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Előszó

Panta rhei – minden változik. A Hérakleitosz által leírt, 2500 éves megfigyelés 
végigkíséri az emberiség történetét, és napjainkra különösen jellemző. A vál-
tozás lehet egy szinte észre sem vehető, időben elhúzódó folyamat, de leggyak-
rabban fordulópontokon, válságokon és következményes kríziseken keresztül 
valósul meg. Ezen folyamatok minden emberi élet velejárói, és az általános 
stresszhez hasonlóan elkerülhetetlenek. Nincs élet válság nélkül.

Kötetünk szerzői az emberi lét különböző dimenzióit bemutatva vizsgálják, 
hogy a személyes vagy társadalmi válságok hogyan jelentkeznek, és hogyan 
válnak a változás folyamatának mozgatóivá. A globális krízisek (mint a világ-
járvány) és a minden emberre ható katasztrófák, az egyéni válsághelyzetek (a 
születéssel, a tanulási folyamatokkal, a kamaszkorral, a digitális környezettel 
együtt járó változások, a munkahelyi stressz és következményei, a betegségek-
kel és az időskorral való megküzdés) egyaránt témát adnak kötetünk szerző-
inek. Mindenki arra törekszik, hogy elkerülje a válságokat, lehetőség szerint 
megpróbálja kizárni az életéből vagy legalábbis csökkenteni a hatásukat, de 
ez gyakran lehetetlen küldetés az egyén vagy a társadalom számára. A válsá-
gok és az őket követő változások gyakran javítanak az emberek vagy emberek 
csoportjainak életén.

Az elkerülhetetlen egyéni és társadalmi válságok vizsgálata során kötetünk 
szerzői leírják ezen krízisek alapvető jellemzőit, azonban nem szabad tagadni 
vagy tudomást sem venni róluk, hiszen alapvetően jelző funkciót töltenek be. 
Ezek mindig valamilyen változás előszeleként, olykor viharos erővel jelentkez-
nek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a krízisek helytelen kezelése és nem meg-
felelő megoldása csak újabb válságokat okoz.

Kötetünkben a gyermekkorhoz, a felnőttkorhoz és az időskorhoz mint élet-
szakaszhoz leginkább köthető válsághelyzeteket gyűjtöttük össze, de a krono-
logikus sorrend természetesen csak iránymutató, hiszen vannak olyan válsá-
gok, amelyek több életszakaszban is előfordulhatnak, illetve vannak olyanok 
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is, amelyek bármelyik életszakaszra kihatással lehetnek, gondoljunk csak az 
elmúlt hónapok eseményeire.

Könyvünk összeállítása során törekedtünk arra, hogy ne csak egy szűk szak-
mai körre vonatkozó, speciális tanulmányokat gyűjtsünk össze, hanem minden-
ki számára hasznos és fontos segédeszközt adjunk valamennyi, a pszichológiára 
érzékeny és fogékony olvasó kezébe. Bízunk benne, hogy szerzőink gondolatait 
az olvasók továbbgondolják, és saját tapasztalataik alapján kialakítják egyéni 
véleményüket az itt felvetett témákban.

 
 A szerkesztők


