Válj azzá, aki vagy!
"A változás akkor következik be, amikor azzá válsz, aki vagy, és nem akkor, amikor megpróbálsz
megváltozni."
ARNOLD BEISSER
Szorongás, félelem, stressz, pánik, alvászavar, önbizalomhiány és testi betegségek, pszichoszomatikus
tünetek, mi közük van mindezeknek egymáshoz?
Egy ördögi kör, mókuskerék, amiből kitörni nehéz, de nem lehetetlen.
Keresed a megoldást? Meg szeretnél szabadulni végleg ezektől a kínzó panaszoktól? Eleged van
belőlük?
Boldogságra és sikerre vágysz? Szomjazol ilyen érzések után? Hajlandó lennél érte valamit tenni is?
Keresed a hozzá vezető utad? Elégedetlen vagy az eddig elért eredményekkel és változtatni
szeretnél?

Ugye tudod, hogy minden képességed és erőforrásod megvan hozzá? Győződj meg róla.
Ez a letöltött mini-tájékoztató segítségedre lehet, ha probléma megoldásra vágysz.
Kötelezettségmentes konzultációra jelentkezhetsz e-mailben, ha szükséges, akár hétvégén is.

Szorongás

„Sohasem szabadulunk meg a szorongástól, ha úgy véljük: annyiszor ítélnek meg bennünket,
ahányszor ránk pillantanak. „
LUCIUS ANNAEUS SENECA
Saját tapasztalatból a szorongást, idegességet, nyugtalanságot, feszültséget, félelmet mindenki
ismeri, hisz a különböző élethelyzetek velejárója, ezeken kivétel nélkül bárki átesett már.
Normális emberi reakció. Egy bizonyos szintig egészséges. Még a teljesítőképességet is növeli pl.
munkahelyen, amikor be szeretnénk bizonyítani, hogy képesek vagyunk teljesíteni a ránk bízott
feladatot.
A szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Fenyegetettségérzés esetén
reagálni kétféleképpen tudunk: vagy védekezünk, vagy elmenekülünk, ez a tipikus és a már ismert
„üss vagy fuss” helyzet. A veszélyhelyzet felismerése és a rá adott reakció életfontosságú,
életmentőnek is nevezhető, és erre szükségünk van.
Mikor válik problémássá a szorongás?

Ha a következőket észleled:














a mindennapi életben valamilyen zavart okoz,
állandósul,
szenvedést okoz,
alvászavar jelenik meg,
rémálmok egyre gyakoribbak,
testi tünetek is társulnak,
indokolatlanul, kiváltó ok nélkül is fellép,
mindennapossá válik
tehetetlenségérzést is kivált
döntésképtelenséghez vezet
bizonytalanná tesz
nem lehet befolyásolni
ha csupán a gondolata is szorongást vált ki.

A szorongásnak testi, érzelmi, kognitív és viselkedési komponensei vannak.
Testi tünetei: a szívdobogás, mellkasi szorítóérzés, szájszárazság, arc kipirulása, gombócérzés a
torokban, izzadás, hideg végtagok, nyirkos tenyerek, szédülés, émelygés, hányinger, fejfájás,
szaporább légvétel, gyomorfájdalom-vagy görcs, fokozott gyormorsavtermelés, székrekedés vagy
hasmenés, gyakori vizelési inger, izomfeszülés a nyakban és/vagy a vállban, fáradtság, fülzúgás.
Reszketés, remegés is gyakori.
Kognitív jelei: beszűkült koncentráció, figyelemzavar, zavartság, szétszórtság.
Érzelmi szinten: megmagyarázhatatlan félelem, feszültségérzés, tehetetlenség érzése, az önkontroll
elvesztésének érzése, döntésképtelenség, önbizalomhiány, bizonytalanságérzés, halálfélelem gyakori,
a megőrüléstől való félelem.
Viselkedésben feltűnik a látható idegesség, visszahúzódás, elcsukló hang, halk beszéd vagy
elhallgatás, beszédre való képtelenség, dadogás, értelmetlen beszéd, görnyedt testtartás, megfeszült
arcizmok, kitágult pupillák és riadt, ijedt szemek, remegő orrcimpák, legörbült szájzúgok, önkéntelen
sírás.
Aki szorong, az fél valamitől és fordítva is igaz, aki fél az szorong is. A félelem okozta tünetek és
panaszok ugyanazok, mint a szorongás esetében.

Stressz

“A legnagyobb fegyverünk a stressz ellen az a képességünk, hogy megválasszuk a gondolatainkat
.”WILLIAM JAMES, AMERIKAI PSZICHOLÓGUS ÉS FILOZÓFUS
A stressz fogalma: a szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre (stresszorra), amely
kibillenti eredeti egyensúlyából és alkalmazkodásra kényszeríti.
Stresszorok azok az események, helyzetek, melyek a stresszválaszt kiváltják és létrehozzák.
Mégis mitől függ, hogy a stressz negatív vagy pozitív hatással van ránk? A negatív következménnyel
járó életesemények, mint pl. egy munkahely elvesztése, egy hozzátartozó halála, egy válás a legtöbb
emberben általában intenzív negatív stresszt vált ki. De ugyanígy vannak pozitív életesemények, pl.
házasságkötés, gyerek születése esetén is.
A válasz: az egyén tanult készségeiben, megküzdési stratégiáiban rejlik. A stressz hatásainak
megélésében jelentős szerepet játszanak a gyerekkorban megtapasztalt viselkedési minták, korábbi
élettapasztalataink és a hozzáállásunk is.
Tekinthetünk egy stresszhelyzetre kihívásként, és akkor pozitívan éljük meg, vagy szorongáskeltőnek
és akkor negatívan éljük meg.
A stressz az életünk része, de az, hogyan reagálunk rá, az már rajtunk múlik. Mindenki maga el tudja
dönteni, szenvedni akar a stressz hatása alatt vagy megküzd vele, és megtanulja kezelni.
A nézőpontváltás és a más szemszögből tekintés rendkívül hatékony és segít a mindennapi
stresszkezelésben. A stresszes helyzethez való hozzáállás, a stresszel való megküzdés tanulható, a
megfelelő stresszkezelési stratégiák, módszerek beépíthetők a mindennapi életbe.

A megoldás: amennyiben nincsenek vagy kevés a gyerekkorban megtapasztalt pozitív viselkedési
minta, ebben az esetben stresszmegoldási és stresszleküzdési stratégiák bármikor megtanulhatók az
élet bármely szakaszában életkortól függetlenül. Nincs rá általános szabály, mert mindenki
élethelyzete más és mivel nincs két egyforma gondolkodású ember, a stresszhelyzetre a reagálása
egyénenként változik.

Önbizalomhiány

Gyakran bármilyen lépés jobb, mint a nem lépés, különösen, ha már hosszú ideje élsz egy
boldogtalan helyzetbe ragadva. (Eckhart Tolle)
Ha a lentiek közül már három pontban magadra ismersz, akkor az önbizalomhiány jeleit mutatod.
Testbeszéd a nonverbális kommunikáció egyik legfontosabb eleme, tükrözi a pillanatnyi lelki és
érzelmi állapotot. Önbizalomhiány esetén legjellemzőbb jelek a görnyedt testtartás, a fej gyakran
lehajtott, a vállak előreesnek, nincs szemkontaktus, lesütött szemek, szegényes a mimika, halk és
monoton a beszéd.
Bizonytalan viselkedés. Nem magabiztos, nem tudja mi a jó döntés számára, befelé forduló,
visszahúzódik a társaságtól, barátoktól, bizalmatlan saját magával és környezetével szemben is.
Tétovázik, bizonytalankodik. Mindent megkérdőjelez. Sokáig töpreng és határozatlan, ha döntenie
kell. A döntéseket halogatja.
Kritika. A negatív kritikát nem tűri el, túlérzékeny, megsértődik, túlérzékeny, hamar sírvafakad,
személye elleni támadásnak, rosszindulatnak érzi. A pozitív kritikát nem érti, nem értelmezi, nem
fogadja el. Nem tud különbséget tenni a negatív és a pozitív kritika között.
Negatív életszemlélet. Negatív gondolkodásmód általában negatív megoldásokhoz vezet. Hibákat
keres magában és másokban. Pesszimista. Kifogásokat keres mindenben. Mindig a legrosszabbra
gondol. Negatív töltetű szavakat használ. A kommunikációban a nem, ugye, de, hátha, vajon,
mégsem, soha, senki, semmi, muszáj, kell gyakori.
Nem tud nemet mondani. Az önbizalomhiányos emberek még akkor is igent mondanak, ha nem
értenek egyet valamivel. Kerülik a konfliktust, a vitát, nem harcolnak az igazukért, beletörődnek,
beleegyeznek helyzetekbe, megoldásokba, ami számukra valójában nem felel meg. Gyakran azt
gondolják magukban, senkit nem érdekel az, amit gondolnak.
Önelfogadás és önszeretet. Önbizalomhiány szinte mindig kivétel nélkül együtt jár azzal, hogy
állandóan kritizáljuk magunkat, keressük a hibát a külsőnkben és belső tulajdonságaikkal is
elégedetlenek vagyunk. Nem tudjuk elfogadni magunkat, nem szeretjük magunkat, sőt gyakori hogy
valamit utálunk magunkban.

Szorongás. Egy belső szorongás, gyomoridegesség, feszültség, egy nyomasztó és kellemetlen ideges
érzés, ami nemcsak a szorongást előidéző helyzetekben van jelen, de még alvászavarokhoz és
rémálmokhoz is vezet. Stresszes helyzetekben mindig szorong. Döntést igénylő élethelyzetekben, pl.
fiataloknál a pályaválasztás okoz szorongást. Későbbi életszakaszokban pályaváltoztatás,
párkapcsolati problémák is előhozhatják a szorongást.
Félelmek. Sok mindentől fél. Fél, hogy hibázni fog, fél, hogy ha újba belefog, rosszul sül el.
Mindenkinek meg akar felelni, mert attól fél sőt retteg, nem fogadják el, vagy nem szeretik ha
netalán ellentmond valakinek. Fél a konfliktusoktól, a stresszes helyzetektől. Nem mer belefogni új
dologba, mert attól fél, hibázik vagy nem sikerül.
Határozatlanság és döntésképtelenség. Az alacsony önbizalomhoz tartozik, hogy határozatlan,
bizonytalan és az is, hogy bármilyen kisebb hétköznapi egyszerű helyzetben sem tud könnyen döntést
hozni, átrágja, sokáig emészti, és ha döntött utólag is megkérdőjelezi.
Saját igényeit háttérbe szorítja. Önbizalomhiány esetén a saját igények nem kerülnek kifejezésre,
csak a környezet igényeinek a kielégítésére törekszenek, mindenki fontos, a család, a gyerek, a
partner, a szülők, nagyszülők, a barátok, munkatársak. A teljes szabadidő másokra megy el, saját
magára már semmi sem jut. Mindenkinek a rendelkezésére áll, mindenki igényeinek meg akar felelni,
mindig segítőkész, és nem veszi észre, hogy saját igényei is lennének, ha gondolna rá.
Motivációhiány és céltalanság. Nincs célkitűzés, vagy ha van, akkor nem hisz benne, hogy eléri és
feladja. Kedvetlen, fáradt, nincsenek ötletei. Halogat, mert nem tud dönteni, mikor fogjon bele, és
nem hisz abban, sikerül a célba érnie. Mások véleményét kéri ki, és ha ötlete vagy célja a
környezetének nem tetszik, bele sem fog. Nem bízik magában, hogy a kitűzött cél helyes, kételkedik a
megvalósításában.
Megoldás:

Önbizalmad és magabiztosságod minden egyes alkalommal nő, amikor sikeresen kiállsz magadért.
(Doreen Virtue)

A magabiztos emberek több pozitív visszajelzést kapnak másoktól. Emberi kapcsolatokban
bővelkednek. Társaságukat kedvelik. Könnyebben érvényesülnek, kitűzött céljaikat elérik.
A magabiztosság 10 egyértelmű eleme
1. Testbeszéd: laza, egyenes testtartás, szemkontaktus, beszédes mimika, arcizmok kisimultak.
2. Hang, beszéd: megfelelően hangos, a hangerő ne legyen se túl halk, se túl hangos.
3. Fogalmazás: egyértelmű, érthető, tiszteletet betartó fogalmazási mód.
4. Beszéd tartalma: lényegretörő, a beszélgetés témájának minél precízebb megfogalmazására
kell törekedni, fogalmazz egyes szám első személyben.
5. Tudj nemet mondani.
6. Tudj negatív és pozitív érzelmeket kifejezni.
7. Saját vélemény és saját igények egyértelmű kifejezésre juttatása.
8. Tudj kritizálni, de kritikát mások részéről elfogadni is.
9. Tudj dicsérni (saját magad is) és dicséretet elfogadni.
10. Tudj elnézést kérni, ha hibáztál és ismerd el.
A magabiztosság tanulható, elsajátítható megfelelő módszerekkel, technikákkal, gyakorlással.

Reziliencia avagy a rugalmas ellenállóképesség fejlesztése

„Változások csak akkor következnek be, amikor valami olyat teszünk, ami abszolút nem illik bele az
általunk megszokott világba.”
PAULO COELHO
A reziliencia jelentése pszichológiai értelemben rugalmas ellenálló képesség, azaz a kihívásokkal,
váratlan élethelyzetekkel, akadályokkal való megbirkózás készsége. A rezilienciát ezért “keljfeljancsi”
képességnek is nevezzük.
Ha valaki reziliens, akkor egy krízishelyzet, súlyos betegség, válság vagy bármilyen nehéz élethelyzet,
vagy akár anyagi csőd után is, képes ismét felállni és a lelki egyensúlyát visszanyerni. Aki reziliens, az
saját megküzdési módokat alakít ki, alkalmaz sikerrel és hatékonyan.
A reziliencia kialakítása és erősítése az önismeret fejlesztésével lehetséges.
Az alábbi teszt segítségével megnézheted mennyire vagy birtokában ennek a képességnek.
Reziliencia teszt: Ez egy bárki által kitölthető teszt: A kiértékelést bárki maga elkészítheti. Minél
nagyobb pontszámot ér el (azaz minden kérdésre 4-et ad, annál reziliensebb). Válaszlehetőségek:
0 – Egyáltalán nem igaz; 1 – Ritkán igaz; 2 – Néha igaz; 3 – Gyakran igaz; 4 – Szinte mindig igaz.


Képes vagyok arra, hogy alkalmazkodjak a változásokhoz.



A stresszel való megküzdés megerősít.



Mindig a legnagyobb erőbedobással cselekszem, mindegy, hogy miről van szó.



Amikor a dolgok reménytelennek tűnnek, akkor sem adom fel.



Tisztán gondolkodom és koncentrálok, amikor nyomás alatt vagyok.



Erős emberként gondolok magamra.



A megérzéseim alapján kell cselekednem.



Nagyon céltudatos vagyok.



Úgy érzem, én irányítom az életemet.



Dolgozom azért, hogy elérjem a céljaimat

Pszichoszomatika

Nem szabad elfelejteni, hogy minden félelem, szorongás, keserűség - hívás, s ugyanígy a derű, a
jókedv és a bizakodás is. S amit következetesen hívsz, az végül odajön hozzád.
POPPER PÉTER
A pszichoszomatika kifejezés a lélek és a test egységére utal. A pszichoszomatikus medicina a testi,
lelki és társadalmi kölcsönhatásokat is vizsgálja a betegség keletkezésében, lefolyásában és
kezelésében. Ez a fajta orvoslás személycentrikus.
A gyógyítás középpontjában a személy van, nem a betegség. Szakorvosi képzésre kizárólag
Németországban van lehetőség. Kezelése pedig elsősorban a kiváltó okot kereső és az
összefüggéseket “feltáró” beszélgetésekkel történik, a gyógyszerek csak akkor kerülnek szóba, ha
mindenképp szükséges.
A stressz kiemelkedő szerepet foglal el a pszichoszomatikus betegségek keletkezésében,
kiújulásában, súlyosbodásában és akár krónikus lefolyásában.
Mik vezetnek pszichoszomatikus betegségek kialakulásához?
A fent említett tartós szorongás, a gyakori stresszes szituációkra adott negatív reakciók, félelmek,
alvászavarok, különböző lelki problémák, nyomasztó élethelyzetek, munkahelyi és magánéleti
problémák, társsal-, szülőkkel-, gyermekekkel kialakult megoldatlan konfliktushelyzetek, az állandó
megfelelési kényszer, a teherbíró képesség felett bevállalt kötelezettségek és munkák, kevés pihenőés regenerálódási idő, a nem megfelelően pihentető alvás.

Leggyakoribb betegségek:











Gyomor-és bélbetegségek: reflux, gyomor-, nyombélfekély, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa.
Szív-és érrendszeri panaszok, leggyakoribb a magas vérnyomás.
Krónikus orrmelléküregi gyulladások (sinusitis), gyakran fellépő megfázások, szénanátha.
Légúti betegségek: krónikus hörghurut, légcsőhurut, asztma.
Bőrbetegségek: pikkelysömör, neurodermitis.
Ízületi gyulladások.
Pajzsmirigybetegségek.
Nőgyógyászati panaszok.
Krónikus fejfájás, migrén.
Krónikussá váló gerincfájdalmak.

Gyakran találkozom pszichoszomatikus panaszokkal, melyek hátterében megfelelési kényszer,
perfekcionizmus, siker-és/vagy munkamánia, nem tudatosított félelem, szorongás, stressz,
konfliktushelyzet, munkahelyi vagy családi probléma áll.
Feltárva ezen kiváltó okokat gyakori a háttérben fellelhető önbizalom-és önbecsüléshiány, alacsony
önértékelés, kisebbrendűségi érzés, elakadás, párkapcsolati probléma, megoldhatatlannak tűnő
élethelyzet vagy elakadás.
A fentiek a szervezeted “vészjelzései”, vészcsengőként kell elképzelni, arra figyelmeztet, elértél egy
határhoz, amennyiben nem hagyod abba ezt az életmódot és életszemléletet, pszichoszomatikus
betegség fog nálad kialakulni. A már kialakult betegség -fajtájától függően-nem mindig
visszafordítható.

“A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt
éveidben.” ABRAHAM LINCOLN

