MIÉRT CHI KUNG?

Modern korunkban az eta elvesztette természetes ritmusat, az eldnk tornyosuló
kihivások következtében minden eddiginél kiméletlenebbé valt, jóval nehezebb
feladatok elé allitja az embert, mint hajdanan. A gyakori és gyökeres változások probara teszik adaptacios képességtinket; kényszerkent nehezedik rank, hogy lépést
tudjunk tartani vitagunk kihivásaival, helyt kell állnunk egy olyan versenyben,
amely életben maradásunkért folyik. E verseny naprol-napra egyre iijabb és fijabb
stresszorokkal terheli tiiröképességtinket. A megváltozott körülmények okozta
stresszterheles növekedés történeti hatterével reszletesen foglalkoztunk a „Viselkedes" fejezetben. Az ott leirtakra itt és most nem tértink ki, javasoIjuk az olvasonak, hogy mielött tovabb halad jelen fejezet tanulmányozasaban, lapozza fel
könyvtInk e részét.
Ahhoz, bogy visszaszerezzük az uralmat önmagunk Cs körtilményeink fölött,
egészséges, stresszrnentes eletet kell élnünk. Az utábbi években közismertté
a helyes tiplalkozas, testgyakorlds jelentösége, felismertilk a dohanyzas, az alkohol,
a kabitoszerek, valarnint a kömyezetszennyezés és a megbomlott ökológiai egyenE felismerések hatasára az emberekben ismét feleledt a teljes értékii
süly
eletre törekvó, az egészséget
„EGESZSÉGNEK"
tekintö szemIelet, mely az okori görögök testet es lelket egy egységnek kezelö eszmeiségén alapul. Bizonyos hatarokon beltil mi magunk alakitjuk ki életmodunkat,
életritmusunkat, miközben a rank hate) stresszorok* okozta stressz keltette késztetesek alakitjak gondolatainkat tette. Barmire késztiItInk is: szerelmeskedni, eloadast
tortoni, versenyt futni; mindig a stressz sarkali minket, jelzés, hogy menektiljtink
a tilz vagy az ár elol, elkesztiljiink munkánkkal a ktilso erök Altai rank kényszeritett
határidöre. Elettinket kUlsO erkik altal determinältnak érezztik, tudjuk, hogy valamilyen formában a testi es lelki hamtönia elérésére kellene törekedniInk. Ez a megközelitésmód abból indul ki, hogy a testi es lelki egeszség elválaszthatatlan egymistel.
Miközben testi es lelki allapotunk kölcsönösen befolyasolja egymást, egyensulyuk
nagymértékben függ attól, hogy milyen kapesolatot alakitunk ki embertirsainkkal,
mennyire dank harmôniaban a tarsadalmunk szabta követelményekkel es kömyeze287
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ttinkkel. A stresszorok az elet barmely területer8 I eldrhetnek minket, ezek az egyébként is meglévök mellett hatvanyozottan jelentkeznek, ha konfrontalásra hajlamosan
viselkedtink. Ha nem tiszteljtik embertirsainkat, ha nem vessztik tudomásul, hogy
a fold élölényeinek kölcsönösen szükségiik van egymásra, ha megbontjuk a munka
és a pihenes, a testi eröfeszités és a lelki összpontositás, a nyugalom és a tevékenység ritmikus egyensalyát, akkor szüntelen stressznek tessztik ki magunkat. Napjainkban az ember egyik legföbb gondja az, hogy megfele/8 egyensalyt találjon a
sok es a till kevés stressz között, csökkentse az,oknak a stresszoroknak a hatását, melyek folyamatosan hatnak rä. A kutatók feltételezése szerint sokunk valósággal
stressz-függövé vált, azaz honészokik saját megemelkedett stressz-szintjéhez, s ezt
biztositandó folyvast keresi az izgalmakat, menekiilvén a számára turhetetlenebb
unalom elöl. Tudnunk kell azt is, bogy stressz nélktil nines élet, az mindig is része
volt életünknek. Mégis, akkor napjainkban mien non meg oly mértékben annak hatása? Hartnilyen inger hat rank, barmilyen kihívással nézünk szembe, a stressz segitette es segiti ma is ktizdelmtinket, cselekvésre sarkall, jetékony hatásai nélkiil csak
növények módjára vegetalnank. Vajon akkor miért is féliink annyira tole? Mit is ortetttink félre ezen a területen?
A stressz negativ hatasai nemcsak az örökké rohane embereknel figyelhetök
meg, hasonló gondot jelent azok számara is, akiket nem Cr elegendo inger, akik egyhanga, unalmas életet élnek s emiatt folyväst elégedetlenek. Ezek az emberek szinten hajlamossa valnak a különbözö, stresszel összefüggö betegségekre.
A tatlenségre kényszerittet emberek amellett, hogy mindennapjaikbel hiányzik az éltetö
pezsgás, gyakran ereznek tehetetien diihOt ds szorongitst amiatt, hogy nines befolyásuk
diet- és munkaköriilményeikre. A nyugdijasok példaul gyakran nem tudnak mit kezdeni
megnövekedett szabadidejiikkel, irigykednek dolgozó társaikra, elvesztik öttbecsiildsiiket,
ami szintin kiros feszültséget okoz. Ingerszegény környezetben fitsultsig és unalom lesz
Urr4 rajtunk, ez a „nyomott" hangulat éppoly kilns, mint a jobban ismert stresszt keltd lelk Al I apotok,

Rendszerint nem vagyunk tudatában a szervezetünket ere' stresszoroknak, legtöbbunk nehezen találja meg 32 egyensalyt a till sok es a tUl kevés izgalom között. Energidinkat munkába, a hivatásunk keltette kihivasoknak vale megfelelésbe öljük
— nagy célok fele törekszünk — igy rejtve marad elöntink az at. Szép lassan felemésztetjtik magunkat a rank hate és saját magunk Altai generált stesszorokkal. Az „akazott stressz" azonban mégiscsak stressz marad, igy meg nagyobb veszélyeket rejt
magaban, nem ismerjük fel jelenlétét, mivel nem is próbálunk meg tenni semmit
sem hatásainak tompitására.
Könyvtink III. részének célja, hogy tudatositsa az olvaseban a test es a lélek egymásrautaltságát, és ravila,gitson a környezettinkkel kialakitott kapcsolat jelentöségére.
Az egyes fejezetek megismertetnek azokkal a stratégiákkal, modszerekkel, amelyek
segitségével lekiizdhetjtik a testünkben jelentkezö folyamatos stresszterheleseket, aj
tartast es viselkedésmodot alakithatunk ki az ismerös, illetve a sz,okatlan helyzetekben. Az ismeretek alapján termeszetesen változtatni kell bizonyos szokisainkon, tartásunkon, iégzéstinktin, de ezek az életmedbeli változások nem allitanak megoldha288
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tatlan feladatok eld senkit sem, sot egy részüket alighanem mar magunktol is meg
kivántuk valositani. Mindenkinek az életeben vannak oiyan feszültséggel terhelt terilletek, melyet mindenképp mentesiteni kellene az ingerektöl. Lehet, hogy nines
más dolgunk, mint kicsit modositani tartásunkon, légzéstinkön, étrendtinkön, poidam! csökkenteni az elfogyasztott U1/é és tea mennyiségét — a koffein ugyanis jelentosen megnöveli a vet- adrenalinszintjét, és ily motion a stresszhelyzethez hasonlo
élettani folyamatot indit be, vagyis stresszorkent milködik. A stresszorok szamos
esetben egyidöben jelentkeznek, ezzel aránytalanul magas pillanatnyi stresszterhelest idezve elö. E kiugro pontok tompitására elegendö elsajátitani a késobbiekben
bemutatott relaxacios gyakorlatokat, mely lehet: Chi Kung, meditaciö vagy az izomzatunkat tehermentesito gyakorlatok sorozata, esetleg megfelelö technikával vegzett
légzés, melyek mindegyike alkalmas a test és a lélek harmóniájának megteremtésére, a göresosen merev allapotok feloldására. Ha sikertil szorongdsmentes vilagszemléletet tétrehozni onmagunkban, az hozzájárul ahhoz, hogy magabiztosabban és szilardabban alljunk helyt az é/et ktizdelmeiben.
A most következo fejezetek nem a ktiltinféle stressz okozta nyavalyäkra kivánnak gyógymódokat adni. Ha valaki mar beteg, akkor forduljon orvoshoz, az ott kapott igen „durva" modszerek rövidtávon hatasosabbak, mint a késobbiekben ismertetett lassan, de tartásan hate) modszerek. A következo oldalakon azt tanuljuk meg,
mikent ismerjük fel magunkon a stressz jeleit, hogyan elozhetjük meg a snlyosabb
bajt, mit tehetünk a halmozottan jelentkezö stresszorok okozta magas stressz szint
elkertilésere.
A stressz különbözö hangulatváltozásokkal jar egytitt. Mirol is van itt szó? A vattozások egy része csupán lenytink feltIletet érinti, másik résztik viszont mélyen
beivodik valönkba és meghatározza kesobbi elettinket. Legytink hat résen, hogy
a ktilönbözö stresszorok hatásait milyen mertekben engedjük belsö világunkra hatni. Vilagszemiélettink legyen aktiv, kritikus, de ne kritiza/6. A tülzottan AIN allapot
jellemzöje az ingerlékenység, a tilrelmellenség, mely számos esetben a bennank 616
vagy élösködö szorongast és agressziót takarja el. Az izgatottság és a frusztració mar
komoly veszeIyeket hordoz magában, ha huzamosabb ideig tart, teljesen hatalmába
kerithetik az embert ezek a haragvo, ellenséges érzések. A fasultság és a levertség
melegágya az olyan „önmarcangoló" érzéseknek, mint a btintudat, a szégyen, a tehetetlenség és a reménytelenség, de szokványos velejárója a depresszió és a kimerilitség is. E jelek mar komoly pszichológiai problémákrol árulkodhatnak, s föleg
akkor kell elgondolkodnunk rajtuk, ha nem tudunk megalini a lejtön, és egyre
melyebbre csüszunk nyomaszto érzéseink katyájába. Minden olyan változás, mely
elter megszokott viselkedésünktöl, a fesztillt allapot jele lehet. A huzamosabb ideig
tartá szokatlan érzések és viselkedésjegyek arra intenek, hogy szervezetunk kezd
alulmaradni a ktizdelemben, melyet a kedvezEden, magas stresszterhelésekkel
szemben folytat. E kilátástalarmak ttinö harcban e/veszitjük a kapcsolatunkat önrnagunkkal es a kömyezettinkkel: eluralkodik rajtunk a fisultság, képtelenné vá.lunk érzéseink kifejezésére, s ügy érezzük, emberi mivoltunkból kifordulva gépiesen eselekszünk. Ezt az allapotot további ttinetek kisérik: döntésképtelenség, nézeteink vá!
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toztatgatasa, emlékezet kihagyások, a rovidtávü memória elvesztése, figyelmünk
lanyhulása, szavak keresése beszéd közben. Aki ezt az utat járja be, az rendszerint
szorongova, gatlásossa valik a mindennapi dietben. Az igazi nagy baj akkor kezdódik, amikor ezt mar tudjuk magunkról, de ugyanalckor lehetöséget is kapunk arra,
bogy megoldást talaljunk a problémára. Az önmagunkról alkotott kép minden cselekedetiinkre ranyomja a belyegét. Aid bizik magában és képességeiben, az ura tetteinek, és kézben tartja sorsanak irányitását. Az ilyen élethelyzetben lévoknek ritican
jelent gondot a kedvezötlen, magas stressz szint, de jol jegyezziik meg, hogy a keclvezötlentil magas szintre nincsenek altalános szabályok, az az adott személytöl
Meg egy igen fontos tényezt5 belejátszik a kerdés megitélésébe, és ez az adott személy élethelyzetéböl és életkorából adódó személyiségi jegyeinek összessége. Személyisegtink a rank ható stresszorok hatására vältozik, igy önmagunicat juttathatjuk
abba a helyzetbe, hogy ne legyen eleg önbizaimunk, ekkor ügy érezzük, hogy a dolgok kicsüsztak a kezünkbol, =el a szorongds és félelem aldozataiva válunk.
lsmerd meg önmagad! A gondolatkörrel részietesen fogialkozunk a meditációkról szóló fejezetben. Mien is fontos ez? Aid nem ismeri vagy nem fogadja ei önmagat, hajlamos rd, hogy olyan szerepek möge rejtözzön, melyek nem feleln4 meg y ak's természetének, ellentétesek a benne lakozó, lelke legmélyén megbiivó szükség!delve]. Az Onismeret lehetövé teszi, hogy felmérjük a sors kinalta lehetösegeket
a változásra, fejlödéstink ütjánalc megtalálására. Sokszor onismeret hiányában olyan
szerepeket válialunk, melyek lényanktöl idegenek, de ügy itéljük meg, hogy a killvilág számára igy JO vagy legalább is elfogadható képet mutatunk magunkról. Ezt
az ókori világ nagy gondolkodói mar több mint 2000 eve felismerték.

„EmMkezz arra, hogy szinész vagy egv olyan drOmában, amilyet a betanitója
akar: ha rövidre szabja szereped, rövid ideig, ha hosszUra, sokáig jcitszol.
a koldus szerepét osztja rod, azt is természetesen hfien alakitsd. Eppen Ugy
cselekedj, ha nyomorék, uralkodó, egy polgár szerepét oszya rág mert a te
kötelességed az, hogv a rcibizott szerepet eljátszd; a szerep kiválasztása nem
a te feladatod."
Epiktétosz
A fend idezet gondolatában taialkozik a XX. század közepének egzisztencialista
filozófusainak — Sartre, Camus gondolatköréveI, az emberi élet determinaságát
sugalija. Epiktétosz nem ezt akarta kifejezni, hanem arra hivta fel a figyelmet, hogy
csak es kizárólag lehetöségeink hatarain belUl tudjuk önmagunIcat megvalósitani.
A maximalistak, akik elerhetetlen célokat allitanak maguk eld, vagy azok az emberek, akik a mások érdekeit mindig a maguke ele helyezik, azokat nem mindig önzetlenség, valódi ambici6 vezérli. Gyakran a visszautasitástól vagy a kudarctoi való
félelem van ennek a viselkedésnek a hatterében, és ha jol megvizsgáljuk, rögtön feltiinik, hogy milyen hihetetlen mértékii folyamatosan ható stresszor ez. Gyakran
érezzük, hogy ezek az emberek teljesen foglyai a körillményeiknek. Nehéz de mégis
fontos fetismerds, hogy mindig van arra mod, hogy vaitoztassunk világiatásunkon,
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a beszedmódunkon és a szokásainkon, ami atalakithatja mindennapi eletünket és
emberi kapcsolatainkat. A régi kinai joskönyv a Ji Ching technikája erre alapozza
a várhato jövöképet, azt kivánja meginutatni, hogy mitöl is kell eltérni jelenlegi viselkedesi modunkban ahhoz, hogy kedvezöbb heIyzetbe kertIljünk, mint amit jelenlegi
és mültbeli helyzett1nk alapján a jövö tartogathat a számunkra. Elhatirozásaink Onmagunkhoz valô viszonyát is kedvezöen befolyásolhatjuk, igy ha latszólag kis valtoztatások Aran is, de fij személyiségjegyeket alakitunk ki magunkban. Az nj jegyek
lénytink alapköveibe éptilnek be, hiszen nincsenek szöges ellentétben élettink eddigi foiyamatával, ugyanalckor oly lassan alakitjuk at magunkat, hogy mai, tegnapi es
hoinapi lényiink közti különbség szinte nem is érzékelhetö. Ez az atalakulas olyan
folyamat, melyben jobb hatásfokkal adaptalodunk környezettinkhöz, es eközben bejitrjuk azt a fejliidési utat, amit belsö mozgatórugoink megkövetelnek taltink. Ily módon jelentös mértékben csökkenthetjtik a rank hato ktilsti és beIso stresszterheket.
Részletesen beszélttink arról, hogy mit is kell tennt1nk azért, bogy stressz terheinket csökkentve életminiiségtinket javitsuk. De vajon tényleg tudjuk-e, hogy mi is valojában a „STRESSZ"? Magda a stressz fogalomkörénel érdemes egy kicsit
elidozniJnk. Ismerkedjank meg ezzel a minden nap használt, igen összetett elettani
jelenseggel. Tisztaban kell lenntink azzal, bogy a pillanat a stresszorok birodalma,
mig maga a stressz egy aránylag hosszn élettani folyarnat, olyannyira hosszn, hogy
egész élettinkön at hat rank a fogamzás pillanatató/ a halitlunkig, de annak szintjei
kiilönbözöek. Megismerve a stressz idôbeli folyamatat, világossa valik elötttink,
hogy hatásait egyfelöl a mUltunkban felgytilemlett emlékek oidásával, másfelöl pedig fo/yamatosan hato stresszterheléseinkt51 való részbeni megszabaduldssal &hetjük el, Nagy bitorsagra és kitartásra van sztikség ahhoz, hogy vaItoztassunk az elettinkön, mivel az eredmeny nem mutatkozik meg rögtön. Aki felismeri, hogy csak
megszokásból viseli hamis szerepeinek alarcat, lelkében megerösödik, és iigy érzi,
végre ura onmagának és a tetteinek. Ha elég eltökéltek vagyunk, ha van merszünk
bepillantani önnon mélységeinkbe, és felkutatni azokat a dolgokat, melyek megváltoztathatók, elfogadni azokat, melyek megváltoztathatatlanok, akkor levethetjiik y edekezésböl magunkra aggatott szerepeinket. Ez csak akkor lehetséges, ha hibdinkat
éppUgy felismerjük es elfogadjuk, mint erényeinket, így személyiségt1nkbe integralhatjuk azokat, ezen az Citon haladva kiegyenstilyozott emberré válhatunk. E gondolat megértésére ismét Epiktétoszhoz fordulunk, Palatial szabatosabban azota sem fogalmazta meg senki a stresszorok hatásmechanizmusat.

„Emlékezz arra. hogy nem az bosszant aged, aki szidalmaz és megül, hanem
csak az a hiedelmed, hogy bcintanak. Ha tehat valaki ingerel, tudd meg, csak
a sajcit vélekedised ingerel. Ezért mindenekekitt arra törekedj, hogy a külsö
kép ne ragadjon el, mert körmyebben tudsz uralkodni magadon, ha egyszer
idod van és foglallcozhatsz önmagaddat "
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