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Miért?

l A munka célja annak vizsgálata, 
hogy az Emotional Stress
Release (ESR - érzelmi 
stresszoldás) - nevű technika 
hatással van-e az anyagcserére, 
a vérnyomásra és a 
pulzusszámra.



Mi az 
Emotional 

Stress 
Release?

l Az ESR a kineziológiában 
használt technika, amely a 
stressz oldására szolgál; 
miközben egy stresszes 
helyzetre gondolunk nagyon 
gyengéden tartjuk a homlokon 
lévő kis kiemelkedéseket. 
Sokunk számára ez a mozdulat 
stresszes helyzetben magától 
értetődő, természetes. 



Az eredeti kutatás
l A homlokon lévő kiemelkedő dudorokat,  

pontokat először Terrence Bennett D.C., 
egy kaliforniai csontkovács kutatta, aki 
fluoroszkóp és kontrasztanyag 
segítségével különböző pontokat tartott a 
fejen, és dokumentálta, hogy merre 
áramlott a vér.

l Feljegyezte, hogy ezeket a pontokat
tartva, amelyeket ma már E.S.R.-ként
ismerünk, a vér áramlása fokozódott a 
gyomor és az agy homloklebenye felé.



Hit-
rendszerek?

l Stressz idején adrenalin 
szabadul fel, az erek 
összeszűkülnek, és a 
véráramlás a nagy vázizmokba 
áramlik az "üss vagy fuss" 
válaszreakció elősegítése 
érdekében.

l Úgy gondoljuk, hogy ha az 
ESR-pontokat gyengéden 
érintjük, miközben a személy 
egy stresszes helyzetre gondol, 
az nyugtató hatású lesz, és 
visszaállítja a véráramlást a 
normális szintre.



Hipotézis Nullhipotézis
l Az érzelmi stressz 

oldása hatással 
lesz az 
anyagcsere- és 
szívműködési 
paraméterekre a 
stresszes 
események 
során.

?

l Az érzelmi stressz 
oldása nem lesz 
hatással az 
anyagcsere- és 
szívműködési 
paraméterekre a 
stresszes 
események 
során.

?                     



lA stressz előidézéséhez vagy 
egy korábban átélt stresszes 
helyzetre, vagy egy jövőbeli 
stresszes eseményre kellett 
gondolni, és izomtesztekkel 
igazolták, hogy az esemény 
megfelelően stresszes és a 
vizsgálathoz alkalmas volt.



lA homlokon tartották az
érzelmi stresszoldó pontokat, 
miközben a stresszes
eseményre gondoltak.



Módszer: 
anyagcsere

• A Douglas-zsákos módszerrel öt 
percen keresztül mértük a 
kilélegzett levegőt. 

• pihenés közben, 

• a stresszes helyzetre gondolva 
•

• ESR pontok tartása mellett a 
stresszhelyzetre gondolva.

• A kontroll a nyugalmi ráta volt





Mérési eredmények: anyagcsere
n=2

l Nyugalmi metabolikus ráta 1 alany 293.18J min◌ֿ¹
2 alany 5447.57J min◌ֿ¹

l Légzési hányados 1 alany 0.82
2 alany 0.86

l Stresszes metabolikus ráta    1 alany 8667.09J min◌ֿ¹
2 alany 8514.09J min◌ֿ¹

l Légzési hányados                    1alany 1.01
2 alany  1.01

l Stresszes met. ráta + ESR 1 alany 6938.96j min◌ֿ¹
2 alany 2106.24j min◌ֿ¹

l Légzési hányados 1 alany 0.85
2 alany 0.83

l Nullhipotézis elvetve.



Módszer: 
szívvel

kapcsolatos
paraméterek

• A vérnyomás és a pulzusszám 
mérésére vérnyomásmérőt 
használtak. 

• A vérnyomást öt perc alatt 
háromszor mértük meg, 0 
perc, 2,5 perc és 4,5 perc 
múlva.

• A kontroll a nyugalmi ráta volt



Vérnyomásmérők



Eredmények:
Szív-

működés
paraméterei

l A tanulmányban résztvevőknél  
nyugalmi helyzetben a 
vérnyomás és a pulzus a 
koruknak megfelelő normális 
tartományba esett. 

Átlagértékek
l Szisztolés 111 mmHg

l Diasztolés 67.2 mmHg

l Pulzusszám 72.6 bpm



Mérési 
eredmények:

szívvel
kapcsolatos

paraméterek

l Stresszhelyzetben mind a 
szisztolés, mind a diasztolés
vérnyomás emelkedett, 
csakúgy, mint a pulzusszám.

Átlagértékek
l Szisztolés 125.2mmHg

l Diasztolés 78,2 mmHg

l Pulzusszám 84,2 bmp



Mérési 
eredmények:

szívvel
kapcsolatos

paraméterek

l Amikor a stressz felidézése
mellett tartottuk az ESR-
pontokat, a vérnyomás a 
normális szint körüli értékre
csökkent, annak ellenére, hogy
a tesztalanyok még mindig
láthatóan feldúltak és
zaklatottak voltak.

Átlagértékek
l Szisztolés 108 mmHg
l

l Diasztolés 68 mmHg
l

l Pulzusszám 68 bpm



t-tesztek

l A t-teszt egy olyan teszt, 
amely bármely kísérletben 
megmutatja, hogy mi a 
valószínűségi tényező (p) . 

l A hipotézis bizonyításához 
vagy elvetéséhez a 
valószínűségi tényezőnek el 
kell érnie a 0,05-öt.

l 0.05   =  jelentős
l 0.01   =  nagyon jelentős
l 0.001 =  magas jelentőségű



Szisztolés érték ( n=9)

Nyugalmi szisztolés BP Stressz Stressz+ESR
115 144 117
117 126 116
120 121 112
119 114 102
111 131 117
102 124 110
104 124 104
105 124 109
106 119 108
111 125 .22 110.55

Nyugalmi vs Stressz P = 0.0014    Stressz vs Stressz + ESR P = 0.0007



Diasztolés érték ( n=9)

Nyugalmi diasztolés BP Stressz Stressz+ESR
67 77 73
63 81 73
66 72 74
66 75 59
68 84 76
61 76 67
62 89 63
74 78 71
78 72 68

67.22222 78.22222 69.33333

Nyugalmi vs Stressz P = 0.000723     Stressz vs Stressz+ ESR P = 0.003917



Pulzusszám ( n=9)

Nyugalmi pulzus Stressz Stressz+ ESR
73 86 76
79 88 75
77 74 72
68 88 76
69 96 88
68 79 77
68 91 69
73 80 68
79 76 68

72.66667 84.22222 74.33333

Nyugalmi vs Stressz P = 0.001482     Stressz vs Stressz+ ESR P = 0.007514





Eredmények: 
vérnyomás és pulzus

l A t-teszt eredményei azt mutatják, hogy a 
szisztolés és diasztolés vérnyomás 
értékek és a pulzusszám tekintetében 
szignifikáns különbség, (ahol a  
valószínűségi tényező <,05) volt aközött, 
hogy a tesztalanyok egy stresszhelyzetre 
gondoltak, illetve aközött, hogy ugyanarra 
a stresszhelyzetre gondolva, tartották  az 
ESR-pontokat.



A feltevés eredménye
l Stresszhelyzetben

az érzelmi stressz
oldása hatással
lesz az
anyagcsere- és
szívparaméterekre.        

l Stresszhelyzetben
az érzelmi
stresszoldásnak
nincs hatása az
anyagcsere- és
szívparaméterekre.           



Megfigyelések
l A stresszes helyzetre gondolva az 

emberek nagyon feszültnek érezték 
magukat, és hosszúnak találták az 
ötperces időszakot.

l Amikor ugyanarra a stresszes helyzetre 
gondoltak, és közben az ESR-pontokat
tartották, arról számoltak be, hogy sokkal 
nyugodtabbnak érezték magukat, és az 
időt nagyon rövidnek érezték.



Relativitás

l “Tartsd egy percig a kezed a forró kályhán, 
egy órának fog tűnni. Üldögélj egy órát 
egy csinos lány  mellett és egy percnek 
fog tűnni. Ez a relativitás.”

Albert Einstein.



Következtetés

l A szervezet stressz esetén adrenalint 
szabadít fel, ez az oka a 
hiperventillációnak és az emelkedett 
légzési értéknek. 

l Stresszhelyzetben az ESR-pontok tartása  
visszaállítja nyugalmi állapotba az 
anyagcserét és szívműködést.



Káosz

l A világjárvány közepette az 
emberek stresszesek, és sok a 
félelem is körülöttünk.  

l Ez a vírus érinti a légzőszerveket is.   
Most már tudjuk, hogy az E.S.R. 
javíthat a respirációs értékeken, és 
segítheti a könnyebb légzést. 



Káosz

l A félelemmel és a pánikkal együtt a 
vérnyomás is emelkedik.  

l Most már bizonyítani tudjuk, hogy 
az E.S.R. pontok tartása 
stresszhelyzetben segíthet 
csökkenteni a vérnyomást, és 
javítja a szívműködés mérhető 
paramétereit.



Békében

l Hát nem jó érzés 
tudni, hogy valami, 
amit évek óta 
csinálunk, nem csak 
működik, de ezt 
bizonyítani is tudjuk? 



Covid -19

l És az egyetlen felszerelés, 
amire szükségünk van, az a 
kezünk?  

l Tehát, minden karanténban 
lévő szerettednek, még a 
szkeptikusoknak is, mondd, 
hogy csináljanak E.S.R.-t. 

l Tudományosan bizonyított!



Merre 
tovább?

l Jelenleg is folyik egy kutatás ebben a 
témában, melynek keretében a placebo 
pontokkal kapcsolatban kell további 
vizsgálódásokat végeznem. Ezek olyan pontok 
a fejen melyeknek érintése nem gyakorol 
semmilyen hatása a szív működési 
paramétereire. 

l Ha bármilyen információval rendelkezel, ami 
hasznos lehet, és szívesen segítenél ebben a 
tanulmányban, kérlek, vedd fel velem a 
kapcsolatot a ger@kinesiologycollege.com
címen. 



Köszönöm
благодарю вас

Thank you

Go raibh maith agat


