
Hogyan győzdle a stres szt,
avagy a feszültséget?
- 'Ah tölt színüttig:
- Jobbo ha előbb abbahagyja.
- Aki túl-élesre fen:
- ÉtOt hamar kicsorbítja.
- Arannyalo ékkővel teli kamra:
- Megőrizni senkise bírja.
- Kincs, gőg, rang egy§zerre:
- Mekkora §zerenc§étlenség!
- Aikotnio adni, majd visszavonulni:
- Ez az égi bölcsesség.o'

Lao-Ce: Tao Te King

- A skessz nem más, mint emberi, az állati
vagy a növényi szervezetvédekező, egyéni
váIasza a külvilágből érkezőo őtveszúyezte-
tő fokozott ingerekre.

_ Legáltalánosabb értelemben a feszültségről
(stresszről) akkor beszélünk, amikor az- embe-
rek fizikai vagy pszichológiai jóléfiiket veszé-
lyeztető eseménnyel szembesülnek.

_ Az események a stresszorok.
_ Az emberek válasneakciói pedig a stressz-re-

akciók
- A stressz egyik leggyakoribb fonása ahatáro-

zatlans ág, ezért lel<rjzdé s ének e gyik módszere
a magas szintre fejlesztett döntési készség.

_ Nup, mint nap döntenünk kell a termékelr@l.
mosóporok, ruhák), szolgáItatások, útvonaÜk
tekintetében.

- Iktassuk ki a véletlen tényezők hatását,ktilön-
ben hibák csúszhatnak a döntósbe!

- Hibafonás az, hogyha alábecsüljük azoknak az
eseményeknek az esólyét, melyek reményeink
szerint nem következnek be.

_ Csak a lényeges kérdésekkel foglalkozzunk!
- Tanuljunk meg módszeresen dönteni!

_ Fogalmaznlkmeg pontosan és részletekig,
hogy mi a feladat!

- Y.gyok sorra a lehetséges megoldásokat!
- nrteterytit ezeket!
- Válasszuk ki a legmegfelelőbbet!

- öntsrik formába OOniesei]*et! Előnye, hogy
egyfajta térképet készíthettink

- szerezz;jrttkbe minél több informáciőtl
- Kerüljiik a ,,mi lett volna, ha...'' effektusokat
- Ne legyünk az idő rabszolgáI!
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- A pontos-
ság a kirá-
lyok eré-
nye, de mi-
lyen áron?!

- Dolgozzunk
saját tem-
pónkban!

_ ,,Az idő emberen-
ként más-más se-
bességgel halad."
William Shakespeare

- Tervezzikmeg mire fordítjuk anap 24 őrájátl
- Aprogramok között tart§unk rövid sztinetelet!
- Étjtiot az''időzárt' mában!
_ "Na aggodalmaskodjatok tehát aholnap felől;

mert a holnap majd aggodalmaskodik amaga
dolgai felől. Elég minden napnak amagaba-
ja." Máté evangéliuma

- Ismerjtik fel a feszültség tiineteit!
- Sajnos nincs benniink riasáócsen gő, amely

jelzi,ha az optimálisnál jobban igénybe vá-
gyunk véve, de vannak ún. jelzések.

- Altalábanilyenkor a, embák ingerlékenyeb-
bek, csekély kellemetlenséget is Úlreagálnak,
alvási szokások változnak, faradékonyabbak,
nyugtalanabbak, emésaésiik változik, lelki
eredetű testi (pszichoszomatikus) betegségek
kezdenek megielenni. Pl. fejfájás, vastagbél
gyulladás, allelgja, asztrna,ki hol érzékény

- Ha kidedtettiik a ránk jellemző tíineteket, el-
kezdhetjiik a baj megelőzését.

- Beszélhettink a feszültségnek egy olyan fajtá-
jáíől, ami ösztönzőnek hat. Pl. ámikor megpil-
lantom kedvesemet az utcán,kipirulok, heve-
sebben dobog a szívem, összeakad a nyelvem,
kiver a vedték...

- Ez adistressz.
- Az éIetben azok számithatnak sikerre és bol-

dogságra, akik megértik a feszültség e kettős
arcát és megtanuljákklalnázni az ebben rejlő
lehetőségeket, elkerülve a káros következmé-
nyeket.

Ajánlott megvizsgálni mik az erősségeink és mik a
gyengéink! Így fel tudjuk ismerni ké|ességeinket
és korlátainkat. Időnként lettárt kell készíteni.



Mire van sztikséged?
Megéri?
Képes vagy ú?
Mi lesz anltán?
- Aki sikert és boldogságot akar, annak leltárt

kell készítenie, számbakell vennie, hogy mi-
lyen hatásokkal kell szembenéznie és hogyan
ahnánhatjaktazebbőlszármazőlehetőségeket.

- Senki nem é1olyan környezetben, amely men-
tes lenne feszültségektől.

- Senki nem szívós atrtyira, hogy teljesen ellen-
álló legyen e hatásoktól.

- Reális célokat tűzziií\kmagunk elé!
A céloknak világosaknak, megfoghatónak és
megvalósíthatóaknak kell lenni !

- A cél mellett látni kell a megvalósíás útját is.
- Részcélok sorozaát kell felállítani!
- Fel kell térképezni a részcélokhoz vezető utat!

- Hogy mindeá megvalósítsuk, kezdjtink el az
alábbi technikákkal dolgozni :

- Relaxáció, Koncentrác iő, Yirualizáciő,
Imagináció

,,...a bölcs sürgós nélkül működi\ szó nélkiiJ
tanít, nézi az áramlást és hagyja, nem
erőlködik, alkoto de művét nem birtokolja, cse-
lekszik, de nem ragaszkodik,
beteljesült művét nem félti, s mert magának
nem őrzi,, el sem veszíti.r'

Laó-Ce: Tao Te King

Várunk Mindenkit előadásainkon, tréningieinken,
aki vágyik egy nyugodtabb ós határozottéletre!

Daróczi zoltán
életmód tanácsadó és terapeuta

Tel-fax: 52-537-777; Mobil: 30-963 I-635

'l'esti elfojtás
§l fo.|tott kommun ikáció
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,, Nern szab;d beszólnem''
,,Nem íognak meghallgatai-
,,§ohasem lett volna szabad
ilyet kiejtenem a számon'l

Félelem (düh) két§égbeeses
OMLOK_ rS ,S"i,,oíü""*

§zomorúság - bánat -
MELL;* pYolylggtó érzésck -
KAS veszleseg - &lelem -
. bűn - fulladás

sZru

Elíojtott
érzékelés

,,Nem akarom
látni" .

.t
:

visszatartott
könnyek

>zomoru§ag

Jogtalan vádaskodás - i.
fuldoklás - akasztás _ -.--TOROK
lefejezés - megfojtris

Düh _ tehetetlenség,
erótienség -' "-- MÁJ

,,Ez nem igazs{os'' MIRIGY

..? HAS
."'

FéIelem - keserűség -
mérgeés - terror -
kibelezes, bél kitaposása

.,

-Mi fog történni?''

i
-Ezt nem tudom megernészteni''

§lveszettseg -
szégyen - baisiker -
pesszimizmus

KÉz
a

,i. Ragaszkodás _

biúoklási vág},
a

,,Nern engedem, hogy

G§NrÁLúK
itt hagyj"

FéIelem _ }'eszültség -
derrnedtség, zsibbadtság _

meger6szakolás * vallr{s -
a megelózö élet

,,Nem szabad ezt tennern"
,,A §zex bünös"
,,Ez a bclálomhoz fog vezel§i"

' nóg,yógyászati problémái

-Nem tudok elmozdulni" .*-..1_43j t1,-
,,Megtiltották, hogy ilyet érezzek''

§rzelmi eliojrrás
l

víz}e fulladás -
meltka§ íajdalmak

§

,"t{em kapok levegöt"


