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9. alkalom - 2014. 05. 14.  

 
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.  
 
Mitől függ, hogy hogyan értékelünk? 
•Erőforrások: támogató környezet, képességek, önértékelés, 
környezeti tényezők, stb. De a hozzáállás is sokat számít! 
 
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! 
 
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 a problémákkal.  
 
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! 
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