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REZUMAT
Conceptul de eustres a fost mai puţin folosit de ceercetătorii de la sfârşitul secolului al XX-lea şi a dispărut 
efectiv din glosarele tratatelor de psihosomatică, psihologia sănătăţii şi medicină comportamentală. Din feri-
cire, în ultimii ani, unii autori au înnoit acest concept adăugând alte nuanţe şi particularităţi specifice, benefi-
ce pentru sănătatea fizică şi mentală. Acest articol exemplifică, prin aceste contribuţii, relaţia strânsă dintre 
eustres şi trăsăturile imunogenice (precum autoeficienţa), conceptul de Flow şi markerii umorali de eustres 
(serotonină, oxitocină, endorfine, gama interferon etc.). Opinia proprie a autorului sugerează o corelaţie 
strânsă între eustres şi starea psihologică de bine şi subliniază rolul eustresului drept principal component al 
noii psihoterapii a lui Fava, denumită „Well Being Therapy“.
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ABSTRACT
Eustress concept was less used by researches at the end of XX century and really has disapeared from 
glossaires of books of Psychosomatics, Health Psychology and Behavioural Medicine. Fortunately, some 
authors have renewed last years this concept adding other nuances and original peculiarities benefical for 
physical and mental health. This paper exemplifies, among these contributions, the strong relation of eus-
tress with immunogenic traits (as self efficiency) and Flow concept, and some humoral markers of eustress 
(serotonine, oxytocine, endorphines, interferon gamma etc.). Own author’s opinion suggests a strong link 
between eustress and psychological well being, and underlines the role of eustress as a main component of 
the new Fava‘s psychotherapy, Well Being Therapy.
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INTRODUCERE

Literatura consacrată stresului psihic a cunoscut 
o discretă întoarcere la conceptul de eustres, creat 
de Hans Selye – „părintele stresului“ –, concept 
abandonat în urmă cu trei decenii, din cauza unor 
obiecţii numai parţial întemeiate, dintre care cele 
mai importante erau dificultatea conturării sferei 
conceptuale şi, mai ales, participarea la reacţie a 
hormonilor de stres (unii, precum catecolaminele şi 
cortizolul, fiind prezenţi şi în cursul distresului).

Absenţa eustresului din glosarele unor tratate de 
psihosomatică, medicină comportamentală, psiho-
logia sănătăţii, medicină psihosocială – constatată 
personal de subsemnatul în cursul lecturii cărţilor 
respective (1-7) – a constituit dovada deciziei foru-
rilor ştiinţifice internaţionale de eliminare a acestui 

concept. Personal (8), am considerat o astfel de ati-
tudine complet neproductivă, deoarece existau încă 
din acea vreme argumente în favoarea acestui con-
cept, mai ales pentru utilitatea lui pentru psihologi, 
iar eustresul reprezenta un mijloc preţios de anihi-
lare a efectelor distresului şi, astfel, de prevenire a 
adoptării unor factori de risc foarte importanţi (ex. 
fumatul, consumul excesiv de alcool, sedentaris-
mul, diete nocive etc.), utilizaţi ca fiind „soluţii 
compensatorii“ venite să stimuleze zonele cerebra-
le de recompensă faţă de frustrările, conflictele, de-
moralizarea şi alte forme de exprimare ale distresu-
lui. 

În anii ’90, am insistat în cele două cărţi despre 
stresul psihic (9, 10) asupra faptului că stresul psi-
hic acţionează în mod negativ asupra sănătăţii nu 
numai la modul direct, prin eliberarea hormonilor 
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de stres – explicaţie utilizată de majoritatea autori-
lor –, ci şi indirect, prin adaptarea, de către indivizii 
stresaţi, a comportamentelor compensatorii deja 
menţionate şi care, în esenţă, conduc la deteriorarea 
sănătăţii psihice şi somatice/fizice. 

Înainte de a prezenta date referitoare la reveni-
rea conceptului de eustres în actualitate, aş dori să 
mai adaug la explicaţiile privind absenţa eustresu-
lui din preocupările cercetătorilor – medici sau psi-
hologi – pe cea dată de reputatul psihosomatician 
elveţian Gregor Hasler (11), care demonstrează 
convingător o ipoteză interesantă conform căreia 
apetitul scăzut al cercetătorilor din domeniul medi-
cinii psihosomatice pentru aspectele pozitive, de 
ordin psihosocial – cu implicaţii în sănătatea fizică 
şi psihică a oamenilor din epoca noastră –, ar putea 
fi susţinut de o serie de argumente, dintre care două 
sunt extrem de inedite şi, în acelaşi timp, plauzibi-
le: 

– argumente de ordin academic: cercetătorii 
care au abordat prioritar distresul şi ceilalţi 
factori psihosociali cu efect nefavorabil asu-
pra organismului (deci distresul) au reuşit să 
ocupe poziţii academice/universitare în pro-
porţie de 4/1 faţă de cei care s-au ocupat de 
factorii salutogenetici, în special de aceia de 
ordin psihologic; 

– argumente de ordin histologic/filogenetic: 
referitoare la mărimea zonelor amigdaliene 
(implicate în apariţia anxietăţii generate de 
diferite pericole), care au dimensiuni superi-
oare la mamiferele inferioare (ex. şobolani) 
faţă de dimensiunile prezente la om, la care 
dimensiunile nucleilor amigdalieni sunt mult 
mai reduse, în ciuda proporţiei inverse dintre 
oameni şi şobolani.

În total acord cu opiniile prof. Hasler, pledante 
indirect pentru reconsiderarea conceptului de eus-
tres, considerăm justeţea acestui argument şi prin 
prisma importanţei instinctului de conservare, care 
prezintă o prioritate absolută nu numai la animale, 
cu excepţiile generate de exemplele de altruism şi 
alte atitudini superioare la fiinţele umane. De altfel, 
satisfacţiile instinctuale la om sunt subliniate şi de 
dictonul: „Primum vivere, deinde philosophare“.

Întrucât va trebui să argumentăm în favoarea 
conceptului de eustres – pornind de la această opi-
nie a autorului elveţian, referitoare la cele două fa-
ţete ale intervenţiei factorilor psihosociali în viaţa 
psihică şi în evoluţia stării de sănătate a fiinţei uma-
ne –, este necesară o prezentare succintă a concep-
tului general de stres şi, apoi, a celor două faţete ale 
sale, distresul şi eustresul, descrise iniţial de către 
Selye. 

Stresul, în accepţiunea sa cea mai largă, este ca-
racterizat prin câteva definiţii redate în cele ce ur-
mează.

Selye – 1957 (12): Reacţie generală a organis-
mului la o serie de agenţi stresori externi (se omi-
teau stresorii interni) de sorginte fizică, chimică, 
biologică şi psihologică

Iamandescu (10), Fritzsche – 2003 (13): O reac-
ţie de răspuns, resimţită ca un efort de către subiect, 
la o solicitare în plan fizic (somatic) şi/sau psiholo-
gic, produsă de diverse cauze, externe sau interne, 
denumite stresori

McGrath – 1974 (14): Un dezechilibru marcat 
între solicitările mediului şi capacităţile de răspuns 
ale organismului.

Stresul psihic reprezintă o stare de tensiune psi-
hică intensă (resimţită fizic), determinată de acţiu-
nea unor stimuli psihici cu semnificaţie crescută: 
negativă = distres sau pozitivă = eustres (10).

Distresul este încă sinonim cu conceptul gene-
ral de stres psihic, dar definiţia sa reală se referă la 
declanşarea sa de către stresorii negativi, cu rol ne-
favorabil pentru individ, dar – în viziunea lui Selye, 
ca şi a autorilor contemporani, între care şi subsem-
natul – el păstrează semnificaţia sa negativă pentru 
sănătatea fizică si psihică a unui individ. Rolul său 
a fost reliefat de către Selye în afirmaţia acestuia: 
„Sancţiunile distresului sunt bolile şi nefericirea“ 
(5). Redăm două definiţii relevante pentru distres: 

Lazarus şi Folkman (1984) (15) – efort cognitiv 
şi comportamental de a reduce, stăpâni sau tolera 
solicitările externe sau interne care depăşesc resur-
sele personale (teoria cognitivistă şi comportamen-
tală a modelului tranzacţional al stresului). 

M. Golu (1981) (16) – stare de tensiune/încorda-
re, determinată de agenţi efectogeni cu semnificaţie 
negativă, de frustrare sau de reprimare a unor stări de 
motivaţie (trebuinţe, dorinţe, aspiraţii) şi de dificul-
tatea/imposibilitatea de rezolvare a unor probleme. 

Personal, am introdus în 1993 (9) conceptul de 
SP secundar – generat, în ultimă instanţă, de toate 
celelalte forme de stres (fizic, chimic, biologic), 
exemplificat prin cazul unei insolaţii sau degerături 
(stresori fizici) sau al unei infecţii (stresori biolo-
gici), care – prin disconfortul somatic şi reacţia psi-
hologică la suferinţă generate de aceşti stresori non 
psihici – converg în apariţia unui distres secundar.

Definiţiile şi caracterele generale ale eustresului
Lazarus (1966) (17) consideră eustresul ca pe un 

răspuns cognitiv pozitiv la stres care dă individului 
senzaţia de realizare, împlinire sau alte emoţii pozi-
tive.
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Von Eiff (1984) (18) defineşte eustresul ca fiind 
un stres declanşat de stimuli plăcuţi ai ambianţei 
sau de trăiri psihice plăcute, palpitante – de la emo-
ţii pâna la sentimente –, având consecinţe favorabi-
le pentru organism. 

La noi în ţară, Derevenco (1992) (19) a caracte-
rizat succint eustresul – în raport cu distresul – ca 
fiind un „stres validat printr-o reacţie moderată, ca-
tecolaminică şi cortizolică“, iar Riga & Riga (2005) 
(20) l-au considerat un „fenomen dezirabil (…), 
vitalizant, favorabil pentru individ“.

Ambele forme de stres psihic – având corelate 
somatice ale emoţiilor foarte intense („furtună ne-
urovegetativă“) (9) – pun în mişcare o veritabilă 
ploaie de hormoni de stres, reprezentaţi de hormo-
nii propriu-zişi, neuromediatori, citokine etc. (Co-
culescu, 1987) (21), având acţiuni specifice lor asu-
pra organelor şi aparatelor, inclusiv asupra 
sistemului nervos, iar rezultanta – diferită în plan 
neuro-umoral – a celor două forme de stres (eustres 
şi distres) este dată de interacţiuni complexe, încă 
incomplet elucidate (în special pentru eustres).

Întrucât ponderea elementelor de ordin psiholo-
gic în prezentarea de faţă a fost intenţionat stabilită, 
vom renunţa la o analiză detaliată a substratului 
psihofiziologic al celor două forme de stres, limi-
tându-ne la o prezentare schematică a datelor prin-
cipale în această privinţă (10, 22), referitoare la 
natura hormonilor de stres – cu rezultanta lor majo-
ră în plan fiziologic şi în plan psihologic.

Astfel, distresul se caracterizează prin:
– Hormonii de stres principali: catecolamine, 

CRF, cortizol (acesta din urmă – criteriu ma-
jor de stabilire a distresului)

– Impact somatic major: boli cardiovasculare, 
metabolice, imunitate scăzută (cancer, infec-
ţii severe)

– Impact psihologic negativ: anxietate, epuiza-
re, frică, furie, depresie etc.

Eustresul prezintă ca trăsături principale: 
– Hormoni de stres: catecolamine, cortizol – 

moderat, serotonină, oxitocină, endorfine, 
dopamină 

– Impact somatic major: activare fiziologică 
multiplă + creşterea imunităţii (NK Cells) 

– Impact psihologic major: euforie, exuberanţă 
(stimularea zonelor de recompensă), implicat 
în psihoterapie. 

În ultimii 20-30 ani, au apărut treptat referiri tot 
mai frecvente la eustres, utilizându-se din nou acest 
termen şi completându-i-se tot mai profund sfera sa 
noţională.

Dintre contribuţiile autorilor de dată recentă la 
extinderea notelor de definiţie a eustresului, vom 

prezenta, în cele ce urmează, pe acelea care ni se 
par mai relevante.

Răspunsul cognitiv pozitiv, conferit de: 
–  emoţii pozitive intense, la percepţia semnifi-

caţiei pozitive a stresorului (10)
–  eforturi de atingere a unui ţel considerat ac-

cesibil (23) 
–  aşteptările pozitive, speranţele subiectului 

(24)
–  sentimentul de control al situaţiei (25).
În planul efectelor sale asupra sănătăţii, eustre-

sul reprezintă un adevărat „combustibil fiziologic“ 
pentru imunitate, vindecarea bolilor somatice şi 
psihice (26).

Conceptul de Flow
Creat de Csikszent Mihaly (citat de Jackson & 

Ryan 2012) (27), constituie o formă majoră de eus-
tres, caracterizată prin:

–  stare de euforie atingând extazul (estetic, 
erotic, mistic etc.), asociată cu o detaşare ab-
solută de mediul înconjurător;

–  atmosferă de entuziasm exploziv, contagios 
(ex. concerte rock sau simfonice, întreceri 
sportive etc.);

–  triumf personal sau colectiv; 
–  frenezia efortului de creaţie artistică, tehnică 

etc.;
–  împlinirea unei motivaţii intrinseci puterni-

ce.
Într-o accepţiune personală (Iamandescu, 2016) 

(28), am putea considera că: 
–  starea de flow reprezintă cufundarea totală 

într-o stare de beatitudine = „fericire acută“ 
(„clipa supremă“ a lui Faust)

–  eustresul, inclusiv forma sa de flow, de „feri-
cire acută“, reprezintă un aspect pasager al 
existenţei, în timp ce bunăstarea psihologică 
– PWB (Psychological Wellbeing) (Ryff) 
(29) – durează mai mult, uneori până la sfâr-
şitul existenţei = „fericire cronică“.

Concluzii – Importanţa eustresului pentru 
practica medicală şi pentru cea a psihologiei 
clinice

Eustresul reprezintă un fenomen activ, deoarece 
determină o punere în tensiune pozitivă a întregului 
organism. Are consecinţe favorabile pentru orga-
nism:

1.  încarcă rezervorul energiei antidistres – ter-
men utilizat de Selye (12) şi Birkenbiehl (30) 

2.  constituie cadrul ideal pentru instituirea psi-
hoterapiei (10) 
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3.  favorizează longevitatea prin procese biolo-
gice asociate, favorabile sănătăţii, în special 
prin creşterea imunităţii.

Un alt argument în favoarea reconsiderării im-
portanţei eustresului ar putea fi furnizat de noua 
direcţie în psihoterapie, inaugurată recent de „Well 
Being Therapy“, creată de G.A. Fava (2016) (31), 
care porneşte în demersurile cognitive specifice ale 
acestei terapii de la analiza eustresurilor trăite de 
pacient, înregistrând atât cauzele acestora, cât şi 

condiţiile în care eustresurile respective sunt anihi-
late, amortizate. 

Privit prin prisma unei viziuni hedoniste asupra 
vieţii – temperată de contraindicaţiile de rigoare 
asupra unor stresori pozitivi, dar cu rol de factori de 
risc (de ex. fumatul, consumul de alcool sau ali-
mente nocive în exces) –, cultivarea consecventă şi 
raţională a eustresurilor înfrumuseţează existenţa 
umană şi îi prelungeşte durata.
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