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Hogyan tudjuk csökkenteni a stresszt?

Ismerjük fel a kockázatot, bízzunk abban, 
hogy tudunk magunkért tenni, ugyanis a 
kiszolgáltatottság nagyon erős rizikófak-
tor. Éljük meg jobban a hétköznapi öröm-
forrásokat: egy forró zuhanyt, egy finom 
kávét, és segítsünk másoknak! Semlege-
sítsük a stresszforrásokat, alkalmazzuk a 
FILM-technikát. Tegyük fel a kérdést egy 
stresszhelyzetben: ontos-e, ami történt; f
indokolt-e a reakciónk (biztos, hogy arról 
van szó, amire elsőre gondoltunk); ehet-e l
változtatni a helyzeten; és egéri-e  a fá-m
radtságot. Általában már a FONTOS-nál 
kiderül, fog-e számítani egy hét, egy hó-
nap múlva,  ami történt… Becsapódik az 
ajtó mögöttem, amikor kimegyek a pos-
táshoz, a kulcs, a telefon bent maradt, itt 
állok köntösben a folyosón: ez bizony vá-
ratlan stresszhelyzet. De ha képes vagyok 
arra gondolni, hogy ezt a helyzetet bizto-
san meg fogom oldani valahogy, és más-
nap már nevetve fogom elmesélni, akkor 
már nem megy fel annyira a pumpa...

De ha ilyen egyszerű elkerülni a stresszt, 
akkor mégis miért túlhajszolt, ideges 
olyan sok ember?

Mert azt hiszik, hogy kívül van a stressz 
oka, pedig a helyzetek nem azonosak a 
stresszel! Az emberek azt gondolják, hogy 
a körülményeiken kell változtatni, pedig a 
„well being”, a boldogság legalább 50%-
ban hozott tulajdonságunk, 10%-ban függ 

a körülményeinktől és 40%-ban a hozzá-
állásunktól, az életmódunktól. Egy kísér-
letben megmérték több százezer ember 
boldogságszintjét. Majd azoknak a „well 
being”-változását vizsgálták közülük, akik 
nagy nyereményt kaptak, vagy egy baleset 
következtében tolókocsiba kerültek. 10-14 
hónap alatt mindkét csoport visszatért az 
alapértékeihez. Vagyis nem a körülmé-
nyektől függ, hogy mennyire érezzük jól 
magunkat a bőrünkben.

Az örömteli dolgok által kiváltott stressz 
soha nem vezet betegséghez? Ha valaki 
derűs, magabiztos, akkor számára nem 
jelent veszélyt a stressz?

Az ilyen emberek hétköznapi stressz 
szintje nem lesz magas, kevésbé valószí-
nű, hogy stresszbetegség alakul ki náluk. 
De még egy ilyen „ideális” személyiség is 
hajlamos lehet túlterhelni magát. Ha pél-
dául sok mindennel foglalkozik egyszerre, 
mert mindet élvezi, de ezek összeakad-
hatnak, és összecsapnak a feje fölött a 
hullámok. Ilyenkor egy kisebb betegség 
alakulhat ki náluk: megfázhatnak, gyo-
morrontást kaphatnak. Ilyenkor pont az 
immunrendszer lép közbe, és véd meg a 
további túlterheléstől. Persze még jobb, 
ha mi magunk ismerjük fel a túlterhelés 
jeleit, és pihenünk, mielőtt egy betegség 
állít le minket. Ugyanakkor a komoly 
anyagi gondok, a létbizonytalanság bizto-
san boldogtalanná tesz, mert a biztonság-
érzet nagyon fontos tényező.
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Biokémiai  folyamatok  a  strez háerében
Stresszes szituációkban két mellékvese által 
termelt hormon kap nagy szerepet. A mellék-
vese velőállományából adrenalin, a kérgéből 
kortizol szabadul fel stressz hatására. E két 
hormon összehangolt működésének köszön-
hetően tudjuk a stresszhelyzetre a legjobb vá-
laszt adni. 

A folyamat az agyban kezdődik, amikor fel-
fogjuk a közeledő veszélyt, az információt ér-
telmezzük, és riasztjuk agyunk parancsnoki 
központját, a hipotalamuszt. Ez az agyi terület 
az autonóm idegrendszeren keresztül az egész 
testtel kapcsolatban áll, dönt arról, hogy har-
colni vagy menekülni fogunk-e. Az idegeken 
keresztül „felszólítja” a mellékvesét az adrena-
lintermelés megkezdésére.

Az adrenalin, vagy más néven epinefrin in-
gerületvivő anyag. Egyszerre szűkíti a vesék, a 
lép, a bélcsatorna, a bőr, és tágítja az agy, a 
máj, a szív és a vázizmok ereit. Növeli a glükóz 
felhasználását, így emeli a vércukorszintet. 
Megemeli a vérnyomást és fokozza a szívmű-
ködést. A tüdő erei is kitágulnak, így több 
oxigén kerül az agyba, emiatt az éberség fo-
kozódik. A pupilla is kitágul, a szervezet ké-
szenléti állapotba kerül.

Amikor az adrenalin szintje csökkenni kezd, 
elkezdődik a stresszválasz második szakasza. 
Ha az agy még mindig veszélyt észlel, a mel-
lékvese megkezdi a kortizol termelését, ami 
tartósabban tudja fenntartani a szervezet ké-
szenléti állapotát. Ugyanis a kortizol aktiválja 
a szervezet energiaforrásait. Megemeli a vér-
cukorszintet, mert csökkenti a sejtek glükóz 
felvételét, blokkolja az izomsejtek inzulin-
receptorait. Beindítja a zsírszövetek lebontá-
sát, sőt egy idő után az izmok fehérjéit is el-
kezdi lebontani. Magas kortizolszint mellett a 
szervezetünk tulajdonképpen prioritást állít 
fel az energiafelhasználásban: a stresszhelyze-
tekben kevésbé fontos szerveket és működési 
mechanizmusokat nem látja el energiával.

Kortizolreceptorok még az agyban is találha-
tók, így a kortizol hat a memóriára is. Ezért 
nem tudunk a stresszhelyzetre részletesen, 
folyamatosan visszaemlékezni, sokkal inkább 
töredékesen, érzelemközpontúan tárolódnak 
egyes részletek. Később csak képek villannak 
be arról, amit a jövőben el szeretnénk, el kell 
kerülnünk. 
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Stresszmentes receptek 4 személyre 
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Gyurcsáné 
Kondrát Ilona 

dietetikus, élelmezés- 
és táplálkozás-
egészségügyi 
szakértő rovata





Megfejtés: 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c

Mit érdemes tudni a stresszről?

Melyik hormon véd a stressz miatt 
kialakuló fekélyekkel szemben?

Hogy hat a magnézium 
a stresszre?

Mi jelzi először, hogy a stressz már 
károsan hat egészünkre?

Miért fontos része a gyakori test-
mozgás a stressz kezelésének?

Mi alakul ki előbb az érzelem vagy
testi reakciók stressz esetén?

Melyik stressz vezet valószínűbben 
káros egészségügyi hatásokhoz?

A negatív vagy a pozitív stresszhelyze-
tek – például rossz hír vagy örömhír –
 járnak gyors szívveréssel, emelkedő 
vérnyomással, vércukorszinttel?

1. 

2. 

3.

6.

5.

7.

4.

a.  dopamin
b.  adrenalin
c.  kortizol

a. A magnéziumszint nincs hatással 
arra, hogyan reagálunk a stresszre.

b. A magas magnéziumszint növeli a 
stressz szintjét.

c. Korlátozza az adrenalin felszabadu-
lását, és magnéziumhiányban romlik 
a stressztűrő képesség.

a. Aluszékonnyá válunk.

b.  Gyakran fáj a fejünk, nehezen al-
szunk el, éjjel többször felébredünk, 
indokolatlanul meghízunk vagy 
lefogyunk.

c. Légúti panaszaink vannak.

a. Mert az edzett izmok segítenek a 
stressz leküzdésében.

b. Mert automatikusan többletenergia 
halmozódik fel stressz esetén 
szervezetünkben, amit le kell 
vezetnünk.

c. Mert a kisportolt test önbizalmat ad.

a. Egyszerre, egymással párhuzamo-
san alakulnak ki.

b. Előbb kialakul az érzelem, ami 
kiváltja a testi válaszokat.

c. Előbb kialakulnak a testi válaszok, 
amelyeket érzelemként értelmezünk.

a. A rövid távú, egyszeri veszélyhelyzet.

b. A pozitív és a negatív stressz egyaránt 
káros.

c. A hosszan tartó negatív, civilizációs 
stressz.

a. Csak a negatív helyzetek.

b. Csak a pozitív helyzetek.

c. Mindkettő ugyanolyan testi tünetekkel 
jár.
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