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A stressz adható 2 féle alapvető 
válasz: 

Harcolj! vagy Menekülj!

A helyzet értékelése: 
fenyegetés vagy kihívás?

• Hogy hogyan értékeljük a 
helyzetet, az alapvetően 
befolyásolja, hogy mennyi 
stresszt élünk át, illetve 
hogyan küzdünk meg a 
problémával

• Eustressz v distressz: 
más hormonális válasz –
nem káros a szervezetre 
a „jó stressz”

• A teljesítményünk is jobb 
lesz (sportban, 
tanulásban, mmunkában)

Mitől függ, hogy hogy értékelünk?

• Erőforrások:  támogató környezet, képességek, 
önértékelés, környezeti tényezők, stb.

• De a hozzáállás is sokat számít!

Kérdőív

• 0-1 pont: alapjában optimista, kiegyensúlyozott, derűlátó ember vagy, a nehézségek ellenére 
sem önbizalmad, sem tettvágyad nem szenved csorbát. Gondjaidon, esetleges kudarcaidon 
rendíthetetlen jövőbe vetett bizalmad segít túljutni. A hozzád hasonló emberek általában élen 
járnak az újrakezdésekben, a vállalkozásokban, a sorsfordulók idején.

• 2-3 pont: inkább hajlasz derűlátásra, mint pesszimizmusra. Hatnak rád a kellemetlen élmények 
és az objektív nehézségek, de átmeneti bosszúság, vagy rosszkedv után ezeket feldolgozod és 
nem uralkodnak el hangulatodon. Alapvetően bízol önmagadban és abban, hogy a dolgokért 
érdemes küzdeni, mert végül jóra fordul minden.

• 4-6 pont: „realista” ember vagy, aki mostanában mélyen megéli az élet és körülmények 
súlyosságát. Emiatt hajlasz borúlátásra, letörtségre, időnként kedvedet szegik a jelenlegi 
kudarcok és bizonytalanságok, ettől érezhetően kevesebbet teljesítesz és többet aggódsz mint 
régebben. Gyerekesnek tartod a dolgok spontán jobbra fordulásába vetett hitet, úgy véled, jól 
informáltságod nem ad okot bizakodásra, de azért a lelked mélyén mégis reménykedsz abban, 
hogy tévedsz a dolgok megítélésében. Saját magadat mostanában inkább pesszimistának, mint 
optimistának mondanád, miközben igazából optimista szeretnél lenni.

• 7-12 pont: pesszimista ember vagy. Mostanában engedted, hogy lelki „hullámvölgy” kerítsen 
hatalmába, hajlamos vagy kiengedni kezedből a kezdeményezést, és a dolgoknak csakis a sötét 
oldalait látod. Nem bízol kellően abban, hogy saját erőfeszítéseddel úrrá lehetsz a 
kellemetlenségeken, inkább mentségeket, magyarázatokat keresel a kudarcokra. A pesszimizmus 
veszélye, hogy önmagát erősíti, akárcsak az alkohol, tehetetlenné tesz! Ez újabb kudarcok 
forrása és így megerősíti pesszimizmusunkat.

• 13 pont felett: súlyos, „javíthatatlan” pesszimista vagy. Ha komolyan gondoltad a válaszokat, Te 
hajlamos vagy az önfeladásra, a mindenbe beletörődésre, és minden változástól csak még 
rosszabbat vársz. Lehet, hogy ezzel igazából másokra kívánod hárítani a felelősséget, vagy 
másoktól várod a kezdeményezést ( kis „pont” vagyok én ahhoz, hogy magam is tegyek 
valamit…); lehet, hogy annyira félsz reményeidben csalatkozni, hogy inkább nem is reménykedsz; 
lehet, hogy igazából tetszelegsz a mindent átható borúlátásban és reménytelenséged 
hangoztatásában ( amivel talán másokat is traktálsz ).
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Az optimizmus 
előnyei

• Kevesebb stressz
• Jobb egészségi állapot
• Magasabb teljesítmény
• Kitartás
• Lelki egyensúly
• Hosszabb élet

• De! Időnként a pesszimizmusnak is van létjogosultsága!
• Törekedjünk a helyzetek alapos, reális kiértékelésére.
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Az élet értelmességének kérdése

Viktor Frankl, 
1905-1997 
pszichiáter, 
Holocaust túlélő:

Ha van miért csinálni, akkor a hogyan már 
nem kérdéses. 

• Ha az ember úgy szemléli a világot, mint 
ahol nem a káosz uralkodik, hanem van 
értelme és magasabb célja a dolgoknak, 
az emberi létnek, akkor sokkal 
könnyebben birkózik meg a problémákkal

• Értelmes és igazságos világba vetett hit
• Egyéni életcél megtalálása, „feladat”

Találj magadnak (élet)célt!

1. Lépj hátrébb és nézz magadba!
2. Tanulj a tapasztalatokból, élményeidből!
3. Ismerd meg magad, és találd meg, hogy 

miben vagy jó!
4. Lépj rá az útra, tedd meg az első lépéseket!
5. Tágítsd ki a határaidat, lépj ki a komfort 

zónádból!
6. Minden nap tégy valamit a célod eléréséért! 

Sok-sok szorgalmas munkára lesz 
szükséged!

Köszönöm a figyelmet!


