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Jak se bránit pùsobení stresorù?

V LA 0204 jsem vám
prozradila, jak to se ztrátou pamìti
doopravdy funguje a e kortison jako dùsledek
chronického stresu zabíjí mozkové buòky po miliardách.
Kdy k tomu pøidáme degeneraci naeho mozku v dùsledku stárnutí, mohlo by se zdát, e to
máme pìknì spoèítaný. Vzpomínáte si? Pokud ano, blahopøeji! Urèitì ti taky vzpomenete, jaký
je rozdíl mezi stresem a stresorem a e mnohem dùleitìjí, ne co se vám pøihodilo, je jak jste
na to reagovali. Závìr byl radostný, slíbila jsem vám, e vám ukáu, jak se mùete ùsobení
stresorù bránit a jak se dá nezdravé hladinì stresu pøedcházet. Sliby se mají plnit

Existují dvì základní psychologické metody, jak zabránit, aby se vá stresor nestal
zdrojem vaeho stresu. Pokud uplatníte
obì, budete schopni se vyhnout vìtinì
pokození, které stres zpùsobuje. Jednou
z nich je racionální získaná dovednost sloená ze tøí èástí. Kadou z nich mùete
uplatnit oddìlenì, ale jejich kombinace
znásobuje jejich úèinek:
l
dostat stresory pod kontrolu,
l
zajistit si podpùrný sociální systém,
l
vìdìt, jak se stresu zbavit.
Druhou úèinnou psychologickou metodou je uplatnìní tøeba i jen základní formy meditace, která má pro stres management pøímo zázraèné úèinky.
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Proè je dùleité dret stresory
pod kontrolou?
Mít situaci pod kontrolou v boji proti
stresu je pravdìpodobnì nejdùleitìjí.
Pokud mùete kontrolovat stresory, najdete v nich své pøíleitosti a budete k nim
pøistupovat s dùvìrou a chladnou hlavou.
Pokud je pod kontrolou nemáte, budete se
cítit ohroeni a zaplaví vás stres. Nìkteøí
vìdci definují stres jako jakoukoli obtínou situaci, kterou nemùete øídit.
Pokud ji øídit mùete, dìlá to naopak
èinnosti vaeho mozku dobøe. Pro vyuití
pøíleitostí pouíváte asociativní mozek,
který je aktivní pøi øeení kreativních problémù. Pokud situaci chápete jako mimo
vai kontrolu, budete mnohem ménì
uplatòovat kreativitu a mnohem více bu-

dete náchylní k sekreci hormonù, které
zavaøí vá mozek. Mnoho studií ukazuje, e ztráta kontroly dramaticky zvyuje
stres.
Jedním z dùleitých prvkù kontroly je
pøedvídatelnost. Pokud víte, kdy se mùe
objevit stresor, vae reakce na jeho moný
nátlak se zmenuje. Mít situaci pod kontrolou je velmi dùleité pro sníení stresu
v zamìstnání. Primárním faktorem ve sniování stresu je osobní pøidìlený stupeò
kontroly nad pracovní situací. Pokud se
lidé cítí svobodní udìlat svá vlastní rozhodnutí, cítí mnohem mení stres ne lidé,
kteøí se musí neustále podøizovat, take
pracovní pozice, která má vysoké poadavky, ale také vysoký stupeò pravomoci,
je ve skuteènosti ménì stresující, ne prá-

ce s ménì poadavky, ale mení pravomocí. Zdravotní sestry jsou èasto vystaveny
stresu mnohem více, ne oetøující lékaøi.
Lidé, kteøí mají malou kontrolu nad situací a vykazují vysokou hladinu stresu jsou èasto ti, kteøí mají osobnostní rys
zvaný nauèená bezradnost. Jsou to
lidé, kteøí se opakovanì pokoueli kontrolovat rùzné situace ve svém ivotì, ale
èasto neuspìli. V jednom experimentu byl
jedné skupinì uloen neuskuteènitelný
úkol a druhé úkol podobný, ale realizovatelný. Brzy se u vìtiny, která mìla splnit nemoný úkol, zaèaly objevovat znaky ztráty motivace a vysoké hladiny stresu. Skupina s reálným úkolem zùstala motivovaná a její hladina stresu byla nízká.

Jak získat nad stresory
kontrolu?
Nejdùleitìjí je rozeznat, co mùete

mít pod kontrolou a co nikoli. Èasto si
lidé myslí, e kontrolu ztratili, aèkoli to
ve skuteènosti není pravda a jejich pocit,
e vìci nemají pod kontrolou, je vede
k nauèené bezradnosti. Jejich chybné
mylenkové pochody vedou k negativním
závìrùm. Jsou pøesvìdèeni, e mají problém, který ale ve skuteènosti neexistuje.
Vyvozují z toho negativní závìry a trpí
chronickým stresem. Vìtinou jejich pocit
vyplývá z bezradnosti v minulosti, èasto
z událostí v dìtství, které skuteènì nemohli mít pod kontrolou. Jako dospìlí
jsou zahlceni tìmito bolestnými událostmi
a podvìdomì si vytváøejí dalí podobné
události, aby svou minulost mohli napravit. Napø. ena, která mìla emocionálnì
chladného otce, si najde stejnì chladného manela a marnì se domnívá se, e
kdy ho zmìní, dostane pod kontrolu
i svou minulost. Ale napravováním událostí z minulosti se svých negativních
vzpomínek nezbavíme. Mnohem úèinnìjí

je pracovat s terapeutem a konfrontovat
své záitky s ostatními.
Podobnì zkresleným stylem pøemýlení je zeveobecòování. Pokud vyhodnotíte iroké negativní závìry z limitovaných
informací, øíkáte si o potíe. Kdy neuspìji teï, u neuspìji nikdy. Nikdo mì
nemá rád! Poctivì shròte, co opravdu
víte a vyhnìte se odmítavému zeveobecnìní.
Dalím ze zpùsobù pøemýlení, jak si
lidé mohou ublíit sami sobì, je pocit, e
kdy se vzdají vlastního názoru a pøipojí
se k názoru ostatních, zavdìèí se jim. Vìtina z nich se brzy zaène cítit jako zneuitá obì. Stùjte si za svým názorem. Pokud
nezískáte uznání za svou moudrost, rozhodnì získáte úctu alespoò za svou odvahu.
Pøímo destruktivní styl pøedstavuje názor, e mít nìco pod kontrolou znamená
mít nìco pod absolutní kontrolou. Nauète se být si vìdom kontroly, kterou doopravdy máte, jinak se ocitnete v nekoneèném bluditi moností, ze kterého není
návratu. A navíc: dovedete si pøedstavit
skuteèný ivot bez pøekvapení a pøíleitostí? Nuda!!! Bezbøehá nuda, která sama
o sobì vyvolává stres.
Efektivní metodou, která vám pomùe
získat nad situací kontrolu, je, e ne vdycky mùete mít vekeré dìní pod kontrolou, ale vìtinou mùete kontrolovat své
reakce. Pravdìpodobnì vám to zní poLabor Aktuell 01/05
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dobnì, protoe to je podobné, ale ta jemná nuance je velmi dùleitá, protoe v koneèném dùsledku vám umoní ubránit se
pùsobení stresorù a vzniku následného
stresu. Napø. pokud se bojíte létání - nikdy nemùete mít letadlo pod kontrolou,
ale mùete mít pod kontrolou svou reakci, jak dýcháte, jak se chováte, jak se vám
líbí letuka, jak vám chutná obìd a jestli
je lepí pivo nebo víno - soustøeïte se na
kontrolu vìcí, které kontrolovat mùete
a neøete ty, které nemùete ovlivnit.
Úèinnou technikou, která vám mùe
pomoci kontrolovat vai reakci na pùsobení stresorù je - popírání. Její úèinky nejsou dlouhodobé, protoe vám mùe bránit v øeení problému, ale krátkodobì
pøedstavuje vynikající cestu, jak se pùsobení stresorù vyhnout. Napø. u skupiny
pacientù s infarktem, kteøí si podvìdomì
odmítli pøipustit vánost situace, se vy-

skytovala nií znepokojení, nií problémy s arytmiemi a nií míra úmrtnosti.
Pouití techniky odmítání je èasto dobrým
zpùsobem, jak se vyhnout panice v kritické situaci. Pokud pøedstíráte, e vá problém není váný, mùete ho øeit s èistou
hlavou a pevnýma rukama, ale pokud se
mu postavíte pøímo, mùe vás zaplavit.
Jen je tøeba vìdìt, kdy si to mùete dovolit a kdy nastal èas si pøipustit realitu.
Získat zdravé a pevné pøesvìdèení
o vaí kontrole je velmi dùleité, ale stejnì
dùleité je si udret a uplatnit skuteènou
kontrolu a to doslova. Pokud nejste skuteèným kapitánem na své lodi, budete
snadným terèem pro kadý stresor, který
jde kolem. Kontrolu nepovaujte za nectnost ani za monou slabost. Naopak, je
to mocná psychologická potøeba, která je
stejnì dùleitá, jako potøeba svobody
nebo lásky.

Základem úspìné kontroly vaeho
ivota, ani byste pobuøovali ostatní, je
soustøedit se na øízení pouze vaeho
vlastního ivota a nevmìovat se do ivota ostatním. Pokud s vámi právì nìkdo
zkouí manipulovat, tøeba i ve jménu vaeho blaha, buï to s vámi u není k vydrení a nebo to dìlá proto, e není schopen øídit si svùj vlastní ivot. Vlastnì tím
pøedvádí svou neschopnost vlastní kontroly.
Kdy budete cítit kontrolu nad svým
ivotem, dokáete ji pøíleitostnì vypustit bez obav èi strachu. A dosáhnete
této psychické kondice, stanete se odolnìjí a budete schopní se ohnout, ani
byste se zlomili. Tato odolnost má velký
význam jak pro vá mozek, tak i pro vae
tìlo. Podle souèasné Harvardské studie
vykazovali lidé století a starí právì zmínìný rys - schopnost ohnout se bez zlomení.
Uvidíte, e jednou budete cítit kontrolu nad svým ivotem jen tím, e ho necháte plynout a e vám k tomu postaèí
pocit síly, e to zvládnete.

Nejvìtím zrádcem v boji
proti stresu jsme my sami
Kdy se budete pokouet øídit svùj vlastní ivot, budete nuceni se konfrontovat
se sklonem ke stresu, který vìtina
z nás má. Jistá dávka stresu vám mùe dìlat tak dobøe, e se mùe stát a návykovou. Stres = adrenalin = potìení. Tato
dávka vás povzbudí, stimuluje vai dob30
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Kontrolu nad svým ivotem
mùete získat, pokud budete
vìdìt, CO vlastnì od ivota
oèekáváte a CO jste ochotni
pro to udìlat.
Pøítì si pøipomeneme, jak zjistíte, co
doopravdy chcete, jaké je nezadatelné
právo vaeho ivota a co dìlat, kdy jste
boji se stresory podlehli a zaplavuje vás
stres. Taky si øekneme, kdo vám pomùe
a na koho se mùete spolehnout.
(Podle knihy Brain Longevity od
Dharma Singh Khalsa, M.D.)

rou náladu a urychluje vae procesy.
Vlastnì vás okamitá dávka stresu povzbudí stejnì jako álek kávy. Vìtinou se
stres brzy stane nezvládnutelný a destabilizuje vae biochemické procesy, ale prvních pár minut je vzruujících. Èasto se
mùete pokouet vytvoøit si jetì více
moderovaného stresu. A u riskantní
jízdou (jak rychlé auto vám staèí?), popichováním ostatních s cílem vyvolat spor
a pìknì se pohádat, adrenalinovými sporty nebo sledováním hororù nebo alespoò

televizních zpráv aj. V naí moderní spoleènosti plné stresu je tìké vyhnout se
závislosti na adrenalinu. Kadý den dostanete vai první dávku adrenalinu, a u
ji chcete, nebo ne. A pokud ji vydríte, není tìké si øíci o dalí. Take vaím prvním
krokem v získání skuteèné kontroly nad
vaím ivotem v reálném svìtì je si uvìdomit, e musíte pomylení na stres udìlat
stop. Musíte prostì dokázat øíci adrenalinu ne.

Ze zahranièního tisku
n The Wall Street Journal 24/12/2004:
Americká FDA (Food and Drug Administration) povolila DNA screening geneticky podmínìné rozdílné úèinnosti
nìkterých lékù.
AmpliChip Cytochrom P450 Genotyping Test Roche, první diagnostický test
na bázi mikroèipové DNA analýzy smí
být podle rozhodnutí americké FDA pouíván v USA.
Polymorfizmus nìkterých cytochromových génù P450, které øídí syntézu enzymù zúèastnìných na metabolizmu øady
lékù v játrech, mùe podmínit jejich toxický úèinek pøi jejich pomalé pøemìnì
nebo naopak nedostateèný terapeutický
efekt pøi pøíli rychlé degradaci. Test
mùe významnì pøispívat k optimalizaci
léèby øady onemocnìní.

n San Francisco Chronicle 7/02/2005:
Èipová technologie Affymetrix (Santa
Clara, USA) proniká stále hloubìji do
tajemství lidského genomu.
Nový zpùsob rychlé analýzy genového kódu je spojen se jménem Stephena
Fodora a spoleèností Affymetrix. V r.
1989 objevil St. Fodor princip genového
èipu (GeneChip), tj. pøípravu sklenìných
nebo køemíkových mikroèipù s moností
navázání øady genových DNA prób.
Spoleènost Affymetrix vznikla o tøi
roky pozdìji a první produkované genové mikroèipy mohly navázat 16000 prób.
O deset let pozdìji to bylo ji 2.5 miliónù
a v r. 2005 má být pøipraven mikroèip
s navázánými 6.5 milióny DNA prób. Paralelnì s technickým vývojem mikroèipové genové technologie se rozrùstají zna-

losti o lidském genomu: jetì pøed krátkou dobou se pøedpokládalo, e lidský
genom tvoøí asi 30000 genù; dnes spekuluje St. Fodor, e gen bude nutno redefinovat, protoe znaèná èást informací
v nìm obsaených zatím nebyla dostupná
a ve skuteènosti mùe být genových jednotek nìkolik miliónù.
Ve spolupráci s Roche Diagnostics
pøipravila Affymetrix na bázi mikroèipové technologie první test k detekci polymerizmu genù k syntéze øady enzymù,
které se podílejí na metabolizmu rùzných
lékù a tím ovlivòují jejich individuální
úèinek od toxického pùsobení pøi pomalé degradaci v játrech a k malému efektu pøi degradaci velmi rychlé (Roche AmpliChip CYP 450 Test).
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