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Figyelmeztetés:
A könyv teljes anyaga, vagy annak bármely részlete
kizárólag a kiadó írásos engedélyének birtokában
sokszorosítható, vagy használható fel nyilvánosság előtt
előadás megtartására, vagy bármely célra.

A könyvben szereplő gyakorlatokat mindenki kizárólag
saját felelősségére gyakorolhatja. A bemutatott módszerek
alkalmazása nem helyettesíti a kiképzett szakemberrel való
konzultációt.  Amennyiben úgy észleli, hogy élethelyzetével,
panaszával kapcsolatban segítségre van szüksége, keresse
fel orvosát, pszichológusát.

Készült a Dabasi Nyomda Kft-ben
Dabas, 2023
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ELŐSZÓ: HARRY HERCEG ÉRZÉSEI

„Ön jelenti a választ imáinkra, jöjjön gyorsan!” – mondták a
telefonba a magukat halálra aggódó szülők. Gyermekük
azon 26 iskolás egyike volt, akiket 1976 nyarán a kaliforniai
Chowchilla nevű városkában elraboltak és élve eltemettek.
A kagyló másik végén a San Franciscoi Egyetem
pszichiátere, Dr Terr volt, aki az eset kapcsán a gyerekeket
többször megvizsgálta. Bár az orvosok szerint
valamennyien „jó formában” voltak közvetlenül azután,
hogy többórás rabságukból kiszabadultak, négy hónappal
később intenzív félelmek és rettenetes rémálmok jelentek
meg náluk. Dr Terr a gyerekeket ismét megvizsgálta egy,
majd négy évvel később. Valamennyiüknél egyöntetűen
kimutathatók voltak a sokkoló esemény hatásai.

 A The Telegraph brit lap számára adott 2017-es
interjújában Harry herceg elmondta, hogy édesanyja halála
után közel két évtizedre „minden érzését kikapcsolta”.
Miután élete „teljes káoszba” torkollott, felkeresett egy
pszichológust. Kifejtette, hogy gyászával csupán 28 éves
korára lett képes szembenézni, miután úgy érezte, hogy
„mindjárt behúz egyet valakinek”. Elmondta, hogy
édesanyjának elvesztése „olyan súlyos hatással” volt
nyilvánosság előtt élt életére, hogy számos alkalommal úgy
érezte, a „teljes idegösszeomlás szélére került”.
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 A litván Philip Maisel 17 éves volt, amikor a náci katonák a
gettót átfésülve összegyűjtötték és munkatáborokba
szállították az embereket. Hátát egy elsötétített szoba
falához szorította és próbált nem lélegezni, amikor a
lépcsőn lépteket hallott, majd egy katona kezét érezte a
mellkasán. „Teljesen mértékben tisztában voltam a rám
leselkedő veszéllyel, ami fenyegetett” – mondta az Atlanta
Jewish Times-nak.  A villany azonban nem kapcsolódott fel
és hallotta, hogy a katona arról tesz jelentést, hogy a
szobában nincs senki. „Ezt a nem várt megkönnyebbülést
soha nem felejtem el” – magyarázta. „Miért tette? Még ma
sem tudom megválaszolni a kérdést. Gyakran eszembe jut,
de képtelen vagyok megmagyarázni.” A következő években
Maisel elmondhatatlan szenvedésnek volt szemtanúja
maga körül, de a halált neki mindig sikerült elkerülnie.
„Mások emberiességének és kedvességének köszönhetem,
hogy túléltem”.

Egy korábbi könyvemben (A stressz ára, 2016) bemutattam
a stressz természetét, folyamatát és a stresszel való
megküzdés néhány módját. Sok példát sorakoztattam fel,
amelyek világosan mutatják: nem kell, hogy elraboljanak,
élve eltemessenek, gyermekként elveszítsük édesanyánkat
vagy túléljünk egy haláltábort, hogy átéljük az aggódás vagy
rettegés kínjait. Mindennapi életünk fenyegetéseinek
köszönhetően kisebb-nagyobb mértékben, nap nap után,
megjelennek valamilyen formában. Valamikor úgy érezzük,
hogy minden okunk meg van az aggódásra, máskor –
különösen utólag – belátjuk, hogy nincs értelme. 
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 A Hagyd abba! abban segít, hogy jobban megértsük azokat
a külső behatásokat és belső konfliktusokat, amelyek miatt
stresszt élünk át, és ezekre építve mozgósíthassuk
erőforrásainkat ellenállóképességünk növeléséhez, a
stressz, az aggódás elkerüléséhez és leküzdéséhez. A
stressz ára ezzel csökkenthető, az aggódás felszámolható.
Azonban aktívan kell tennünk érte.
 Írásakor több cél is motivált. Az egyik az, hogy leépítsem
azokat a mítoszokat, amelyek kultúránkban az aggódás és
annak leküzdése köré épültek. Ahogy Noam Shpancer,
amerikai pszichológus mondja az emberek eltérően
reagálnak arra, amikor azt mondják nekik, hogy „ne aggódj”
vagy „nyugodj meg”. Bizonyos dolgokat nem lehet
„akarással” elérni, csupán úgy, ha hagyjuk megtörténni. Az
ellazulás, relaxáció pontosan ilyen. A jelenséget a
kávéiváshoz hasonlíthatjuk. Az utóbbi években ez az
egyszerű ital újra-csomagolódott. A kávézás életstílus,
életszemlélet lett. Jelentése kitágult – valami sokkal
hatalmasabbá, mint ami valójában és úgy adják el
számunkra, mint ami sok mindenre megoldást ad. Sokan
hajlandóak is többet fizetni egy szuper kávéért, ami azt
ígéri nekik, hogy valami különlegeset, újat, egyedit kapnak,
amitől több lesz a személyiségük, spirituális életük,
kitölthetik vele belső ürességüket vagy akár kedvenc
sportcsapatukat is nyerő helyzetbe hozhatják vele. Sok
esetben így van ez az ellazulással kapcsolatban is. A
relaxáció sem követel meg díszes körítést, ha arra akarjuk
használni, amire való: hogy segítségével nagyobb testi
tudatosságot és általános mentális jóllétet érjünk el.
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 Egy másik célom az, hogy kiemeljem a tanulás fontosságát,
az aggódással való megküzdés, a reziliencia készségének
fejleszthetőségét, s mindennapi szokásaink jelentőségét.
Olyan példákat és gyakorlatokat hozok, ami mindenki
számára elérhető. Most. Nem kell értük Indiába, Japánba
utazni vagy öltözködési, lakberendezési stílusunkat
megváltoztatni. Ezen a téren némi fogalomtisztázást is
elvégzek. Simin Daovudi, (School of Architecture, Newcastle
University, UK) mondta néhány évvel ezelőtt például, hogy
„mindenki tudja, hogy jó reziliensnek lenni, bár pontosan
nem tudjuk, hogy a reziliencia mit is jelent”.  A piac ennek
ellenére polcról azonnal levehető, kulcsrakész reziliencia-
építő megoldásokat kínál.6 A mindfulness vagy az érzelmi
intelligencia kifejezéseit használó szolgáltatások között is
felfedezhetők hasonló – néha felszínes és könnyelmű –
ígéretek. A szűk metszetű, quick-fix megoldások helyett egy
rendszerszemléletű, az összefüggéseket szélesebb
perspektívában vizsgáló megközelítésre hívom meg az
Olvasót.
 Azt is küldetésemnek tartom, hogy felelősséget ébresszek
a kritikus, “egészségesen szkeptikus”, józanészre és
realitásra épülő problémamegoldó gondolkodással
kapcsolatban. Ez alatt azt értem, hogy képesek legyünk
szükség esetén a fenyegetést és erőforrásainkat reálisan
felmérni, és tapasztalatainkat, választási lehetőségeinket a
múlt merev megoldásmódjaitól függetlenítve a jelenben,
spontán módon megtervezni, kivitelezni és a lehető
legkonstruktívabb döntéseket meghozni. 

Polyánki Balázs (2023): HAGYD ABBA! Az aggódás leküzdésének útjai.



 Davis és munkatársainak munkájára hivatkozva
könyvemben stressznek nevezek minden olyan életünkben
bekövetkezett változást, amelyhez alkalmazkodnunk kell és
ami bennünk aggodalmat ébreszthet. 
 Az Olvasót arra hívom meg, hogy kössön magával egyfajta
„szerződést”, amikor célul tűzi ki, hogy aggódási szintjét
valamilyen módszerrel lecsökkenti – legyen az a
rendszeres mozgás kialakítása vagy egy relaxációs technika
elsajátítása. E fejlesztésben segítségére lehet ez a könyv,
ám ez nem helyettesíti szükség esetén a szakemberrel,
orvossal történő konzultációt.
A leírtak megértéséhez nincs szükség speciális
képzettségre. Többször utalok olyan pszichológiai vagy
fiziológiai jelenségre, amelyekről A stressz árában már
írtam. Szokásomhoz híven számos jelenséget esetekkel
mutatok be. Ezek forrásaira és a felhasznált irodalomra a
könyv végén hivatkozok. Sokaknak jó hír lehet, hogy az
anyag erősen gyakorlat orientált. Összesen 50 gyakorlat
található benne. Ezekből a legtöbb úgy hozható ki, ha az
Olvasó elvégzi azokat és valamilyen formában vezeti
élményeit velük kapcsolatban - például egy füzetben. 
A gyakorlatok gyerekek számára is hasznosak lehetnek. Az
instrukcióknál külön kitérek arra, hogy amikor Ön
szülőként, pedagógusként, vagy más segítő szerepben lévő
felnőttként gyerekeknek segít, milyen szempontokat
vegyen figyelembe. 
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 Útravalóul a dalai láma gondolatát osztom meg az
Olvasóval: „Amennyiben egy probléma megjavítható vagy
ha egy helyzet olyan, hogy tehetünk érte valamit, akkor
nem érdemes aggódni. Ha nem javítható meg, akkor az
aggódás nem segít. Bárhogy is legyen, az aggódásból
semmilyen hasznunk nem származik.”

Polyánki Balázs, 
Bicske 2022
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BEVEZETÉS: MI MIATT AGGÓDUNK?

 A Stress In America 2019-es jelentése szerint az amerikaiak
többsége leginkább az alábbi tényezők miatt él át stresszt.
Több mint 60% aggódik a munka, a gazdaság és a pénz
miatt. 54% azt állítja, hogy tájékozottak szeretnének
maradni, de a hírek követése stresszt okoz számukra. 56%
szerint a közelgő 2020-as elnökválasztás aggasztja őket.
48% aggódik a bevándorlás miatt. 56% véli a klímaváltozást
jelentős stresszforrásnak. 64% számára az erőszak és
bűnözés igen aggasztó. Terrorizmus miatt 47%
rendszeresen aggódik. 45% a szexuális erőszakot tartja
fenyegetőnek. 44% vallja, hogy a hátrányos
megkülönböztetés miatt jelentős stresszt él át és nem tud
produktív, teljes életet élni. 71% véli úgy, hogy a tömeges
lövöldözések jelentős stresszforrást jelentenek. Szintén
71% számára az egészségügyi ellátásuk anyagi fedezése
okozza a legnagyobb stresszt.

ELSŐ GYAKORLAT: Aggódásaim forrásai
Szánjon 5-10 percet arra, hogy füzetébe listába szedi
azokat a dolgokat, amelyek az Ön számára az elmúlt egy
hónapban jelentős stresszforrásként szolgáltak. Mitől félt?
Mi miatt aggódott? Mi nem hagyta nyugodni? Úgy írja le
őket egymás alá, ahogy eszébe jutnak, a sorrend nem
számít. Kezdheti aktuális kihívásaival is. 
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Ha kész van a listával, írjon egy számot 1-től 10-ig az egyes
elemek mellé (ahol 1 jelenti a legalacsonyabb és 10 a
legmagasabb stressz-szintet). Végül nézze meg, hogy hány
dolog miatt aggódik és mennyi az átlag stresszpontszáma.
(Egy hónap elteltével ismételje meg a gyakorlatot és
hasonlítsa össze stresszorait és átlagait).

Ha a gyakorlatot gyermekekkel végzi, akkor lista helyett
minden eseményről készíttessen velük egy rajzot, külön
papírra. Skálázás helyett rakják a padlóra egymás mellé az
eseményeket. Baloldalon a kevésbé, jobboldalon pedig az
inkább nyugtalanító rajzok legyenek. Beszéljék át, hogy
mitől kevésbé nyugtalanítóbb egyik a másiknál, mi van
bennük még az eseményekkel kapcsolatban és mit tudnak
most és a jövőben tenni, hogy még kevésbé legyen rájuk
nyugtalanító hatással az adott esemény.

A könyv három részből áll. Az első rész célja, hogy
megmutassa miképpen tudunk felülkerekedni a
mindennapokon. A napjainkra jellemző fenyegetések
világában és a velük való megküzdési lehetőségekben
mélyedünk el. Világossá teszi, hogy nem az a legjobb
módja a stresszel való megküzdésnek, ha tornázunk,
légzőgyakorlatokat végzünk vagy relaxálunk. Az aggódás
ugyanis nem abból fakad, hogy „ott kint”, világunkban mi
történik. 
Polyánki Balázs (2023): HAGYD ABBA! Az aggódás leküzdésének útjai.



 Fő forrása az, hogy mit gondolunk arról, ami világunkban
történik. Bár a népszerű stresszkezelő eljárások
enyhíthetnek a stressz hatásain, de forrásukat, ami a
stresszt okozza, azt nem szüntetik meg, így életünkben újra
és újra megjelenhetnek. Egy hosszabb-távon jobban
kifizetődő megközelítésre helyezve a hangsúlyt azt járjuk
körbe, hogy miképpen gondolkodhatunk másképp a
kihívással teli helyzetekről.
 A második rész a ritkábban előforduló, de jelentős
életesemények világába nyújt betekintést. Célja az, hogy
megmutassa, miképpen tudunk megbírkózni élettel-
halállal. Veszteségek, gyász, szenvedés, katasztrófák,
csalódások, megrázkódtatások, erőszak, bántalmazás,
krízisek és traumák világa ez. Mély verem, amelyben
elveszhetünk vagy amelyből kimászva és erőt merítve teljes
átalakuláson mehetünk keresztül. Életünk új értelmet
nyerhet, amelyben tapasztalataink és múltunk eseményei
szervesen integrálódhatnak. 
A harmadik rész azt járja körül, hogy miképpen lehetséges
a múltat hátrahagyva, a jövőre irányultan a jelenben
kiteljesedni. A reziliencia egyre magasabb fokának elérése
ez, ami együtt jár önmagunk mélyebb ismeretével és a
hatékony önszabályozással. Ide elhatározással,
tudatossággal, kitartással és rendszeres gyakorlással lehet
eljutni. Nem valami misztériumokba történő beavattatást
jelent, hanem egy kiterjedt, a jövőbe is átnyúló, egyéni
tanulási folyamat eredményeként növekvő adaptációs
képességet, amelyet viszontagságos körülmények között is
használhatunk.
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 A stresszkutatás szerint szövevényes összefüggések
mutathatók ki a biológiai-pszichológiai-társas változók
között abból a szempontból, hogy miképpen tapasztaljuk
meg a stresszt és hogyan küzdünk meg vele. A képet
tovább árnyalja az, hogy az események személyes és
kulturális értelmezése befolyásolja azt, hogy miképpen
tapasztalunk meg egy stresszort. 
 Egy eseményt akkor élünk meg stresszesnek, ha az
fenyegeti vagy kárt okoz eszközeinkben, személyes, társas
vagy anyagi forrásainkban. Egy esemény önmagában nem
feltétlenül válik stresszorrá (bár minél súlyosabb, annál
valószínűbb, hogy az lesz). Egy stresszor akkor gerjeszt
bennünk stresszt, amikor az eseményt úgy értékeljük, hogy
azért forrásainkból valamekkora árat kell fizetnünk. Ha
meghaladja forrásaink mértékét, akkor jóllétünk veszélybe
kerül. Az aggódás azonnal megjelenik. Kultúránk jellemző
stresszorai közé tartozik ma a munkahelyi létszámleépítés,
szexuális vagy testi trauma, válás, hátrányos
megkülönböztetés, zaklatás, krónikus anyagi
bizonytalanság, betegség, egy szeretett személy halála,
bűnözés, háborúk és a természeti katasztrófák.
Hogy miképpen küzdünk meg ezekkel a stresszorokkal azt
külső és belső folyamataink összjátéka határozza meg. A
külső folyamatok környezetünkből jönnek és hatással
vannak önszabályozásunkra és cselekedetinkre. Belső
folyamatainkhoz kapcsolódva különféle reakciómódokat
képesek aktiválni. Gazdagíthatják vagy gyengíthetik
rezilienciánkat és megküzdési képességeinket. Kettő
forrásból származnak. 
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 Az elsőt az eszközök és anyagi források jelentik. Közéjük
tartozik bevételünk, biztonságos és stabil lakásunk, a
rendelkezésünkre álló táplálék, egészségügyi
szolgáltatások és az információhoz való hozzáférés. A
második a társas forrás. Ezek közé tartoznak azok, akik
szeretnek bennünket, gondoskodnak rólunk, irányt
mutatnak, támogatnak, és védelmeznek bennünket. 
A belső folyamatok a személyen belül találhatók és
önszabályozásunkhoz járulnak hozzá. A stresszel való
megküzdés szempontjából öt forrást nevezhetünk meg. Az
elsők közé tartoznak a személyes erőforrások vagy védelmi
tényezők: az énhatékonyság, egészségügyi tényezők, a
segítségkérésre való képesség, proaktív
kezdeményezőkészség, a dolgok irányításának képessége
és a felkészültség. Ahogy felnövünk, ezek a tényezők
erősödnek. Személyes forrásaink elvesztése erősen
befolyásolja azt, hogy miképpen küzdünk meg a stresszel.
A második tényező a kiértékelés, a helyzet, forrásaink és
megküzdési lehetőségeink megítélése. A kiértékelésnek
köszönhetően látunk valamit potenciális fenyegetésnek,
tényleges kárnak vagy veszteségnek. A harmadik tényezőt
a szándékaink, céljaink jelentik. A stresszel való megküzdés
során azon értékek szerint küzdünk meg, amelyek fontosak
a számunkra. Szándékaink befolyásolják, hogy miképpen
észlelünk egy stresszes helyzetet és hogyan cselekszünk
benne. A negyedik tényező a személyiség. Meghatározza,
hogy miképpen reagálunk egy sajátos stresszes helyzetben
és azt a lelkiállapotot, amelyben megküzdés során leszünk.
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 Végül az ötödik tényezőt a korábbi tapasztalatok jelentik.
Az, hogy korábban hogyan válaszoltunk a stresszre
befolyásolja azt, hogy a jelen helyzetben mennyire leszünk
reziliensek. Ha korábban leblokkoltunk és szorongóvá
váltunk egy stresszor megtapasztalásakor, valószínűleg
hasonló módon fogunk reagálni még akkor is, ha több
erőforrással rendelkezünk az új helyzetben. Ezért az a
tanult minta felel, hogy miképpen értékeljük ki és
értelmezzük a stresszes tapasztalatainkat. Ennek
megfelelően azok, akik rendelkeznek személyes, társas és
anyagi erőforrásokkal olyan értelmezést alakítanak ki, hogy
„bár ez nehéz, megtalálom a módját a boldogulásnak”. És
legközelebb, amikor egy új stresszorral találkoznak,
valószínűleg hasonló értelmezéssel állnak majd hozzá.

MÁSODIK GYAKORLAT: Erőforráselemzés
Válasszon ki egy nagyon és egy kevésbé stresszes
szituációt az elmúlt egy hétből. Jellemezze őket az alábbi
hat szempont alapján. (1) Milyen eszközök és anyagi
erőforrások álltak rendelkezésére a helyzetben? (2) Kik
jelentettek társas forrást? (3) Milyen személyes
erőforrásokat használtam? (4) Hogyan értékeltem a
helyzetet? (5) Mik voltak a szándékaim? (6) Személyiségem
hogyan befolyásolta az eseményeket? (7) Milyen korábbi
tapasztalatokat használtam fel a helyzetben?  Legközelebb,
amikor aggódik valami miatt egy helyzetben, menjen végig
a hét kérdésen jelen időben és a kapott válaszokat
használja fel erőforrásként.
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I-FELÜLKEREKEDNI A
MINDENNAPOKON

ELSŐ FEJEZET: Megbírkózás a 
hétköznapi stresszel

1.1 Tíz gyakorlat
A Town & Country 2019. januári számában Anne
Heathaway sajátos stresszkezelési módszeréről számol be.
“Állítsd be a visszaszámlálót a telefonodon, legyen a
közeledben egy gyertya, és írj le mindent” – javasolja a
színésznő. Legalább 12 percen át írjuk ki magunkból 
 problémáinkat egy papírra. “Miután mindent papírra
vetettünk, ami miatt aggódunk nem olvassuk el, hanem
összegyűrjük, széttépjük és elégetjük, 
 Ezzel minden energia, szorongás és harag a lángok
martalékává és füstté válik”. A módszer nem biztos, hogy
mindenkinek működik és alkalmazása igényel némi
biztonsági körültekintést is.
Amikor a stressz állandósul az életünkben, szervezetünk
stresszre adott válasza megbetegítheti testünket,
kikezdheti lelki egészségünket. A stressz ára kötetben
ennek mechanizmuásairól több fejezetben is írtam. Sokan
azonban tippeket, megoldásokat, módszereket akarnak
mindennapi stresszeik kezelésére. Az Amerikai
Pszichológiai Társaság több tippet is ajánl, amelyek közül
most megosztok néhányat. 
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 Ápoljuk társas kapcsolatainkat. Az erős társas támogatás
növeli rezilienciánkat. Ha mi segítünk másokat, akkor több
pozitív érzelmet élhetünk át. 
 Táplálkozzunk egészségesen. A stressz csökkentheti
étvágyunkat. A megnövekedett kortizolszint azonban erős
étvágyat gerjeszthet bennünk a zsír és a cukor iránt. Nem
kell vegetáriánussá válnunk, cask táplálékaink között
szerepeljen elég zöldség és gyümölcs. Kerüljük a stressz
alkohollal történő elnyomását. 
Lazítsuk el izmainkat. Mivel a stressz összehúzza izmainkat,
fejfájást, hátfájást és általáns kimerültséget okozhat.
Segíthet, ha nyújtással, masszázzsal vagy forró fürdővel
megszabadulunk az izomfeszültségtől. A progresszív
izomrelaxáció olyan technika, amely a test izmait lépésről
lépésre segít ellazítani. Belégzésnél összeszorítjuk az adott
izomcsoportot 10 másodpercre, majd kilégzésnél
amennyire cask tudjuk elllazítjuk azt, szintén 10
másodpercig. 
Meditáljunk. Mindfulness gyakorlatokkal csökkenthetjük a
lelki feszültséget, szorongást. Már az segíthet, ha 5 percre
csendben leülünk és légzésünkre figyelünk. Fókuszáljunk
közben a jelen pillanatra. Ha közben különféle gondolatok
törnek be elménkbe, konstatáljuk azokat és engedjük őket
elmenni. Ne alkossunk ítéletet. Finoman hozzuk vissza
fókuszunkat a jelen pillanatra. 
Aludjunk eleget. A napközben átélt stressz hatással van
éjszakai alvásunkra. Az elégtelen alvás azonban hatással
van mind szellemi működésünkre, mind pedig
hangulatunkra. Hogyan aludjunk jobban? 
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 Alakítsunk ki egy következetes alvási rutint és hagyjunk
magunkank időt elalvás előtt lenyugodni. A meditáció és
relaxáció szintén jó hatással vannak az alvásra. Este már ne
igyunk kávét vagy alkoholt. Elalvás előtt ne bámunjuk
telefonunk képernyőjét és napközben mozogjunk eleget,
mart a testi aktivitás is segíti az alvást. 
 Mozogjunk eleget.  A mozgás nem csak a jobb alvást
támogatja, hanem a stresszel való közvetlen megüzdésben
is részt vesz. Nem kell drága vagy complex dologra
gondolni: egy napi 30 perces seta vagy tánc a nappaliban is
kiváló szolgálatot tehet.
 Időzzünk a természetben. Több országban végzett kutatsá
kimutatta, hogy a zöld tér javítja hangulatunkat. Sőt,
kiderült, hogy azok, akik természetfilmet néztek
gyorsabban megszabadultak a stressz hatásaitól, mint
azok, akik ugyanannyi ideig városokról szóló filmet néztek.
A természet fürkészése – akár a város parkjában is – segít
újrafókuszálni és megnyugtatni elménket.
 Szánjunk időt élvezetes tevékenységekre. Amikor a dolgok
kezdenek elárasztani bennünket, hajlamossá válunk arra,
hogy először a szabadidős tevékenységeinkről mondunk le.
Azonban ez csak rosszabbá teszi a helyzetet. Még ha csak
kevés időnk is van rá, tegyünk valamit saját magunkért,
legyen az egy regény olvasása, éneklés vagy kedvenc
sorozatunk bámulása. A humor és a nevetés szintén jó
hatással van mentális és testi jóllétünkre.
Keretezzük át gondolatainkat. A stressz leginkább
kutatásokra épülő megoldásival rendelkező KVT (kognitív 
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viselkedésterápia) lényege az, hogy megértsük
gondolataink milyen hatással vannak érzelmeinkre, azok
pedig viselkedésünkre. A streszorral kapcsolatos
gondolataink átkeretezésével jobban kezelhetjük
érzelmeinket és csökkenthetjük stresszes érzésinket. Ha
például azon kapjuk magunkat, hogy egyre jobban
belebonyolódunk a legrosszabb kimeneteleken való
gondolkodásba, álljunk meg és gondoljunk valami másra.
Állítsunk realisztikusabb elvárásokat magunk elé.
Törekedjünk arra, hogy elfogadjuk a kontrollunkon kívül
eső helyzeteket.
 Keressünk magunknak segítséget. Ha a dolgok elárasztanak
és az önsegítés is felmondja a szolgálatot, keressünk fel
egy pszichológust, lelkisegély szolgálatot, ahol hatékony
segítséget kaphatunk a stresszel való megküzdéshez.
Azonosítódhatnak azok a helyzetek és viselkedések,
amelyek előidézik stresszünket, ezekre akciótervet
készíthetünk, hogy megváltoztassuk a stresszort, a
környezetet vagy reagálásainkat.

HARMADIK GYAKORLAT: Akcióterv a megküzdéshez
Nézze át a fent tárgyalt tippeket. Válassza ki azokat,
amelyek Önhöz legközelebb állnak és írja le, hogy mikor és
hogyan fogja azokat a gyakorlatban kipróbálni. Minden
ötletet jegyezzen le, amit velük kapcsolatban fontosnak
tart. 
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Gyerekek számára először magyarázza el a tippeket.
Készítsenek kártyákat rajzokkal, amelyeken reprezentálják
a módszereket és számozzák meg őket. Amint az egyik
elkészül, próbálják is ki a gyakorlatban, hogy jól
berögződhessen. Csak annyival és addig foglalkozzanak,
amennyi és ameddig a gyerek számára még nem
megterhelő. A kártyákat tárolják kitűzve egy parafatáblán,
így azok emlékeztetőül is szolgálnak. Ha sok kártya
összegyűlik, tárolják őket dobozban, borítékban és csak az
kerüljön kitűzésre, amellyel aktuálisan foglalkoznak. 

1.2 Érzelmeket elnyomó intellektus
A fenti tippek alkalmazása segíthet, de nem szünteti meg a
stressz forrását, így a stressz újra és újra visszatérhet
életünkbe, különösen mindennapjaink rohamos iramában,
miközben vadul hajtunk és elménk gondolataink áramával
van elfoglalva. Dan Golman szerint gondolataink időleges
szüneteltetésére van szükség ahhoz, hogy észre vegyük a
felszín alatti, rejtett hangulatot, ezt pedig ritkán tesszük
meg. Érzelmeink általában csak akkor tudatosulnak
bennünk, amikor már felgyülemlettek és kirobbanni
készülnek – ahogy azt Harry herceg példáján is láthattuk
korábban. 
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 Ám ha figyelmesek vagyunk, szelídebb formában is
érzékelhetjük őket, még azelőtt, hogy teljesen
eluralkodnának rajtunk. A modern élet ritmusa túl kevés
időt biztosít számunkra, hogy beilleszkedjünk
környezetünkbe, és reagáljunk annak változásaira. Az
intellektus egyeduralma kiszorítja azt a csendesebb belső
hangot, amely eligazíthatna a mindennapokban.

2022. májusában a dél-karolinai rendőrség bejelentést
kapott miszerint egy mozdulatlan férfi fekszik a földön az
egyik ház kertében. Amikor kiérkeztek, holtan találták a 60
éves Joseph McKinnon-t, akinek halálát szívinfarktus
okozta. Azonban a rendőrök mellette megtalálták
élettársának, a 65 éves Patricia Ruth Dent
szemeteszsákokba tekert holttestét is egy a kertben frissen
kiásott gödör mélyén. Kiderült, hogy McKinnon megölte
párját, holttestét zsákokba csomagolta, a gödörbe rakta, de
elföldelése közben szívrohamot kapott és meghalt.

Az ellenséges beállítódás káros hatását főként dr. Redford
Williamsnek a Duke Egyetemen végzett kutatásai
bizonyítják. Azt találta, hogy azoknál az orvosoknál, akik
még hallgató korukban a legmagasabb pontszámot kapták
egy ellenséges beállítódást vizsgáló tesztben, az ötvenéves
kor alatti elhalálozás valószínűsége hétszeres volt az
alacsony pontszámúakhoz képest. Dr. John Barefoot az
Észak-carolinai Egyetemről kimutatta, hogy azoknál a
szívbetegeknél, akiken angiográfiát végeztek (vagyis csövet
bocsátottak a koszorúérbe a szervi elváltozások vizsgálata 
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végett), az ellenséges beállítódást vizsgáló teszt eredménye
és a koszorúér-betegség előrehaladottsága és súlyossága
között korreláció van. Williams szerint az esetlegesen
megnyilvánuló ingerültség nem ártalmas az egészségre,
probléma akkor lesz belőle, ha az ingerültség állandósulása
ellenséges személyes stílushoz vezet – amelyet
bizalmatlanság, cinizmus, a rosszindulatú megjegyzésekre,
letorkolásokra való hajlam jellemeznek a nyilvánvalóbb
dühöngés, indulatkitörések mellett. Az ellenséges
beállítódás mint szokás azonban megváltoztatható.
Dolf Zillmann az Alabama Egyetem pszichológia
professzora szerint a harag kikapcsolásának egyik útja,
hogy a düh rohamait indukáló gondolatokat feltartóztatjuk,
megkérdőjelezzük, hiszen eredetileg egy interakció
értékelése nyomán kap igazolást és lendületet a felcsapó
indulat, s a lángot szító további értékítéletek sora is ebből
táplálkozik. Fontos az időzítés; a haragciklus kezdetén a
leghatékonyabb a közbeavatkozás. A harag leszerelésének
másik módozata a test lecsillapítása. A félrevonulás,
testedzés vagy a relaxáció hatékonyan segítik az
adrenalináradat elapadását. Az izmok ellazítása a szervezet
élettani működését a harag magas izgalmi szintjéről alább
szállítják, és el is vonnak attól, ami a haragot kiváltotta.
Ehhez a sorhoz adhatjuk hozzá a szórakozást, mint
haragkezelő stratégiát. A tévézés, a mozizás, az olvasás és
társaik útjába állnak a haragot fűtő morfondírozásnak.
 Minél tovább rágódunk ugyanis azon, ami megharagított, 
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dühünknek annál több „jó okot”, önigazolást tudunk
kitalálni. A tépelődés szítja a haragot. De váltsunk
nézőpontot, és a hév máris lankad. A szituáció pozitívabb
szellemben való újraértékelése az egyik legfőbb eszköze a
harag csillapításának. Az aggódás esetében ugyanez a
módszer szintén sikeresen működik.

NEGYEDIK GYAKORLAT: Kognitív újraértékelés
David H. Barlow a Boston Egyetem pszichológia és
pszichiáter professzora szerint érzelmeinket néhány lépés
segítségével vissza tudjuk vezetni a nyugalmi szintre. A
kulcs az, hogy ismerjük fel azt a negatív gondolati
mintázatot, amibe a múltban beleestünk és cseréljük ki azt
egy hatékonyabbra. Ennek hatására az érzelmeink is
megváltoznak. Ha például egy városban eltévedünk,
mérgelődhetünk, hogy “rettenetesen vannak az utcák
elrendezve” és dühbe gurulva csapkodhatjuk az autó
kormányát. E kellemetlen, automatikus ciklust azonban
meg is törhetjük azzal, hogy (1) megállunk és perspektívát
váltunk és egy másik értelmezést keresünk, ami nem a düh
irányába, hanem konstruktívabb irányokba vezet. (2)
Keressünk érvényes, igaz magyarázatokat. Például “Mivel
nálam van a torta, a vendégeknek várniuk kell rám. Hogyan
érhetek oda a leggyorsabban?” Ezzel egy
kiegyensúlyozottabb érzelmi és gondolati működéssel
támogathatjuk viselkedésünket. De egyéb perspektívákat is
felvehetünk.

Polyánki Balázs (2023): HAGYD ABBA! Az aggódás leküzdésének útjai.



Íme néhány opció: (a) “legalább többet beszélgethetek a
párommal az autóban”, (b) “élvezhetem a város látnivalóit”,
(c) “bárkivel előfordul”. Ez nem teljesen pozitív
gondolkodás, de a helyzet valóság alapú újraértékelését
hozzák magukkal. Legközelebb, amikor aggódni kezd,
dühbe gurul, sajnáltatni kezdi magát stb. (automatikus
ciklus), álljon meg és soroljon fel 3-5 újraértelmezést és
figyelje meg érzelmeit. Ez a gyakorlat fejleszti a kognitív
rugalmasságot, ami segít megtörni az automatikus
ciklusokat. 

1. 3 Gyorsabb alkalmazkodás
 Az ezredforduló tájékán a Cambridge-i Egyetem egy
hétéves kutatásba kezdett, amelyben 20.000 embert
követtek nyomon. Eredményeiket később a Stroke
(agyvérzés) folyóiratban publikálták. A megfigyelés időszaka
alatt 452 agyvérzést és több, mint 100 000 stresszes
eseményt regisztráltak a résztvevőknél. Kimutatták, hogy
azoknál, akik problémáikhoz rugalmasan közelednek (azaz
reziliensek) 24 százalékkal alacsonyabb az agyvérzés
kialakulásának kockázata. Dr Paul Surtees az egyetem
vezető kutatója szerint az eredmények azt támasztják alá,
hogy „azoknál, akik a stresszes körülményekhez
gyorsabban képesek alkalmazkodni, alacsonyabb az
agyvérzés kialakulásának kockázata”.
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A stresszhez történő gyors alkalmazkodásban rejlik a
kulcs? Vizsgáljuk meg ennek összetevőit. A reziliencia
(magyarul „rugalmas alkalmazkodási képesség”) azt a
képességünket írja le, ami jelentős stresszorokkal való
találkozásaink során mutatkozik meg. Magában foglalja
azokat az adaptív személyiségjegyeinket, megküzdési
stratégiáinkat, amelyek hozzájárulnak fejlődésünkhez,
ahhoz, hogy problémáinkon felül tudjunk kerekedni és
támogatják képességeinket, amelyekre viszontagságos
körülmények között támaszkodhatunk. Egyfajta pajzsot,
védelmet is jelent, például a PTSD (poszttraumatikus
stressz-betegség) kialakulásával szemben. Csillapítja az
intenzív stressz negatív hatásait. Hogyan teszi ezt és
miképpen fejleszthetjük rezilienciánkat? 
Jelenleg nincs egyetértés abban, hogy a reziliencia egy
univerzális képesség-e, amellyel valamennyien
rendelkezünk vagy egy olyan dolog, amit ténylegesen
csinálunk (például a megküzdési viselkedés) vagy a kettő
ötvözeteként arra utal, hogy adott helyzetben mit csinálunk
azzal, amink van. Egyes kutatók jellemvonásként, mások
személyiségvonásként, végeredményként vagy
folyamatként írják le. Praktikus szempontból jobban járunk
hát, ha a reziliencia kulcsfontosságú és releváns tényezőit
igyekszünk azonosítani, amelyek akár valamilyen jelenség,
folyamat vagy képesség formájában támogatják azt, hogy
viszontagságos körülmények között pozitív eredményeket
érhessünk el.
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 Ha egy reziliens személyre gondolunk, akkor őt úgy
írhatjuk le, mint aki bizonyos pszichikai (pl. optimizmus
vagy szívósság) és testi tulajdonságokkal (pl. fitnessz vagy
megfelelő testsúly) rendelkezik. Kihívást jelent azonban
meghatároznunk, hogy ezek közül mely tényezők
elengedhetetlen feltételei annak, hogy valakit reziliensnek
vagy nem reziliensnek nevezzünk, miképpen jelezzük előre
ezek alapján a viselkedését, vagy hogyan fejlesszük
rezilienciáját.  Ennek ellenére könnyű belátni, hogy az
érzelmi problémákkal rendelkező személyek kiszűrése
például egy munkaalkalmassági vagy felvételi eljárás során
alapvető fontossággal bír például olyan foglalkozásokat
betöltő személyeknél, mint a katonák, rendőrök, pilóták
vagy buszsofőrök. Erre a célra különféle mérőeszközöket,
vizsgálatokat és kérdőíveket használnak .

Az egyik legelterjedtebb eszköz a lelki ellenálló képesség
mérésére az ún. Connor-Davidson Reziliencia Skála. A 25
tételes eszköz olyan dimenziókat tartalmaz, melyek mérése
nagy valószínűséggel nyújt információt a reziliens
viselkedés mértékéről. Kutatási eredményeik alapján öt
tényezőt emeltek ki a képesség leírására: (a) személyes
kompetencia, (b) affektusszabályozás, (c) a változások
elfogadása, (d) belső kontroll érzete, (e) spiritualitás. Más
eszközökkel történő keresztvalidáció alapján kimutatták,
hogy a reziliencia szignifikánsan korrelált a szívósság
magas értékeivel és az észlelt stressz, valamint a
sérülékenység alacsonyabb fokával. 
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Más kutatások erős együttjárást mutattak ki a lelki
egyensúllyal összefüggő pozitív eredményekkel (pl. kisebb
mértékű düh), a PTSD tünetek kevesebb számával és a
jobb általános egészségi állapottal.  Azt is kimutatták, hogy
a reziliencia skálán elért magasabb pontszámok a traumát
álélők esetében alacsonyabb szorongásértékekkel és
kevesebb pszichopatológiai tünettel járnak együtt.
            A stresszel való sikeres megküzdés mérésére
dolgoztam ki 2020-ban a Lelki Ellenálló Képesség Skálát
(vagy röviden LEK-skálát), amelyet a következő gyakorlat
keretében ki is tölthet.

ÖTÖDIK GYAKORLAT: Lelki ellenálló képesség skála
Válaszolja meg az alábbi húsz kérdést. Alkalmazza az alábbi
skálát: 0-Egyáltalán nem igaz; 1-Ritkán igaz; 2-Néha igaz; 3-
Gyakran igaz; 4-Mindig igaz. Számolja ki rugalmassági
értékét. Hasonlítsa össze a kutatás átlagával (lásd 234.
oldal).
1 – Másokhoz képest én könnyebben megbirkózok az élet
nehézségeivel.
2 – Gyorsan visszaszerzem nyugalmamat nagy stresszel
járó változások után.
3 – Rendíthetetlenséggel ragaszkodom a realitáshoz.
4 – Mélyen hiszem, hogy életemnek van értelme. 
5 – Igen jól improvizálok különféle helyzetekben.
6 – Nagyon pontosan fel tudom mérni az egyes helyzetek
nehézségét.
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7 – Optimistán állok hozzá a nehéz helyzetekhez, a valóság
eltorzítása nélkül.
8 – Erős az elhatározásom, hogy győzelmet arassak. 
9 – Törekszem arra, hogy befolyással legyek a dolgok
végkimenetelére.
10 – Kihívó helyzetekben magabiztosan használom
képességeimet, tudásomat.
11 – A legfenyegetőbb helyzetben is építhetek arra, amit
korábbi megküzdésimből tanultam.
12 – Problémáimat pontosan elemezem és „meg tudom
csinálni” módon állok hozzájuk.
13 – Kitartok amellett, amit elkezdek.
14 – Képességeimben magabiztosan megbízom, amikor
nehézségekkel találkozok.
15 – Elszántan ügyködöm azon, hogy én kontrolláljam
életem eseményeit.
16 – Szenvedéseimnek és a szerencsétlenségeknek
igyekszek jelentést tulajdonítani.
17 – Nehézségek során várakozással tekintek egy jobb jövő
irányába.
18 – Bajban nem a sors áldozatának gondolom magam,
hanem igyekszem megérteni azt.
19 – Teljesen világos számomra, hogy mik az értékeim és
azok alapján cselekszem.
20 – Csoportos célok elérésében aktívan részt veszek és
mellettük elköteleződök.
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