
Stressz, stresszkezelés, lelki egészség Klub 
10. alkalom - 2014. 06. 04. 

 
Foglaljuk össze: Mit tehetünk, ha feszültek vagyunk, izgulunk, nehéz 
helyzeteken megyünk át, vagy bármilyen módon stressz ér minket? 
 
1. Hasi légzés 
2. Progresszív izomrelaxáció:  

• Izmok megfeszítése és elengedése; „szorítós” gyakorlat 
3. „Fejben dől el”: a kiértékelés jelentősége 

• Tényleg olyan nagy a baj? - A legrosszabb lehetőség 
végiggondolása 

• „Na és?” 
• „Már sok más rosszat is túléltem.” 
• Inkább kihívásként tekintsünk rá, ne stresszként. 

4. Megküzdés 
A problémával foglalkozzunk vagy az érzéseinkkel? 
A kontrolltól függ: Tegyünk meg mindent, amit tudunk, hogy 
megoldjuk a helyzetet. De! ismerjük fel, hogy mi az, amit 
nem tudunk irányítani, és azzal ne erőlködjünk. Próbáljuk 
megtalálni a lelki békénket ezen körülmények között is. 

5. Társas támasz 
• Keressük mások társaságát! 
• Osszuk meg valakivel a problémánkat!; Kérjünk segítséget! 
• Beszélgessünk olyanokkal, akik hasonló cipőben járnak! 

6. Találjunk értelmet és cél az életünknek 
7. Légy hálás 

• Koncentrálj arra, amid megvan, és ne arra, ami hiányzik! 
• Minden nap végén találj valamit, amiért hálás lehetsz aznap! 
• Vizsgahelyzet, erős szorongás: adj hálát három dologért, amid 

van/aminek örülsz! 
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