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Beszelgeles
dr. H6dl Sandorral, az adalPoIIs)e.
Szerszam-,
gepgyares IJnlDdekpszlcho16gusaval

nny,
hon' a pnlchol6_k
a kkelmliltlg
gem fordltottal< klllon_b
flgyelme& a termel6B dalgooOlnak
le11dvfligira. Bet!nek -1,
_It neMny kiv1iluztot4 egyennel tapaszlaltak,
a a rajtuk t!nlelt megnynvinu1isokbOl
pr6b,ltak
'"tal'nosltanL Melyrehal6bb
elem8t!8eket gem vege.tek,
kovetkezeskepp
nehozebben VIlC7 egy'U8Iin nom tudtak v,l<iazt odDi egy-egy
bmeUOd6 jelenzegre.
It. hlinyoaoigokra
akkor dobbentek
d,
amIkor kke1ebbriSl kezdtek vfzzplnl
u
egyeoek
jellemet,
kOrnyezetet.
Kvtal6mnnkiJuk
leoyegezen Jobb eredmeoyeket
hozoU, 19yD1<oztek kkvetleu
kO.elr61 meglsmerkedDi
a. odott
,

szltuicl.;w,I,
s ennek megfe1eloe.u vaUoziatDl
a korii1menyeken.
Az eddlgl kutatasok emlftesre m6116 slkerrel Jirial<.
It.'
lentirt tapasztaJatok
aJapjin jogpl
illlthatjuk,
hollY donUi
fontossilr1i szerepet jitszanal< a gazoUlkodisl eredmenyek' Idmeneleleben.
Az odal nernamgepgyirban
ugyanC8lk
beblzonyosodoU, hollY a paslchol6gwora nagy _beg
van. It. dolgo.ok hozzi fordu1nak aegltsegert, a a riSvld Idelg tart6 beoulgele. utan, a "Ulekblivir", tllDlic8aK me_lvle1ve
azlnte 'Uormall emberktlut ternek vl..za munkahelyiikre.

Dr. H6dI SAndor a IIoIIJI)CIkban
veg""tt

felme~
azzal .. co!}laiI,bogy !dv!7.sgkij...
mUyen a gyi1i>an a dolg02>6k egymAs kQzti Wszonya, pszlchol6gial
es szociol6gIai
V'i.z<!lgMatQkalIA vetelte
a In1D1IIoahelyI
neurOzleokai.
Me&'kerd~OIk t61e, mJ,lyen
szempontok juttattak
em> az el.baita.rozAsra.
- Mlndennaopl ~IUn'k tele van vArat1a.n, szAmunJt.ra soltszor kinos, kellemet1011 hely:retelaloeles esemeny_l.
Lehelnek ezek je1entektelennek
['i\ltsz6 apr6",gok. Eltfuilnk peldAul 'egy poharat vegy
tanyert,
elokesUnk munloaihelyWikrol,
IzgaIma.. mm nezese kOzben e1romllk a teve stb. Ugyanakkor
sulyoswbb k6ve1Jkezmenye1tkel jir6,
vegletes
helyzetelk
is
eJ6forduln<lik: jelent6s anya,gt veszteseg er
benntinket,
balesetel IdezUn.k el6, Jeji.. a
mWJkaszerzOdesUnlt, me~
az egeszsegUnk. AzI a szorongAsl,
bossz1is8got,
teheletlenseget,
me~el
Hyenkor munk,
es ...1 a feszi1ltsegel, vaIamdDt IndWatot,
eme1y Uyenko.- felgyillemlik hennUnk,
a
Dr. H6d1SAndor munkahelye.
pszlchol6gia kuszlraci6na1k nevezi.
(KIRALY 16... relv.)
- A fruszlracl6 tehM egy keUemet1en,
V'isszAshelyzet atelOse,, e1s:r.envedese. Tu- 'sincsenek lisztahan, akik ateNk a feszUlt- ran nom tud valtozlalnl, es ett61 neurobilajdoI>kep~en
slressz-alla,pol,
me1yet
a
segel.
Nem mindii,g ludjUk, hegy mItiSl zM6diik. Slatiszlikad feimeresek szem.nt a
lar...daJ.mak
leggyalkorlbb
szervezel es az ldegrendszer ta<16s~n nem
vagyu1>k IUrelmellenel<,
idegesek.
EtU)! modern Ipa.i
panasza, he>gy a nagyvAresakban
mindeD
tud elV'iselnL A ~zo.-ongisl fel keIl olda:fU"etJenill
idege£segUI>k mar az egyen-,
masod;" embeITe neuroti.kus tQnetek)elnuJ>k, .a teszilltseget .le,""ze~
klWin:, >,'sUlyza""~ jel>, s ez WITa fj,gyelmeztet
lemzmc. Hogy a neur6zis milyen mertekel
ben sulyos kOvetkezmenyeloke1
JirO ,lend
be.nnUoket, bogy valarnileyn.
feszilltsegoil, arr61 kolNetve a kUfonfele nyugtalOk
so..ulOsek es szervl
kirosodlisOk
1bpnek
ferrasl nem iktallunk
Jci el,etUnklbol, va,gy
szedese eo az abkohol na,gym'ereUl fo1el
elfejteltuk,
kielegiletlentil
hagyluk
fongya.szt&sa is lajekozlathal
her>nUnket. Er- Az ember JeIJ<ielelenek Jegfontosabi:>
tosszUksegletei'l1Ikel.
dekes m6don ugya.nis az alkohohlal "pp1unkci61 eppen azt a cell szolgBijenc, bogy
. - SzemelyisegUnJt.nek
a feszUltsegek
ugy belsa feszUltsegel
es szorongasal
biztosltsak
a sservezel
es a pszichikum
keletkezeseve1.
szabalyozasavaJ. eo levezeigY'eksz.iJ< csiX<kenteni
sak ember. mint
egyensulyal.
Ha est az egyenswyl vA.-atlesevel kapcsola'bban
vannak
olyan jelahogy ma,ok gy6gyszere<k, nyugta,t6k sze, lan esemenyek megbontj,a,1<, az egyensUlylemzai,
arnelyek
moony,,"
alla,nd6sagol
desevel. Tudnunk kellaxonban,
Mgy tuz""art
mi feszUltseg
fonmAjaba,n eldOlk k51csijnoznek vise1kedesUIJJknek. Ez a femeg, ez rendszerinl
meglats2.lk viseJlkeszUltsegszabalyezisi
m6d
hatarozza
meg
lajdonkeppen
sem az a1kohdl,
sem a
deoUnkOn w. Mindenki
eszreves:ol munvise1kedesUnk alapszlne:retel,
ellOl fUgg nyuglat6k nem tudnad< V'isszanatni a szorongast Jcivilt6
feszUltsegforri5Ta,
nem
katarsin.
ismerasen, ha az nyuglaJan, fea1kaobnazkodOkepessegUnk.
.zUlI, Ideges, lI<lelkUl, bogy a nyugtalanSz1mlos jel ar~a figyelmeztet
bennUnszUntelik meg as oltokal, igy nenr ny1ijta fruszlrAci6ikra.
sag oltAval tiszlaba,n,voina.
Az okdkIIoades
kel, bogymi,nd tObIb az olyan ember, aGo! halna", tarl6s megoldbl
A hely",,1 teh..1 csak ross1JOlI:Mbodhat. Az
elazmenyelokel
egyebkenl
sOkszo.- azolt
be1sa fesziiltsegen,
larl6s egyensUlyzava-
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ember aUcohoMstiva v.Dik" ~ a munkaokeplelens6g
hatAriig
oeurot.izM.6dillr. A
megoldAs ku!oIa abban\'Olna, bogy II&~
ma.,aban megtaIIAlja ea sem1egesll"" a 1eszUJltsegforrAaoloa,l; N olyan feszl11~bMyozA\'Ii m6dat alakltoon
101 macaoan,
amellyel' aikeresen tUlteszl mag!ta~
raclOkoo. Csa'khogy nem mIDdle tudjuk a
szorongAst k.iv3:l16 tenyez6ket
azonosftll>!
Onmagur>kban. S ha tudDAnk i5, DeID btZtoo. bogy a lti!rUJmenyelc mliatl vAltozta'lhatunk l'ajluk. Ebhen a telkintetben.
az
emberek nem mMadbatuak
macukra.
A
tudominynad<
kell megadn,;.,
a v~
bogy
eJeUormAjuiron,'
mu~nyeilken es tAnas k&pcsotatlorm8iilk=
heIU1' melYek a,zok a szorongAst IcIva-It6 tenyerok, amelyeket - sajAtoo lej[dQl\ce:t.ukoM fogva - az emberek
jelen16s .esse
nom kepes
feldolgozni.
VoltJa(.eppena
psz!<:hoJOgia adbat, v3:laszt a'ITa 8 keraes-

reJS, bogy azailkailma~kodii.. a frus7Jt.rA-

016 feldolgo",... szemponlj:llb6la ICW<SnbO.
za 1e1Jkia~katok mit laIoarna'k, bogy magu.
kat a pszlcbo16g1ai tlpuSoloat mi ,hatAn>zza
meg, es wlyen
tarsadaolml 'lenyeza:.ket
'li!11a,kkapcsola,tban.
A kt\1 I~smertebb.
pot>1>osabbaft eo:
Introverta'lt e. az extravertMt
magal4>rtasu
emberelokel
fcJ,ytatobt
vIzsgalatolc
ugyanis arra ptadnak, bogy nem egyfor-,
ma.., OrzekenYd!: a vlsebke&!silkkel,
cseJekveseilokel kapcsolatos IdSrnyezeti reakciOk"". Az IntrovarWt
szemeJyek peloUuJ
sokkaJ mekenyebbek
a vamat6 bUntetesre vagy a julalorn elm"",adAsA.-a. Am
eppen tUlzolt me..etU szooi<>1izAct6juk g~
tolja meg oket Jt.es6bbl c...Lekva magata.rtAsukban. Azt Is mondbatnauk,
bogy eaJEI.c
az emberek tulzottan 1e1Jd,!srneretes emherel<, a1ciknt!1 nevellelesUk sorim a felteteles feleJmi reail<cl6k iola'laiklt8<>a oly...
,;sll'.<euel" Mont vel!lbe, bogy feln6tt
kooo
1'U1oban f6blis
feJelme1t,
BZOre>ngAsck,
depresszlv
allapotok
lepnek fel nAluk..
Az extra,vel'lilta",
vlszol>t ozi)ges e!aente.
tel az eI6b1>leknek. Az emoo..eIk, per.....
nom szUla;.;gkl!pp ttrtoznail< e kM tipus.
hoz. Java reszUk a kt\1 p61us k<SzOil heIyezkedlk e1. Azt Csak felm&-essel 1ehet
kideritenl, Mgy",n oszMlk meg az ..rany.
Voltakeppen
mest val".zolhatok
a feltell ikerdesre,
miulan
~dhete1tintest
szerezheltUnk
a kUl6nblSz6 emlbertlpusokr61. A vlzsgaJalnak eppen az a co!lja, bogy
hoz~[tsen
benntinket C2JE1khezao: adatokhoz. s ezA1>b~1mint
ugyananr>ak
a
munkaszervezelnek
a tagj,,1 jobban ~IsmerjUk egymAsI es Onmagwrltat. CSI>i!!:
e vlzsgM,,1 rMn kaphatunk
hitel... kepeI:
arr61; mennyire vagyunk 'idegesek, kepesek SOTa, Mgy fetdotgozzuk az ~onniiInkbol,
erdekii<UlOnbsege!",kb&!
f3lload6
trusztrAcl6kal. Ar.-a !s vAlaszt k",phatun,k,
bogy menhyire tudjU/k me-g6riznl ege.nse~
gUnket,
cselekv6kepessegUnket.
gem
ulols6s0.-ban mul'lk",kedvUnI!<ei.
A vizsgala,l egy6bk~t
rOvld ~ e.gysze.o.
tii. Ann'l Osszetetlebb at adat<:>!<feldolgoz&sa, amelv huzamos..1>b Id61 vesz Igeny.
he. Ellal fUggellenUI ce1szerilnek
-~
nam.' ha gazdasagon klvW!I munltaJ!ttlz60segekben Is vegezhelnenk
hasonl6 felmerOseIket, mer! 8 kelt6 -_mtti.......
sok mindenre valaszt kaphalnA1>k.
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