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Mindenki fáradt. Az ügy-
feleim – felnőttek és 
gyerekek – fáradtan 

érkeznek a pszichoterápiára. 
Gyakran fáradt vagyok én is. A 
beszélgetések rutinjába tarto-
zik, hogy megkérdem, mi tör-
tént velük amióta nem talál-
koztunk. Órarendszerinti fel-
adatok között rohangálnak, és 
próbálnak megfelelni az elvá-
rásoknak. Nem a jó értelem-
ben vett munka utáni fáradt-
ságról beszélünk, hanem ki-
merültségről. A középiskolások 
reggel már fáradtan érnek hoz-
zám, és futnak tovább iskolába. 
A felnőttek munka után jönnek, 
de csak akkor, ha nem jön köz-
be valami halaszthatatlan mun-
kahelyükön. Lelki egészségük-
kel akkor foglalkozunk, ha ma-
rad rá idejük.

Buta kérdések sorozatával fá-
rasztom őket: miért éppen ne-
ked kell elvégezned, amit rád 
sóztak? Miért hagyod, hogy rád 
varrják mások feladatait? Olyan 
kérdések ezek, amelyeket bará-
tainkkal is megbeszélünk. A vá-
laszok ismerősek: tudod, nem 
mondhatok nemet, vagy nincs 
más, aki megtegye. Persze tu-
dom, de mégis úgy teszek, mint-
ha nem tudnám, és újra meg-
kérdem, mert el kell jutnunk 
arra a pontra, hogy az ügyfél is 
megértse: mindaz elvégezhetet-
len, amit a mindennapokban so-
kan vállalunk.

Veszélyes tévedés mindig igent 
mondani

Arra neveltek, hogy következe-
tesek és megbízhatóak legyünk. 
Végezzük el a ránk háruló fel-
adatokat. Hogy a feladatok nem 
sorban jönnek, és nem egyszer-
re valósíthatók meg, arra nem 
kapunk felnőtthöz méltó meg-
oldást. Az európai ember vég-
zetes képpel él az egyensúly-
ról. Azt hisszük, hogy a folya-
matos változás nélküli teljesít-
mény jelenti az egyensúlyt. Pe-
dig ez pont az ellentéte annak.

Dicsértek engem és mást is 
azért, mert mindig megbízha-
tóan elvégeztem feladataimat, 
és mindig tudtam a jó választ.  
Az élet dicső pillanataiban az a 
szerencsés forgatókönyv, ha jó-
kat mondanak rólunk. Szeret-
jük, mert megbecsülésre min-
denkinek szüksége van. Meg-
fürdünk a pillanatnyi dicsőség-
ben, és abban reménykedünk, 
hogy ez máskor is így lesz. Bár e 
szavak, értékelések teljes mér-
tékben nem igazak. Hosszabb 
időre visszanézve egyik sem 

az. Az igaz, hogy megpróbáltam 
elvégezni feladataimat és odafi-
gyelni másokra, de hol van ez a 
mindig abszolútumától? Még-
sem mondunk ellent, amikor 
dicsérnek minket, holott tud-
juk, mindez csak a látszat. Ezek 
azok a pillanatok, amikor érez-
zük, tényleg fontosak vagyunk 
valakinek.

És persze kritizálnak min-
ket, amikor nem vagyunk formá-
ban. Szedd össze magad, nem 
maradhatsz ilyen állapotban – 
mondják. Legyél optimista, lásd 
a dolgok jó oldalát. De nem tud-
ják, hogy éppen kórházból vagy 
temetőből jövünk. Nem tudják, 
hogy éppen mi zajlik bennünk. 
Örök mosolyt várnak el tőlünk, 
mert szomorúságunkkal nem 
mernek szembenézni. Mert mi 
van, ha jó keresztyénként vagy 
lelkiismeretes barátként éppen 
az ő dolga lesz, hogy felvidítson 
minket?

Soha nem fogom elfelejteni a 
román közszolgálati adó egyik 
díszgáláján elhangzott beszé-
det: egy hölgyet tüntettek ki a 
munkában való teljesítménye 
miatt. A színpadra kiállva el-
mondta: ő megtanulta, a munká-
ban a mértékletesség a legfonto-
sabb. Megtanulta, hogy ha lejárt 
a munkaidő, neki haza kell men-
nie. Hogy az aznap elmaradt fel-
adatokat másnapra kell hagy-
nia. Amit időben nem lehet elvé-
gezni, azt tudomásul kell venni 
és elengedni, mert úgysem fog-
nak neki szobrot állítani. Meg-
tapsolták, mint azokat, akik vé-
gigmondták az ilyenkor szoká-
sos cifra önámításokat.

Nehéz mindezt a fiataloknak 
elmagyarázni. Ők még képesek 
a leglehetetlenebb feladatoknak 
is nekivágni. Csodáljuk őket, és 
ez jót tesz a társadalomnak, de 
ez az életszemlélet nem fogja 
végigsegíteni őket az életen.

A végzet elkerülése

Ha azt hiszem, hogy mindig 
meg kell felelnem az elvárá-
soknak, hogy minden felme-
rülő problémát meg kell olda-
nom, hogy mindig képes vagyok 
szeretetteljes lenni, akkor már 
el is kezdek önmagamnak ha-
zudni. Nem én vagyok a hibás, 
mondogatjuk, másként az ön-
magunkról alkotott pozitív kép 
nem tartható fenn.

Ilyen körülmények között az 
ember el sem éri az idős kort és 
olyan krónikus betegségek tá-
madják meg, amire nem számí-
tott. Az ilyen embereknél negy-
ven év fölött gyakorivá vállnak a 
szív- és koszorúér-megbetege-
dések, a rákos daganatok vagy 
a pánikrohamok, a depresszió. 
Érdekfeszítő elméletek létez-
nek arról, hogy a folyamatos el-
lentmondásban való élet milyen 
stresszhelyzeteknek teszi ki 
az embert, és ettől miért beteg-
szünk meg. De az elméleten túl 
a hogyan tovább kérdésre adott 
válasz ugyanaz: változtatni kell 
önbecsapó énképünkön.

Meg kell tanulnunk: minden 
igen kimondása nemet jelent 
minden más alternatívára. Sta-
tisztikai kimutatást készíte-
ni a főnöknek a cég éves vécé-
papír-fogyasztásáról és kiér-
tékelni az eredményeket nem 
fér össze azzal, hogy megláto-
gatok valakit a kórházban. Az-
zal sem, hogy estig a munkahe-
lyen töltött napért hiába fizet-
nek túlórapénzt vagy más kár-
pótlást, mert az életemből azt a 
napot senki nem pótolja. Kár, ha 
oda jutunk, hogy a második in-
farktusnak vagy az agyvérzés-
nek kell erről meggyőznie.

A döntés a mi felelősségünk

Ha egy kérésre lehet igent mon-
dani, akkor lehet nemet is. Már 
csak a félelmeinken kell túllép-
nünk: mi lesz a következmé-
nye? Nem léptetnek elő? Kirúg-
nak az állásból? Nem állítanak 
szobrot? Könnyű erről beszél-
ni, de egy rendes ember számá-
ra ez olyan, mint amikor üvegfo-
lyóson kell sétálnia a Grand Ca-
nyon felett. Szeretnénk, csak a 
testünk nem hallgat ránk, mert 
megfutamodunk.

Kezdőknek ajánlom Thomas 
Gordonnak az Én-közlések 
technikája című könyvét. Ezt 
használva úgy írjuk le a hely-
zetet, amivel találkozunk, hogy 
még véletlenül sem lehet minket 
hibáztatni, amiért a válaszunk: 
nem. Először megfogalmazzuk, 
hogy mi az, amit mi látunk.

„Arra kérsz, hogy statisztikát 
készítsek neked a cég éves túl-
zott vécépapír-fogyasztásáról, 
és derítsem ki, miért ilyen nagy 
a fogyasztás”. Aztán megfogal-

mazzuk, mi az, amit gondo-
lunk. Megmondhatom a főnök-
nek, hogy „számodra a vécé-
papír-fogyasztásból származó 
költségek komoly cégvezetési 
kérdést jelentenek”. De arra is 
gondolok, hogy ott fekszik a leg-
jobb barátom a kórházban, pár 
napja szenvedett agyvérzést, 
és nekem fontos lenne, hogy ma 
meglátogassam, mielőtt haza-
megyek. Vagy erre lesz időm, 
vagy arra. Majd megfogalmaz-
zuk, mit érzünk mindezzel kap-
csolatban: „úgy érzem, a vécé-
papír-fogyasztás titkának meg-
fejtése helyett fontosabb meg-

látogatnom a barátomat”. Ilyen 
óvatos elemzés után kimond-
juk azt, ami amúgy is normális: 
„úgy döntöttem, neked most ne-
met mondok, és elmegyek meg-
látogatni a barátomat”. Ez tény-
leg működik. Gyakorlással egy 
idő után annyira belejövünk, 
hogy már csak nehéz helyze-
tekben kell ilyen módon mások-
nak és önmagunknak magya-
rázkodnunk, amiért azt tesz-
szük, amit a józan ész diktál.

Normális ember, aki nem 
pszi chológiatechnikákkal prog-
ramozta át lelkét azért, hogy 
normálisan dönthessen, nem 
így cselekszik. A főnök azt ké-
ri tőlünk, hogy készítsünk sta-
tisztikát, miközben mi arra gon-
dolunk, hogy ugorjon kútba a vé-
cépapírszámláival együtt. Vagy 

elmegyünk a barátunkat meg-
látogatni, vagy mégis elkészít-
jük a statisztikát – rosszul. Mi-
közben az, akivel törődni sze-
retnénk, magára marad. Mind-
két esetben lelkiismeret-furda-
lásunk lesz. Az ilyen esetekről 
beszélgetünk a pszichoterápi-
ás üléseken.

Mikor mondjunk nemet?

Közmondás emlékeztet arra, 
hogy a siker és a túlbuzgóság 
nem alkot jó párost. Adott hely-
zetben a túl merev próbálko-
zás nem az elvárt eredményt 

hozhatja, hanem a kudarc má-
sik változatát. Gyakran hallom, 
hogy azt mondják: szépen is 
kértem, fenyegettem is, de egyik 
sem segített. Persze mondhat-
juk, mert az adott helyzetben 
nem ezek voltak a jó megoldá-
sok. De attól még van megoldás.

Aki hosszú ideig azzal szem-
besül, hogy nem tud személyes 
korlátokat felállítani magának, 
és túl gyakran vállal olyan fel-
adatokat, amelyek túlterhelik, 
oda jut, hogy szeretne végre ő 
is nemet mondani. Ha a munka-
helyemen nem merem megten-
ni, akkor majd otthon a gyerme-

keimmel vagy a párommal ke-
ménykedek. Még akkor is, ha 
azok kérése jogos és fontos, és 
teljesítésük az én felelősségem. 
Vagy ha a családban nem me-
rek nemet mondani, akkor azt 
megteszem az ismerőseimmel 
vagy idegenekkel. Közben ér-
zem, hogy nincs igazam, de ma-
gunknak mindig jól tudunk ha-
zudni, önmagunkat nem szok-
tuk lebuktatni.

A jól meghatározott szemé-
lyes korlátok, a saját képessé-
geim korlátjainak ismerete és 
a kritikák vállalása kell ahhoz, 
hogy túllépjek saját szupermen-
komplexusaimon. Nem vagyok 
képes mindig mindenben helyt-
állni. Ezt fájdalmas elismer-
ni egy versengésre épülő társa-
dalomban. Megtanulni elszen-

vedni a kritikát, ellentmonda-
ni a folyamatosan versenyre 
való buzdításnak, érvelni a sa-
ját értékeink mellett azt jelen-
ti, hogy folyamatosan szenve-
dünk, mert szembesülünk sa-
ját emberi korlátainkkal. De 
megtanulni nemet mondani ak-
kor, amikor igent várnak tőlünk 
olyan, mint minden más embe-
ri tevékenység. Ha megtanultuk 
és jól használjuk, akkor nem-
csak a negatív visszajelzések-
kel fogunk szembenézni, ha-
nem azzal a belső jóérzéssel 
is, hogy azt tudjuk tenni, ami a 
megvalósítható lehető legjobb.

Egy idő után az emberek meg-
tanulnak nemet mondani. És el-
jönnek a terápiás beszélgetésre 
ugyanolyan fáradtan, mint ad-
dig. Én is kimerült vagyok, mint 
addig, de akkor már mindket-
ten tudni fogjuk: olyasmiért va-
gyunk fáradtak, ami megérte. És 
ez lelki békét ad ahhoz a felis-
meréshez, hogy nem a fáradtság 
fog egyszer megszűnni, hanem a 
jókor mondott nemek segítenek 
abban, hogy attól fáradjunk ki, 
ami nekünk igazán fontos.

A szerző pszichológus
és pszichoterapeuta

Legtöbbünket megfelelési kényszer hajt, és csak 

ritkán tudunk nemet mondani arra, amire rend-

szeresen megkérnek. Gyakran ez belső vívódást 

okoz, amíg rá nem jövünk, hogy változtatni kell 

önbecsapó énképünkön.

Hogyan mondjunk nemet?

A munkahelyen való túlórázásaink miatt úgysem fognak szobrot állítani nekünk

Az európai ember végzetes képpel él az egyen-
súlyról. Azt hisszük, hogy a folyamatos válto zás 
nélküli teljesítmény jelenti az egyensúlyt.
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