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É letkor, származás, nem, pénz – semmi sem védhet meg minket a stresszes hely-
zetektől, amelyeken olykor lehetetlennek tűnik felülkerekedni. De nem is baj, 
mert a stressz az életünk elengedhetetlen része. „Stresszor” minden olyan él-

mény vagy helyzet, amelytől fenyegetve vagy elárasztva érezzük magunkat. A jó stressz 
segít a célokra összpontosítani és teljesíteni a fontos feladatokat. Stressz nélkül nem 
érhettük volna el a legfontosabb eredményeinket, mert a számunkra legértékesebb célok 
általában stresszel járnak, és nagy erőfeszítést igényelnek. A rossz stressz nem használ, 
gátolhatja az előrejutásunkat, és kedvünket szegheti. Ez a könyv segít, hogy felismerjük 
az élet jó stresszorait és felülkerekedjünk a rosszakon – nem a stressz kiküszöbölésével, 
hanem az erősségeinkre építve és ösztönözve az új megküzdési stratégiák kialakítását.

A következő öt fejezet a legújabb és legfontosabb tudományos kutatások részletes átte-
kintésén alapul olyan formában, hogy mindenki számára közérthető legyen, aki jobban 
szeretné kezelni a stresszt. Amikor próbálunk megbirkózni az élet kihívásaival, különö-
sen a stresszesebbekkel vagy kellemetlenebbekkel, segíthet úrrá lenni a helyzeten,  
ha megértjük, hogyan reagál ilyenkor a testünk és az agyunk, és hogyan lehetünk  
hatással a reakcióinkra. Az 1. fejezetben meghatározzuk a stressz fogalmát, és megis- 
merjük, fizikailag és érzelmileg hogyan reagál a test az ijesztő helyzetekre. Megtanuljuk  
megállapítani a stressz okát, ami az első lépés az irányítás megszerzése felé.

Mindannyian másként birkózunk meg a stresszel, de létezik néhány egyszerű és  
hatásos megküzdési technika – ezek előnyeinek és hátrányainak ismeretében  
képesek leszünk a nekünk megfelelő stratégiát választani. Saját stresszkezelési mód-
szereinkből valódi, gyakorlati és az igényeinknek megfelelő tervet alakíthatunk ki.

A 2. fejezetből kiderül, hogy nem csak mi válunk feszültté, amikor a mindennapi  
élet nehézségeivel kerülünk szembe. Néha úgy érezhetjük, túl sok labdával zsonglőr-
ködünk, és nagyon nehéz mindet a levegőben tartani. Akár a munkahelyi, akár  
az otthoni életről van szó, olykor mindannyian nyomás alatt érezhetjük magunkat,  
ám sok hasznos megközelítés létezik a stressz kezelésére, amelyek még a mozgalmas 
időkben és feszült helyzetekben is segíthetnek nyugodtabban élni.

ELŐSZÓ



Időnként az egész életünkre kiható események nehézségeivel is meg kell küzde-
nünk, például ha egy beteg szerettünkről gondoskodunk, fájdalmas veszteség ér, 
vagy váláson megyünk keresztül. A 3. fejezetből megtudhatjuk: természetes  
nagy stressz esetén túlterheltnek, szomorúnak, riadtnak érezni magunkat, de  
elsajátíthatunk olyan készségeket, amelyekkel kitarthatunk és erősebbé válhatunk.

A 4. fejezet áttekintést ad arról, hogyan kezelhetjük a stresszt hosszú távon. Közeli 
barátokhoz, házi kedvencekhez vagy különféle tevékenységekhez fordulhatunk, amikor 
nyugalomra és vigaszra van szükségünk – a tudomány igazolja stresszcsökkentő  
hatásukat. Végül az 5. fejezet azt tárgyalja, milyen fontos felismerni, ha a stressz olyan 
mértékű, hogy segítséget kell kérnünk a kezelésében. A könyv megoldási lehetősége-
ket kínál, még mielőtt teljesen kimerülnénk, de jó tudni, hogy van elérhető segítség.

A kötet legfőképp a reziliencia kialakításáról szól – ezzel a képességgel építjük  
magunkat újra egy rendkívül stresszes időszak után. Ha „érzelmi izomként” gondo-
lunk rá, úgy érezhetjük, most kicsit erőtlen. Az itt bemutatott stresszkezelési techni-
kák révén megerősíthetjük meglévő erősségeink használatával és továbbfejleszté- 
sével, hogy még hatásosabb erőforrások legyenek. Így ha a jövőben stressz  
ér bennünket, gyorsan, maradandó károsodás nélkül épülhetünk fel. Néhányan  
eredendően reziliensebbek, ám ezeket a készségeket bárki elsajátíthatja.

Bár többéves tapasztalattal rendelkező klinikusok és oktatók vagyunk, soha nem 
hagyunk fel a tanulással, különösen, ha a klienseinktől tanulhatunk. Itt megosztjuk 
e leckéket, hiszen ezek a boldogság alapkövei. A kötet nem a stresszmentes, hanem 
egy boldogabb életről szól, amelyben jobban fel leszünk fegyverkezve a stresszel 
szemben.

Dr. Diane McIntosh Dr. Jonathan Horowitz
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12 1. FEJEZET: FÓKUSZBAN A STRESSZ

Az emberek a „stressz” szino- 
nimájaként használják az 
olyan kifejezéseket, mint  

az aggodalom, a szorongás és a féle- 
lem, ám a stressz valójában az a meg- 
győződésünk, hogy nem leszünk  
képesek megküzdeni a kihívásokkal.

Könnyebb megbirkózni a bonyo-
lult érzelmekkel, ha jobban átlátjuk 
őket. A stressz félelmet, szorongást 
és aggodalmat válthat ki, de ezek 
mind más érzelmi reakciók. Ha 
megértjük a különbséget és  
a kapcsolatot ezek között az érzel-
mek között, más megvilágításba 
helyezhetjük a problémákat.

Az aggodalom ugyanaz,  
mint a stressz?
Az aggodalom kísérlet arra, hogy 
gondolatmintákat ismételve kerüljük 
el a kellemetlen következményeket 
– ilyenek a „Mi lesz, ha” kérdések, 

A stressz kellemetlen érzés, de nem minden rossz érzés 
számít stressznek – már önmagában az is stresszes,  
ha nem tudjuk, mit érzünk. Kezdjük azzal, hogy megpró-
báljuk jobban megérteni a saját érzéseinket.

például „Mi lesz, ha megbetegszem?”, 
„Mi lesz, ha kirúgnak?” Ezekre mond- 
juk, hogy „rágódunk” vagy „emészt-
jük magunkat”. Nincs szükségünk 
rá, vagy nem akarjuk, hogy újra és 
újra ránk törjenek ezek a gondolatok, 
de nehéz megálljt parancsolni nekik.

Úgy tűnhet, hasznos, ha a problé-
mák miatt aggódunk, vagy „gondol-
kodunk rajtuk”, de ez nem ugyanaz, 

mint átgondolni őket – vagyis 
szembenézni a helyzettel és  
megpróbálni kezelni. A tevékeny 
problémamegoldással kezünkbe 
vehetjük az irányítást.

Félelem és szorongás
Míg az aggodalom mentális szokás, 
a félelem ösztönös reakció – általá-
ban valamilyen észlelt fenyegetés 
váltja ki. A félelem a túlélést szolgál-
ja, és nyomós evolúciós okai vannak 
annak, amiért képesek vagyunk 
érezni. A félelemre adott reakcióink 
négy kategóriába sorolhatók:

 n Menekülés (futás) vagy elkerülés 
(a futást megelőzve). Ha tudunk, 
elfutunk a fenyegetések elől.

 n Agresszív védelem (az „üss 
vagy fuss” reakció „üss” része). 
Ha nem tudunk elmenekülni, 
vagy nincs sok esélyünk a győ- 
zelemre, támadhatunk.

 n Megdermedés/mozdulatlan-
ság. Hasznos reakció, ha el  
akarunk bújni, vagy ha 
nem akarunk szembeszállni 
az ismeretlennel.

MI IS AZ 
A STRESSZ?
MI TARTOZIK IDE, ÉS MI NEM?

Nem a stressz 
öl meg, hanem 

az, ahogyan 
reagálsz rá.

Selye János
magyar orvos, 

a stresszkutatás atyja
(1907–1982)
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 n Behódolás/megbékülés.  
Amikor a saját „nyájunkból”  
érkezik a fenyegetés, az elutasí-
tás elkerülése érdekében néha 
legjobb elfojtani a dühünket.

Ha a félelem normális reakció egy 
ijesztő eseményre, mi a szorongás? 
A szorongás az, amikor a túlzott 
mértékű vagy indokolatlan félelem 
elkezd hatással lenni az életminősé- 
günkre, és megakadályozza, hogy 
megtegyük, amit kell vagy akarunk. 
A könyvben ismertetett stressz- 
kezelési technikák nagyobb maga-
biztosságot és biztonságot adnak, 
ami segít csökkenteni a szorongást.

Tanuljunk az érzéseinkből!
A könyvben a stresszel szembeni 
reziliencia kialakítására fogunk össz- 
pontosítani azáltal, hogy meg- 
vizsgáljuk, hogyan hat a stressz  
az életünkre. A stressz aggodalmat 
válthat ki (lásd alább), és fokozhatja 
a szorongást. Ám ha szembenézünk 
a félelmeinkkel, kevésbé lesznek  
fenyegetőek, ez pedig erősebbé és  
reziliensebbé tesz minket.

Ha idegesek vagy feszültek vagyunk, biztos, hogy stresszt élünk át? Segít, 
ha átgondoljuk a négy kategóriát, hogy tisztában legyünk az érzéseinkkel 
– és azzal, mit kell tennünk, hogy jobban érezzük magunkat.

AZ ÉRZÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

AGGODALOM
Ismétlődő és visszaté-
rő gondolatok – néha  
azért, hogy elkerüljük 
a még kellemetlenebb  

érzéseket.

SZORONGÁS
Indokolatlan vagy  

túlzott félelem, főleg 
meghatározhatatlan vagy 

ismeretlen dolgokkal  
kapcsolatban.

FÉLELEM
Nem tanult, ösztönös 

reakciónk az ismert  
fenyegetésre.

STRESSZ
Az az érzetünk, hogy 
képtelenek vagyunk  

megfelelni az élet  
követelményeinek.

STRESSZ
„Nem bírom  

a munkahelyi meg- 
terhelést.”

AGGODALOM
„Mi lesz, ha  

nem győzöm, és 
kirúgnak?”

SZORONGÁS
„Nem tudok jól  

dolgozni és koncent-
rálni a szorongás  

miatt.”

FÉLELEM
„Félek, hogy elma- 
radok, ezért hazavi-

szem a munkát.”

A félelem építő jellegű viselkedésvál-
tozást hozhat, csökkentve a szorongást

A szorongás súlyos-
bítja az aggodalmat

A stressz és  
az aggodalom 
egymást  
táplálja

Nem kellene félnünk a félelemtől, hiszen pozitív változásokra ösztönözhet.  
Ám a szorongás és az aggodalom táplálhatja a stresszt. Ahogy a könyvben is 
látni fogjuk, csökkenthetjük a stresszt, ha jobban kezeljük a szorongást és  
az aggodalmakat.

BARÁTKOZÁS A FÉLELEMMEL

MI IS AZ A STRESSZ?




