 

e to úplne normálne a pochopite n ...
● k máš pocit ezmocnosti, neistoty a nemáš kontrolu.
● k máš strach z vírusu.
● k sa cítiš doma stiesnene, izolovane a takmer nevydržíš ez kontaktu s ostatnými

a ez lízkosti druhých udí.
● Ke  sa o ávaš: o zdravie, o tvojich lízkych, o tvoju inančnú a pro esijnú

e istenciu.
To všetko ťa ťaží, vyčerpáva a znižuje tvoju schopnosť vcítiť sa sám do se a a do ostatných. 

tres ovplyv uje pocity a vnímanie vecí. Zvádza k tomu h adať si o etn ho aránka  
vinníka. 

e: nee istu e žia n  vo  ani osprave nenie  a  si si v ieva  z os  na ru  
i s m zo pove n  za to  ako sa popasu e  s pre aženos ou  neistotou a nevom  

si ie nie e rie ením
Pove z  n si iu

o sa  ro i  proti stresu

Tu nájdeš odporúčania, ako sa dá zvládnuť stres.
Začni tým, s čím sa najviac stotožníš.

k eptu  čo nem že  zmeni  oj proti Korone je z ytočným plytvaním 
síl a ener ie. adšej sa snaž dať tejto do e zmysel: je to nový zážitok, 
do rodružstvo. 

opra  si  čo potre u e  o  niečo do r  pre se a. 
ostaraj sa o to, a y si sa každý de  mal na čo tešiť.

očúvaj hud u, čítaj knihu, zapisuj si, čo zamestnáva tvoju myse .
Zaspomínaj si na pekn  zážitky v tvojom živote. ro  si otoal um.
Zosta  vonku tak dlho, ako sa dá.

portuj. vič do unavenia, dá sa to aj v malej miestnosti.
orozprávaj sa s priate mi a kole ami. ovedz im, ako sa máš.
drea uj sa: meditáciou, dýchacími cvičeniami, rituálmi, modlit ou 

čoko vek, čo máš rád. odnety môžeš nájsť na internete, napr.
na ouTu e.
Využívaj správy a m diá vedome a s mierou.



P nu  enná rutina a týždenný plán ti pomôžu lepšie sa orientovať. 
Zadaj si rôzne úlohy. odporuj ostatných.

ver sa  Nájdi odvahu zveriť sa tvojej partnerke ale o partnerovi, ako ti je a 
čo potre uješ napr. ak potre uješ pozornosť a nežnosť, priestor pre te a, 
rozprávaj sa o vašej se ualite .

ve om si svo e rani e a imit  ovedz , ke  sa cítiš yť utlačovaný, 
zú alý, stiesnený, naštvaný. e v poriadku, ke  to dostaneš zo se a von.

ve om si  čo sa e e v tvo om vn tri  k to udeš vnímať, získaš jednoduchšie se akontrolu. 

ro  si n zov  p n  Zisti, čo ťa upokojí, ke  je toho na te a moc.
Zopár tipov:

ho  von: do parku, na alk n ale o aspo  do inej iz y.
ýchaj pravidelne: nádych  sekúnd a výdych  sekúnd,

pokým sa neuk udníš.
ý  sa. Ke  nemôžeš ísť von: cvič ah sed, skáč,
ehaj hore dolu po schodoch.

Vypi pohár vody ale o zjedz niečo zdrav .
ahni si a zatvor oči.

níma  svo e varovn  si n  a up atni svo  n zov  p n včas  
Varovn  si nály môžu yť: nadávky, urážky, chvenie sa, potenie, krik, at . 

er ich vážne. 
Teraz musíš jednať. ôležit : in ormuj svoju partnerku, partnera, že práve teraz 
potre uješ chví u pre se a.

a  o va u požia a  o pomo  po poru  dresy nájdeš dolu. 
ro  tento krok.  

er v žne svo e zranenia a tr penia  Vyh adaj pomoc a podporu, 
ke  si sám o eťou psychick ho ale o yzick ho násilia.

 na záver: alkohol a dro y predstavujú ve k  riziko. Konzumuj ich s mierou. 
nak udeš osla ený a stratíš kontrolu nad se ou.

opyri ht: en are itzerland  in o maenner.ch. eel ree to share and adapt this resource to your conte t. 


	Individual_Text:: Príspevok pre prevenciu organizácií zastrešujúcich prácu s chlapcami, mužmi a otcami vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku.

Pomoc môžeš nájsť na týchto adresách:
- Caritas Poradenstvo pre mužov+ 39 0471 324 649 alebo mb@caritas.bz.it
- Aktívni otcovia + 39 389 19 300 32 alebo info@vaeter-aktiv.it
- Poradenstvo pre mužov MIP-Men Pustertal + 39 0474 555 848 alebo info@mip-pustertal.it
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