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Stressz, stresszkezelés, 
lelki egészség 
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A stressz felismerése

Stresszes vagyok? Honnan tudhatom?

• Fizikai jelek

• Érzelmi állapot
• Viselkedéses tünetek

Tünetek, jelek, amikb ől észrevehetem:

• Fizikai tünetek
• remegés, izzadás
• kitágult pupillák 
• hasfájás, fejfájás, izomfájdalmak
• magas pulzusszám és vérnyomás
• nyugtalanság, feszültség-érzés
• szájszárazság, szédülés, hányinger
• dadogás, bizonytalanság
• sürgető vécézési inger
• stb.

Tünetek, jelek, amikb ől észrevehetem:

• Érzelmi tünetek
� „meg vagyok zizzenve” érzés
� fáradtság, ingerlékenység
� szorongás
� alvászavar és rémálmok
� nyugtalanság
� levertség

� stb.

Tünetek, jelek, amikb ől észrevehetem:

• Viselkedéses tünetek:
• nem mindenki veszi észre magán a fizikai és 

érzelmi tünetek alapján – ő a viselkedéses 
tünetekből következtethet rá, hogy valami nincs 
rendben

• „fura dolgokat csinálok” 
• „nem vagyok önmagam”
• rossz szokások megszaporodása 
(cigi, alkohol, körömrágás, stb.)

Mit tehetünk a stressz csökkentésére?

• Fel kell ismerni a változtatás szükségességét:
El tudjuk-e távolítani a stresszort? El lehet kerülni? 
Tudjuk-e csökkenteni a stresszor behatásának idejét és 
erősségét? Tudunk-e új célt kitűzni?

• Csökkenteni kell a stresszre adott érzelmi reakció 
intenzitását:
Nem reagálunk-e túlságosan? Próbáljunk meg úgy 
tekinteni a stresszre, mint egy olyan helyzetre, amelyet 
meg kell oldani, s nem olyanra, amely le akar győzni! Ne 
kérdezzük: mi lett volna, ha?
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Mit tehetünk a stressz csökkentésére?

• Meg kell tanulni, gyakorolni a stresszre adott fizikai és érzelmi 
reakció mérséklését fizikai módszerek alkalmazásával:
hasi lélegzés, izomlazítás, zene terápia, relaxációs 
módszerek

• Erősíteni kell a test fizikai állapotát („fit”, edzett állapot):
mozgás, dohányzás elhagyása, több, jobb, rendszeres alvás.

Mit tehetünk a stressz csökkentésére?

• Törekedni kell az érzelmi 
állapot stabilitására:

• baráti-, családi 
kapcsolatok építése, 
fejlesztése, 

• segítség kérése 
másoktól

• reális célok kitűzése 
(iskolában, 
magánéletben), 

• frusztráció kerülése.
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