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Jelenléti ív

képernyőfotók



Közel 40 résztvevő

Szemléletformálás, gondolatébresztés

Mindennapos gyakorlásra ösztönzés

Sajátélmény csoport, nem tréning

Lélekgondozás, lelki gyakorlatok, lelki séta

A kurzus
célja



A 3 foglalkozás
felépítése

 1. Bevezetés: a stressz és a
megküzdés

 2. A relaxációs és meditációs
technikák világa: a progresszív
relaxáció, az autogén tréning, a
Mindfulness





3. A betegségek leküzdése;
Vizsgadrukk

A boldogság nyomában



 Holisztikus (teljesség) egészség szemlélet: test-lélek
(érzelmek)-szellem: ne csak az intellektuális
Képességeinket fejlesszük





Rövid távon: a stressz-szintünk tudatos
csökkentésének képessége (vizsgadrukk oldása)

Hosszú távon:

a) Életünk minőségének jóval gazdagabbá,
teljesebbé, értékesebbé tenni Mi a Mi célunk?
b) spirituális élmény, elégedettség és öröm

(Segítő munka és csoportvezetés + mindennapok
spirituális élményei lényünkben szunnyadó roppant
energiaforrás)

Bármilyen „adományokkal” is vagyunk megáldva,
azoknak nem csak egyéni boldogulásunkat kell
szolgálnia, hanem mások szolgálatába kell ezeket
állítani.



In medias res
Hogyan gyakoroljunk?



Készítsük elő a
terepet!









Ülve

Fekve

Rongybaba testhelyzet

Csukott-nyitott szemmel



…és mielőtt
elkezdenénk…







Szánj időt a gyakorlásra!

Adj időt a testednek, az elmédnek!

Ne kedvetlenedj el, ne csüggedj, ha
nem megy a relaxálás!





Légy türelmes, gyöngéd, együttérző
önmagaddal!

Ne mérgelődj, ne legyen lelkiismeret-
furdalásod, mert úgy érzed, nincs
hatása a gyakorlásnak!

 Magunkhoz képest nyújtjuk a
maximumot úgy, hogy közben jól
érezzük magunkat!



Ha azt tapasztalod,
hogy gondolataid…





…jönnek-mennek;

…elfogadjuk, hogy olyanok,
amilyenek

 …elterelik figyelmünket a feladatról,
akkor határozottan, de gyengéden
az aktuális feladatot állítjuk a
figyelmünk középpontjába





Idővel: a betolakodó gondolataink
könnyű fehér felfőkként lebegnek a
távoli horizonton

Ne időzz a képeknél, kellemes
gondolatoknál! azonnal törölj!



Testpásztázás









Nem relaxáció

De kellemes mellékhatása lehet ez

Vázizomzat ellazítása

Figyelem befele irányítása



Stressz

olyan folyamat, amelyet a környezet fenyegető eseményei váltanak ki,
a szervezet válaszol a környezet eseményeire, miközben helyreállítja
a belső egyensúlyi állapotot.





Lehet patogén (kóros vagy káros) - distressz (kortizol)

Lehet kellemes – eustressz (oxitocin, szerotonin, endorfin)

Stresszor:

minden olyan inger, amely az addig működtetett
(problémamegoldó) munkamódokkal már nem dolgozható fel és /
vagy a következményei nem háríthatók el



Stresszorok típusai

 traumatikus nagy súlyú események






katasztrófák

testi integritást érő súlyos támadások

veszteség











befolyásolhatatlannak ítélt események
bejósolhatatlan helyzetek
próbatételek (énképet befolyásolhatja)
belső konfliktusok (ambivalens érzések)
szokatlan új ingerek, élethelyzetek, változások



Stresszhelyzetben



Fizikai tünetek: vérnyomás emelkedése, fejfájás,
alvászavarok, kimerültség

Pszichés tünetek: szorongás, düh, ingerlékenység,
depresszió, kiégés

A Stressz
tünetei

Érzések: beszorultság, reményvesztettség,
tehetetlenség, szomorúság, csalódottság,
lebénultság

Viselkedési zavarok: rossz étkezési szokások,
függőségek



a stressz a hagyományosan szomatikus
hátterűnek tartott betegségek (infectiók,

tumorok) kialakulásában is szerepet játszik

Pszichoszomatika:
Egészségpszichológia
&
magatartástudomány
ok feltárták a
paralellizmust a
testi&lelki szintek
között

a megbetegedett emberek a megelőző
években sokkal több sorsfordító

életeseményt (válás, haláleset, nyugdíjazás,
baleset) éltek meg, mint az egészségesek







Immunszupresszió áll elő

Reménytelenség, harag, szorongás düh szív-és érrendszeri, daganatos
betegségek + depresszió& szorongás



Vegetatív idegrendszer





Automatikus funkciók irányítása (légzés, szívműködés, bélmozgás,
vérkeringés, hormonrendszer

2 ága van:

1

2

) Szimpatikus: „üss vagy fuss” reakcióért felelős, a fokozott izgalmi állapotért

) Paraszimpatikus: zsigerek helyes működése + relaxált állapot





Akkor vagyunk egészségesek, ha e két rendszer összehangoltan működik

Cél: akaratlagosan átkapcsolni szimpatikus dominanciájú működésből
paraszimpatikusba



Akut stressz esetén…





Légzéskontroll:

Stresszhelyzetben a légzésszámunk megnő, ha azonban tudatos, hosszú
belégzés-benntartás-kilégzésekkel a percenkénti légzésszámunkat csökkenteni
tudjuk, ami által a feszültségszintünk is csökkenni fog, így higgadtabban kezeljük a
nehéz helyzeteket is.





3-5-8 mp

Elnyújtott kilégzés a paraszimpatikus idegrendszeri működés előidézésében segít.



Stressz kezelés megtervezése

4 IGEN válasz esetén Az első NEM válasz esetén

PROBLÉMA központú

stresszkezelés
ÉRZELEM központú

stresszkezelés

PROBLÉMAMEGOLDÁS

ASSZERTÍV MAGATARTÁS

KONFLIKTUSKEZELÉS

ÁTKERETEZÉS

GONDOLAT-STOP

FIGYELEM ELTERELÉS

RELAXÁCIÓ, LÉGZÉSKONTROLL(önérvényesítés, asszertív
kommunikáció, nemet
mondás)



Coping stratégiák

Emóció fókuszú Probléma fókuszú
 cél az emocionális distressz

csökkentése






cél a szituáció
megváltoztatása









emocionális társas támasz

ventilláció
instrumentális társas
támasz

pozitív reinterpretáció aktív megküzdés

 probléma megfogalmazásaviselkedéses kikapcsolás
(nem foglalkozni vele)  alternatívák

 értékelés

választás

 mentális kikapcsolás (mással
foglalkozni) 



Bagdy Emőke: Pszichofitness





A stressz hatástalanítása: mozgás + eustresszek szaporítása

Vitalitásgenerátorok protektív védőfaktorok növelik az életminőséget
(endorfintermelést)immunaktivációt váltanak ki

1

2

3

4

5

. Kacagj

. Kocogj

. Érints

. Lazíts

. segíts



Gyakoroljunk!
Biztonságos hely
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Levelek a folyón
meditáció



Minden módszernél
közös:






Pszichofiziológiai egyensúly

Test-lélek-szellem

Vegetatív gerjesztettség kiküszöbölése
a cél

 A szervezet önhelyreállító erőinek és
képességének aktiválása



Vegetatív idegrendszer elérhető
tudatosan, lelki úton, képek
segítségével, módosult tudatállapotban

Ilyen állapotokban a gondolatból
valóság lesz

Minél többször gyakorolunk, annál
jobban bevésődik ez a képesség:
ismétlés-gyakorlás-bevésés

Belső koncentráció+módosult
tudatállapot+biz. Tudattartalmakkal
való képzeleti gyakorlatok



Kulcsfogalmak









Relaxáció: megnyugvás, felfrissülés, wellnes
(rövid távú), lelki kiegyensúlyozottság
követi (aktív, passzív)

Meditáció: befele figyelő, aktívan a
tudattartalmakra irányuló, tudatos
jelenlétre törekvő, éber koncentrált állapot

Vizualizáció: egy fogalom megjelenítése
képszerűen, a tudatunk végez
teremtőmunkát

Imagináció: külső valóságot belsőleg
lemásoljuk (már ismert képet jelenítünk
meg)



Progresszív relaxáció







Amerikai favorit

Edmund Jacobson chicagoi neurofiziológus (idegélettan kutató)

A test izmainak rendszerezett megfeszítése, majd a spontán ellazulás
tudatosítása lehetővé teszi a testi-lelki ellazulást (izomcsoportonként)

 A természetes megfeszítésnél nagyobb erővel feszítjük meg, akkor az izmok
egészében könnyűségérzés aktiválódik





Nem kell lazítani, mert a ez ellazulás magától végbemegy

A testtudatosságot, izomérzetet, mozgáskoordinációt, fizikai állóképességet
emeli magasabb szintre



Mentális relaxációs műveletek







2 módon jöhet létre (2 szélső tudati állapot):

Passzív koncentrációval

Figyelem-összpontosító tudatos jelenlétben

 Meditatív technikák a figyelem, a koncentráció, emlékezet és a
gondolkodás minőségét fejlesztő hatással bírnak



Gyakoroljunk
Progresszív relaxáció



Autogén tréning





Relaxációs technika

Johannes H. Schultz dolgozta ki (1932),
berlini pszichiáter





megfelelő gyakorlás útján képessé
válhatunk bárhol és bármikor előidézni
a relaxációhoz kapcsolódó érzeteket

Fő hatása: újraírja, normalizálja a
szervezet vegetatív
működésprogramját (számos egyéb
élettani hatás mellett)



Ny-on kifejlesztett

Nincs kulturális, vallásos és világnézeti
színezete

Nem igényel spec. Testtartásokat

Belülről létrehozható a béke, nyugalom
érzete, a fizikai és mentális relaxáció

Aktuális és régi stresszeket is oldja



AT







Egyre mélyebb rétegekkel
kerülünk kapcsolatba, rázós
útszakaszok, nyugalom egy
mélyebb szintjét élhetjük meg

Agyunk roppant önvédelmező és
önmegtartó erővel bír (kicsi
adagokban engedélyezi az
élményeket)

Kulcsszavak:

1

2

3

4

. Autogenitás

. Passzív koncentráció

. Tréning

. 6 formula



Autogén tréning

 Formulák: rövid szabályozó
mondatok

1

2

3

4

5

. Izomlazítás

. Vérkeringés

. Légzés nyugodt ritmusa

. Szív nyugodt ritmusa

. Hasi napidegközpont nyugalmi
működése

6. Feji vérkeringés fokozása























Pszichoszomatikus betegségek

Szorongás, stresszbetegség,

IRS,

feszüléses fejfájás,

krónikus fájdalom, görcsös izomfájdalom

Szexuális zavarok

Pajzsmirigytúltengés

Parkinson-kór

Klimax

Diéta



Gyakoroljunk!

Autogén tréning alalpú relaxáció



Jon Kabat-Zinn

"Az éber figyelem nem áll ellentétben egyetlen hitrendszerrel vagy hagyománnyal
sem - legyen az akár vallásos, akár tudományos -, és nem is próbál ránk tukmálni
semmit, különösen nem egy új hitrendszert vagy ideológiát. Egyszerűen egy
gyakorlatias módja annak, hogy jobban kapcsolódjunk lényünk teljességéhez az
önmegfigyelés, az önkutatás és az éber, figyelmes cselekvés módszeres folyamata
révén.

Ebben nincs semmi analitikus. Az éber figyelem gyakorlására sokkal inkább a
lágyság, a megbecsülés és a táplálás jellemző. Másképpen talán szívből jövő
életnek nevezhetnénk."





Mindfulness











Figyelmünket szándékosan a jelen pillanatra
irányítjuk, ítélkezés nélkül

Ez az üzemmód = belehelyezkedés a tanú-
tudatba:

színtiszta megfigyelés, tapasztalás, a létezés
élménye

gyakorlását elfogadás, táplálás, nyitottság,
kíváncsiság jellemzi

Képessé válunk nyílt szívvel, közvetlenül
odafigyelni arra, amit csinálunk, amit átélünk



Buddha tanításai A modern Pszichoterápia
Atyjai

John Kabat-
Aaron T.
Beck
Kognitív
terápia

Zinn
Mindfulness
Based Stress
Reduction

Mark Zindel
Segal

John
TeasdaleWilliamsMindfulness Based Cognitive

Therapy



Cselekvés vs. Létezés
üzemmódban

 Robotpilótaként
működünk

 Tudatosan
tapasztalva élünkTapasztalat





Élvezzük a jelent itt és
most

 Múlton-jövőn
rágódunk

Kellemetlenségek
közvetlenül átéljük
azt gondolkodunk róla

elkerülése, kiiktatása
 érdeklődéssel

megközelítéseLegyenek a dolgok

A gondolatok







olyanok, amilyenek

mentális események

 másmilyenek

Célok tények

 a folyamat
 mindenek előtt! pillanatról pillanatra

való átélése fontos



Dzsaláladdín Rúmi: A vendégház

„Ez az emberi lény egy vendégház,
Mely minden reggel új vendéget vár.
Az öröm, a bánat, és a hitványság gyakori vendégek,
Sőt ritkán pár pillanatnyi éberség is felbukkan,
Mint egy váratlan látogató.
Üdvözöld őket és lásd őket vendégül!
Még ha egy seregnyi szomorúság is állít be,
És kisöpri házad minden kincsét, bútorát,
Még akkor is, fogadj minden vendéget szívesen,
A kisöprés talán új örömöt hoz neked.
Ha sötét gondolat, szégyenkezés, rosszindulat kopogtat,
Fogadd őket nevetve az ajtónál,
És hívd be őket mind.
Légy hálás, bárki is jön,
Mert neked küldték mind,
Útmutatónak onnan túlról.”



Nehéz érzések kezelése









Fájdalmas belső élmények, gondolatok, érzések

Ragaszkodás és elutasítás az elfogadással ellentétes

Hadd jöjjön, hadd menjen!

Bármi jöjjön is, teret adunk neki, anélkül, hogy másmilyenné szeretnénk
változtatni, vagy vmi teljesen mást szeretnénk helyette





Ha nem akarunk elfojtani vagy elkerülni, rágódni és töprengenielfogadjuk
a létezésüket, akkor felszabadíthatjuk magunkat a hatásuk alól

Tudatos, együttérző válasz



Gyakoroljunk!

Nehéz érzések leküzdése meditáció





Zárásként
gyakoroljunk!

Szeretetmeditáció
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Vizsgaszorongás ellen










Szorongáscsökkentés

Napirend, idő szakaszolása

Mi segíti a koncentrációt?

Önjutalmazás

Vizsgát elképzelni, elmondani a tételt saját szavaimmal, fennhangon,
gesztikulálva

Fontos: reprodukálni, nem felolvasni, bele-bele nézni a jegyzetbe

Elképzelni a legrosszabb helyzetet, verbalizálom a félelmeimet

Én több vagyok, mint az adott szituációban a teljesítményem”



„

 Miért félelmetes ez a helyzet nekem? NAG/kognitív torzítások
átstrukturálása





Szorongáshierarchia

Hol jelenik meg a szorongás a testedben? Légzéskontroll



Miként kapcsolódhat össze a
meditáció és a gyógyulás?





Ha sikerül egy belső, kiegyenlített, összehangolt állapotot létrehoznod, a fejedben
villódzó gondolatok is lecsitulnak.

Egy olyan állapotba jutsz, amikor a védelmi rendszeredet terhelő gondolati és
érzelmi állapotok kisimulnak: az immunrendszered tehermentesíted ezzel,
amelynek így több energiája marad a belső gyógyító feladatok végrehajtására.



Gyógyít a képzeleted





Atkinson: a képzelet olyan idegrendszeri folyamatokat és reprezentációkat
érint, mint az észlelés.

Az agyi képalkotó eljárások alkalmazásával kimutatták, hogy a képzeleti
munka során u.azok az agyi területek kerülnek ingerületbe, mint a tényleges
észleléskor!



Meditáció és
Simonton-módszer

 gyógyító imagináció a Simonton házaspárhoz
kötődik, akik onkológusként és
pszichológusként az 1970-es években dolgozták
ki gyógyítási technikájukat

 Carl Simonton ismerte fel a szervezetünknek
azt a rejtett, de könnyen kiaknázható
képeségét, hogy reagál a gondolatban felidézett
képekre, vagy másképp mondva az
„imaginátumokra”

 A belső képek tudatos megválasztásával
pedig lelki és fizikai állapotunk
áthangolására válunk képessé.







a fejünkben futó képek befolyásolják
testi-lelki megélésünket

A minket érő mindennapi
megterhelések mögött is megbújik a
sokszor észrevétlen, tudattalan
„mozizás”

 Amikor bosszankodunk, amikor valami
zavaró vagy bántó élményen őrlődünk, a
sérelem képeit hívjuk elő újra és újra. Ezzel
pedig – akaratlanul - újra „előállítjuk”
szervezetünkben ugyanazokat a kellemetlen,
romboló érzeteket, mint a konfliktus
tényleges megtörténtekor.







A meditáció nem más, mint az elme
fókuszálásának, az akartalanul futó
képek lecsendesítésének képessége

a Simonton módszer abban segít, hogy
minél jobban „összehangolódj” szervezeted
védelmi rendszerével



Gyakoroljunk


