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TEST: JAK REAGUJE TVŮJ PLAZÍ MOZEK? 
 

 

Jednotlivým možnostem v testu přiřaď body dle následujícího 

schématu: NIKDY= 0 bodů, OBČAS = 1 bod, ČASTO = 2 body, TÉMĚŘ 

VŽDY = 3 body.  

Například: úzkost - 1, neklid - 1, nesoustředění - 3, strach z uzavř. 

prostor - 0. 

A. Když jsem ve stresu, cítím:  

Úzkost - neklid - nesoustředění - strach z uzavřených prostor. 

Body sečti a poznamenej si výsledek za sekci A= ... bodů.           

Např. A = 5 bodů (1+1+3+0). Stejně postupuj v sekci B a C. 

B. Když jsem ve stresu, cítím:  

Vnitřní napětí - netrpělivost - vznětlivost - agresivitu a hněv. 

Poznamenej si součet bodů za sekci B: ... bodů. 

C. Když jsem ve stresu, cítím:  

Nečinnost - touhu po ochraně - otupělost - negativní pohled na 

svět.  

Poznamenej si součet bodů za sekci C: ... bodů. 

  

 

PLAZÍ MOZEK 

Pokud jsi ve STRESU, 

znamená to, že řízení 

nad tvými reakcemi 

převzala část mozku, 

zvaná plazí mozek. Plazí 

mozek se nezajímá o tvé 

racionální, sebevědomé 

ani společensky vhodné 

chování. Je mu jedno, 

jestli sis koupila třetí 

jachtu, nebo si čistíš zuby 

u tramvajové zastávky. 

Ale pokud se na zastáv-

ce zjeví příšera s temným 

chřtánem a hypnotizuje 

tě laserovým pohledem, 

to už je plazí mozek      

na pozoru. Má totiž jedi-

ný úkol - zajistit, tvé pře-

žití. Problém je ale trošku 

v tom, že plazí mozek 

vidí příšery i tam kde 

nejsou. A tak tě opako-

vaně uvádí do stresu,       

i když by nemusel. 

Co přesně se s tebou 

nebo ostatními děje        

a jak reagovat? 

TÉMA DNE: 

Emoční inteligence:  

Co způsobuje plazí 

mozek a jak vhodně 

reagovat? 
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 KOMENTÁŘ A VYHODNOCENÍ TESTU 

 

  K JAKÉ REAKCI TĚ PLAZÍ MOZEK  

  VE STRESU NEJČASTĚJI PŘINUTÍ? 
 

 

Plazí mozek je jako generál vojenského pluku. 

Pokud situaci vyhodnotí jako životně nebezpeč-

nou, zavelí ti provést jednu ze tří strategií: 

 

UTÍKAT -JAKO ZAJÍC V POLI  

BOJOVAJ -JAKO ŠELMA 

SKRÝT SE -JAKO NEVIDITELNÝ JACK 

 

 

Pokud by šlo o reálné nebezpečí v terénu, jsou 

tyto strategie vítanou reakcí. Ale plazí mozek už 

dávno přestal rozlišovat reálné fyzické nebezpečí 

od toho čistě mentálního.  

 

Mentálním nebezpečím máme na mysli třeba to, 

že tě někdo slovně napadne, zesměšní, nebo se 

ocitneš v situaci, kterou nemáš pod kontrolou.  O 

život tu nejde, ale plazí mozek přesto spouští 

hysterický alarm a ty to pociťuješ jako STRES. 

 

 

    Přichází  STRES - jakási  zdeformovaná    

    reakce plazího mozku, který situaci  

    mylně vyhodnotil jako životně   

    nebezpečnou.  

 

JAK TEDY PREZENTOVAT VÝSLEDEK TESTU? 

Ve které sekci jsi nasbíral nejvíce bodů? A, B, C? 

Pokud v sekci A - ve stresu reaguješ nejčastěji  

jako zajícv poli - utíkáš. 

Pokud v sekci B - ve stresu reaguješ nejčastěji  

Jako šelma v boji - bojuješ. 

Pokud v sekci C - ve stresu reaguješ nejčastěji 

jako neviditelný jack - snažíš se skrýt. 

 

Pokud máš ve dvou sekcích stejný počet bodů, 

tvůj plazí mozek používá obě strategie zhruba  

ve stejném poměru, apod. 

 

Jak to tedy vypadá v praxi? 

   

 A. STRATEGIE ZAJÍC V POLI  

 

Pokud plazí mozek zařadil strategii ZAJÍC V POLI, 

máš pocit, že by si nejraději vyskočil z kůže. Potíš    

se, žmouláš v ruce průpisku či mobil, křečovitě 

pohybuješ nohama. Lapáš po dechu, dráždí tě 

cokoliv, co ti brání v rozletu a hledáš rychlý únik     

ze svého "matrixu" (myšleno symbolicky). Aniž sis 

toho všiml, plazí mozek už zajistil  hromadění krve     

v nohách, což tě má podpořit v útěku před nepří-

telem. Tři, dva, jedna, start ..., ale start se neko-

ná,protože na druhé straně víš, že ti nejde život.     

Je to kamufláž.              

 

Typické tělesné projevy:  pohyb (těkavé pohyby 

rukama, nohama apod.,) oči uhýbají pohledem 

pryč z prostoru. 

 

Typický pocit:  úzkost, klaustrofobie. 

 

Typická reakce okolí: Prosím tě uklidni se! Sedni si! 

Stihneš to do zítřka? Pokud ne, všichni přijdeme       

o prémie! Nestresuj se, víš že to škodí tvému zdraví! 
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PROČ TO NEFUNGUJE?   

 

Příkazy, uzavřené otázky, poukazování na nega-

tivní dopady, rady či rozumné důvody vytvářejí 

další bariéry a omezení. Pokud plazí mozek 

spustil akci ZAJÍC V POLI, jde to proti sobě jeho 

záměru a tím je POHYB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nefunguje ani logika, protože plazí mozek 

nepřemýšlí logicky. Zná opravdu jen tři strategie, 

z nichž jednu vybere a tvrdě prosazuje. 

 

 

JAK REAGOVAT? 
  

Obráceně. Aplikovat cokoliv, co umožňuje 

pohyb nebo symbolicky otevírá prostor. 

 

Jak podpořit druhého? 

1  Pokládat otevřené otázky. (Jak byste…). 

2  Nabídnout škálu možných možností. 

3  Uvolni situaci humorem.  

4  Nabídni vystresovanému člověku procházku. 

 

Jak podpořit sebe? Inspirace: 

Zastav se a pozoruj, co se děje. Vnímej reakce 

svého těla, uvědom si tělo jak celek a rozhlédni 

se. Hrozí mi v této chvíli skutečně nějaké fyzické 

nebezpečí? 

 

 B. STRATEGIE ŠELMA V BOJI  

 

Nadechuješ se a v horní části hrudi, rukou i čelistech 

pociťuješ tlak. Zprvu nepatrné chvění nebezpečně 

sílí, až nečekaně exploduješ. Výbuch! Křičíš. Jsi ten,  

co rozhoduje o životě a smrti ostatních. Jsi vládce 

území a král. Alespoň jsi o tom v dané chvíli přesvě-

dčen. Zažíváš takové pocity často? Vítej v údolí o-

bětí agresivity a stresu. Tvůj plazí mozek propaguje 

strategii ŠELMA V BOJI a k tomu tě vybavil extra 

hustou várkou krve v oblasti rukou, hrudníku a obli-

čeje. 

 

 

Zvířata tuto strategii užívají přirozeně, ale pravděpo-

dobně neprožívají hněv. I když s určitostí nevíme, 

neboť nejsme v jejich kůži. Ty však běžně nepo-

třebuješ pumpovat do nepřítele rány pěstí,  

abys přežil, což ti tvůj plazí mozek vlastně diktuje.  

 

Typické tělesné projevy: Přímý postoj, zvýšený hlas, 

ostré pohyby, napětí v oblasti hrudníku, krku a če- 

listí, oči zúžené a hledící ostře vpřed. 

 

Typický pocit:  Zlost, netrpělivost 

 

Typická reakce okolí:  Co si to dovoluješ, tohle ti     

jen tak neprojde! Nekřičte na mě, já vám nic ne-

udělal! Posaďte se a počkejte až na vás přijde řa-  

da! Přestaň řvát! Nechte mě laskavě říct můj  názor! 

Znáte ten vtip o Pepíčkovi a paní učitelce?  Haha! 

 

PROČ TO NEFUNGUJE?   

 

Protože cílem plazího mozku, který zahájil palbu je 

získání převahy a BOJ. Nic jiného jej v řavě bitvy 

nezajímá. Že tu žádná válka není? To plazí mozek 

nevnímá. Pro něj tu nebezpečí je.  

Takže v případě, že protistraně poskytneš odvetu, 

reakcí bude další boj a boj. Válka Rosseových 

plazích mozků vstoupila do kina tvého života. Ani 

humor ti v případě útočícího plazího mozku 

nepomůže. Žádné haha, hihi tady nezkoušej! 
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Jakkoliv to v případě strategie ZAJÍC V POLI! fun-

govalo, tady by ses se zlou potázal. Agresivního 

člověka humor podráždí jak injekční jehla vbod-

nutá do dlaně. Jeho plazí mozek si z toho totiž 

odvodí, že jeho postavení nebereš vážně! Chce 

převahu!  

 

A je velmi netrpělivý! Nesnese, abys ho jakkoliv 

brzdil či přerušoval. Silné dávky stresu pulsující 

tělem znemožňují vnímat, že nejsi jeho nepřítel. 

 

 

JAK REAGOVAT? 
 

 

1  V prvním dějství hry zkus odolat pokušení  

vrátit úder. Věř, že by se ti to vrátilo jak 

bumerang.  

 
 Nebojuj, naslouchej, získávej informace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Například. Chápu to tedy správně tak, že… a 

zopakuj, jak jsi protistranu pochopil, aby si se 

ujistil, že jsi ji pochopil správně. 

Pokud neodporuješ, bojující plazí mozek ztrácí 

terč a objekt potenciálního nebezpečí. To jej 

pravděpodobně zastaví. Nastává vhodný 

okamžik pro druhé dějství hry. 

 

 

 

2  Vyjádři upřímně v čem vidíš konflikt plus ujisti 

protistranu, že tvým cílem není a nebylo jí škodit        

a že jsi ochoten konflikt řešit. 

 

Pokud vnímáš, že ne vše bylo z tvé strany "ok", řekni 

to, např. Ano, máte pravdu, neměl jsem to dělat,  

ale rád bych to teď v rámci svých možností napravil. 

Pokud si to nemyslíš, můžeš poznamenat: Je mi líto,  

že to takto cítíte, ale nebyl to můj záměr. Rád bych 

ale společně s vámi našel řešení, souhlasíte? Také 

můžeš protistranu mentálně podpořit, například: 

Kdybych byl ve vaši kůži, asi by mě to taky naštvalo, 

zkusme to vyřešit, souhlasíte?  

 

V žádném případě se ale neomlouvej! Nechceš být 

přece plazím mozkem vyhodnocen jako někdo,  

na koho má právo útočit. 

3  Ve třetím dějství shrň, co se stalo a navrhni       

řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednej konstruktivně. Co pro to můžeš udělat ty?  

Co pro to může udělat protistrana? Co bude finál-

ním řešením?  

 

  NEZAPOMEŇ - I TOBĚ SE TO MŮŽE STÁT! 
 

   Také tvůj plazí mozek může běsnit a spustit reakci,  

   kterou nemáš pod kontrolou. Jak by sis přál, aby      

   v takové situaci reagovalo tvé okolí? Jak si můžeš   

   pomoci sám? Podporu najdeš na konci dílu, pří-  

   padně v dalších dílech seriálu. 
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C. STRATEGIE NEVIDITELNÝ JACK  

 

Nemáš chuť vstát, jít, natož běžet, nebráníš se. 

Nemáš energii. Klátí tě únava jak po neúspěšné 

zkoušce, na opravný termín ti ale chybí síla a mo-

tivace. Vzdycháš a hluboko v hrudi potlačuješ 

pláč. Na rozdíl od bojovné rozpínavé strategie, 

toužíš být neviditelným bodem prostoru. Nechce 

se ti mluvit. Není tu nic, co by tě těšilo. Vítej v klu-

bu, milá ženo, muži! Tvůj plazí mozek pravdě-

podobně odstartoval strategii NEVIDITELNÝ JACK. 

 

 
Původně ochranná reakce -  SKRÝT SE před pre-

dátorem - se proměnila v iluzorní stav, který ti blo-

kuje životní energii. 

 

Typické tělesné projevy: utlumení tělesných 

pohybů a fyziologických funkcí, ruce před ústy,           

v ochranné pozici, tichá, omezená komunikace, 

oči se dívají dolů, pohled do neurčita, snaha 

schovat se "do kouta". 

 

Typický pocit: ochromení, dezorientace, touha 

schovat se, stav "bez energie". 

 

Typická reakce okolí: No tak kámo, vzmuž se! 

Nikdy to není tak hrozné jak to vypadá! Zkus se na 

to podívat pozitivně! Ty to dáš! 

 

PROČ TO NEFUNGUJE?   

 

Protože poslední čeho je takto vystresovaný 

člověk schopen, je radikálně jednat. Touží po 

jediném - bezpečí a ochraně.            

 

JAK REAGOVAT?  

  

 

Když se to stane druhému? 

 

1  Pokus se vyřadit plazí mozek z provozu, tím, že 

vytvoříš bezpečné prostředí a ochranu. Např. 

kopíruj postoj (přisedni si pokud člověk sedí apod.), 

vhodné je objetí, pohlazení, záleží na situaci. 

 

 Vytvoř atmosféru ochrany a bezpečí. 

 

2  Podpoř vystresovanéh člověka v návatu do 

přirozeného proudu života. 

 

Navrhni první malé krůčky, jak postupovat dál,  

nabídni roli průvodce. 

 

   ZÁVĚREM...  

 

 

PŘÍŠTĚ: Jaké jsou další možnosti, jak mít pod kontrolou emoce a nejen ty, které pocházejí s dílny 

plazího mozku?  PŘÍŠTĚ: Jak se v emoci uklidnit? TECHNIKA SHERLOCK..  

 

          TŘI STRATEGIE PLAZÍHO MOZKU: 

              UTÍKAT - BOJOVAT - SKRÝT SE  

Když se to stane druhému:  

Každá ze situací vyžaduje jiný typ reakce, ale 

všechny mají jedno společné: ujistit protistranu, že 

jí žádné nebezpečí nehrozí a rozhodně ne z tvé 

strany. Shrnutí zde. 

Podpora pro situace, když se to děje tobě: 

CVIČENÍ pro následují 3 týdny. Kdykoliv pociťuješ 

stres, zastav se a pozoruj, co se děje. Vnímej 

reakce svého těla a uvědom si tělo jak celek.  

Rozhlédni se. Hrozí mi v této chvíli skutečně nějaké 

fyzické nebezpečí? Případně aplikuj jakoukoliv 

jinou techniku emoční inteligence. 

  

 

http://www.lifegames.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pracovni-list-LG-5.pdf


 

Autorská práva. Na veškerý obsah newslettru se vztahují autorská práva. 

 

Vyloučení odpovědnosti. 

 

LifeGames je série příběhů a vzdělávací celoroční program v oblasti mentálních technik a slouží ke zvýšení  

kvality tvého života. Nikdo však nezná tvou životní situaci lépe, než ty sám, takže mentální techniky zkoušíš  

vždy  svou vlastní odpovědnost a bereš na sebe veškeré důsledky svého konání, a to i v dobrém slova  

smyslu. Je dobré upozornit na fakt, že některé mentální techniky na tebe nemusejí mít žádný vliv, jiné  

zásadní. Je to velmi individuální záležitost. Mentální techniky v žádném  případě nenahrazují odbornou  

lékařskou péči. Doporučení: Pokud jsi v péči odborného lékaře, konzultuj vhodnost či nevhodnost použití  

mentální techniky s lékařem. 

 

 

 


