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Inkább elvesznek, mint adnak
Számos árnyoldala van a napjainkban igencsak népszerű „könnyűmotivációnak”

– Nagyon divatos manapság az 
önfejlesztés. Az online térben, 
a közösségi oldalakon számos 
életvezetési tanáccsal találkoz-
hatunk. Miért lett ilyen népszerű 
az ún. „könnyűmotiváció”? 

– Erre az egyszerű kézenfekvő 
válasz az lenne, hogy azért, mert 
miközben elénk folyik, azt sugall-
ja, könnyű bármit elérni, bármivé 
lenni. És a léleképítés, jól-rosszul, 
de mindannyiunk igénye valami-
lyen formában. Az internet zaja 
nagyon sok mindent elvesz, elvett 
az életünkből. Természetesen ké-
pes sokat adni is, ha megfelelően 
használjuk, de kritikátlan fogyasz-
tása kifejezetten rombol, és ma már 
kutatások igazolják, hogy butít. 
Nekem még mindig meggyőződé-
sem, és valószínűleg ez már így is 
marad életem végéig, hogy a tudás, 

a nevelés és az önnevelés – 
végül is az önsegítés is ez 
utóbbi körébe tartozik vagy 
tartozhatna – humán fela-
dat, azaz ember végzi ember 
segítségével és nem online 
sajátítjuk el. Ezzel el is ju-
tottunk a tanügyünk nagy 
hiányosságához: talán a leg-
fontosabbra nem tanít meg, 
arra, hogy hogyan éljük jól 

az életünket. Persze, van 
ebben a családnak is felelőssége 
bőven, de ezek külön nagy témák. 
Amit tehát nem tanítanak meg, azt 
megpróbáljuk a legegyszerűbb mó-
don megszerezni.

– A motivációs könyvek is so-
ha nem látott népszerűségnek 
örvendenek. Hogyan érdemes 
szelektálni e téren?

– Így igaz, ma már a könyvpi-
acot is elöntötte a mindenféle se-
gítő és önsegítő könyv, amelyben 
néha már a szakember sem képes 
kapásból tájékozódni. Nincs olyan 
módszer, amely biztosan megvéd-
je a saját kezdeményezésből csak 
internetről tájékozódó fi atalt vagy 
esetleg kevésbé fi atalt. Illetve 
ugyanaz lenne, mint mindenféle 
tájékozódás esetén: meg kellene 
nézni, ki az illető „tanító” vagy 
motiváló, vagy milyen portál, ol-
dal hirdet valamit vagy valakit, 
azaz a hitelességet kellene valami 
módon megállapítani. Ami egy-
re nehezebb. Ismert tudományos 
szerzők műveit, az általuk aján-
lottakat lenne érdemes olvasni, 
illetve a szakemberek vélemé-
nyét kikérni, ha ismernek ilyet. 
Ha valaki interneten is keresgél 
és neveket vagy könyvcímeket üt 
be, egyértelműen kiderül, hogy 

mi a különbség egy Popper Péter, 
Csíkszentmihályi, Bagdy Emőke, 
Aronson, Fromm, hogy csak né-
hányukat említsem, és valamelyik 
motivációs tréner között. Aztán 
lelke rajta, hogy miután elolvassa, 
mit lehet róluk tudni, kit választ ki 
közülük a maga számára.

– Apropó, motivációs tréne-
rek, talán nem túlzást azt állí-
tani, hogy felhígult a szakma? 
Könyvek, fi lmek és Youtube-vi-

deók végeláthatatlan sokasága 
értekezik arról, hogy hogyan 
érdemes élni az életünket. Bár 
a könyvek sokban különböznek 
egymástól, a legtöbb arról szól, 
hogy gondolkodj pozitívan, kép-
zeld el a sikeredet, mondj pozitív 
megerősítéseket nap mint nap 
stb. Nem mellesleg az önfejlesztő 
tréningek is egyre divatosabbá 
váltak.

– Sajnos a szakma valóban fel-
hígult. Részben ennek következ-
tében, eltolódnak a hangsúlyok. 
Mert például a pozitív szemlélet 
vagy általánosabban a pozitív pszi-
chológia, alapjáraton használható 
hozzáállást, mentalitást hirdet: 
meglátni vagy megpróbálni ész-
revenni, megkeresni a lehető leg-
több kényelmetlen helyzetben, fájó 
történésben is a jót, valamit, ami 
tovább lendíthet, ez mindenképp 
fontos és használható magatartás. 
Ám ebben is szükség lenne a mér-
tékre, mint különben mindenben, 
de átestünk a ló túlsó oldalára és 

az már káros. Tudni kell azt is, 
hogy minden előadás és/vagy fi lm, 
ha tetszik, a nézőben katarzist, az-
az felszabadulási élményt, örömöt 
vált ki, s valamiféle ösztönzést ar-
ra, hogy maga is így cselekedjék. 
Ez eddig rendben lenne. Az ilyen 
próbálkozás az elején még vala-
miféle részleges eredménnyel is 
járhat. Hisz a technika, hogy ismé-
telgesd magadnak azt, amit el sze-
retnél érni, vagy érezni szeretnél, 
azaz az önszuggesztió, mert erről 

van szó, ha nem is mondják így ki, 
önmagában egy ideig feszültsé-
goldó hatással jár, ha nem is válik 
belső indíttatássá. Az tudományos 
tény ugyanis, hogy az ismétlődő 
cselekvések, gondolatok oldják a 
szorongást. Ez magyarázza az au-
tista gyerekeknél megfi gyelhető 
(néha hosszú ideig, órákig is tartó) 
ismétlődő, sztereotip mozgásokat, 
vagy a kényszercselekvések, a 
kényszeres gondolatok kialakulá-
sát az erősen szorongó emberek-
nél. Ezért megtörténhet, hogy egy 
gondokkal vagy betegséggel küzdő 
személy ezzel elodázza a bajok és 
azok nagyságának a felismerését, 
hisz ideig-óráig oldja őket, miköz-
ben a valóságban a problémák sú-
lyosbodhatnak, esetleg – ilyennel 
is találkoztam – újabb tüneteket 
ad hozzá a már meglévőkhöz. Ha 
a gondokkal küzdő személy eljut 
végül szakemberhez és megoldja a 
gondjait, akkor rendben. A nagy baj 
megint az, hogy akik belekerülnek 
ebbe a motivációs-ezoterikus-ön-

fejlesztős rendszerbe, legtöbbször 
annyira hisznek (!) benne, hogy 
nem lehet meggyőzni őket arról, 
hogy másféle segítséget vegyenek 
igénybe. A jelenség hasonlít a fa-
natikus hívő magatartásához, aki 
nem veszi segítségbe az orvostu-
dományt, mert azt hiszi, hogy az 
Isten enélkül is meggyógyítja őt. 
Ezek a motivációs előadások elég-
gé kaotikusak is, vagy az előadó 
sajátos egyéni logikája érvényesül 
bennük, de ugyanakkor roppant 
szuggesztívek is: az előadó lelkese-
dése, a tréner (vélt vagy valós) ka-
rizmája, mely egy bizonyos rétegre 
nagy hatást képes gyakorolni, az 
ismétlések, mély nyomot képesek 
hagyni az erre fogékonyakban. 
Ezért úgy tűnhet, hogy ezek a ta-
lálkozások, ill. idézetek vagy önse-
gítő könyvek azonnal hatnak. 

– Az emberek pedig vevők az 
ilyenfajta könnyűmotivációra…

– Igen, korunk sajnos vevő ezek-
re a jelenségekre, hisz ő termelte ki 
őket. A kortárs világ nem kifejezet-
ten a jól szervezettségről, a pontos 
határok meghúzásáról, az erős ér-
tékrendszerek kialakításáról szól. 
Épp ellenkezőleg, túlzottan megen-
gedő, anómiás, sok mindent össze-
mosó  világban élünk, melyben érték 
a könnyen elérhető gyors eredmény, 
a szerepek, tevékenységek, sőt az 
érzelmek váltogatása. Nem igazán 
szeretünk nagy energiát és sok időt 
befektetni a dolgokba. Alapjáraton 
inkább a passzív befogadás a menő: 
oldja már meg valaki, csináljon már 
valaki valamit a bajommal. Ezért 
könnyebb előadásokat hallgatni, 
tréningekre utazgatni, szinte nagy 
buliként megélni az önfejlesztést, 
ami ha nem jön össze, újabb előa-
dásokra, tréningekre lehet bene-

vezni, mindenfélét idézgetni, mint 
elkezdeni másként élni, változtatni 
a szokásainkon, egyáltalán szembe 
nézni a valósággal és szakember se-
gítségével, kemény munkával hely-
retenni a dolgokat. Sajnos, az sem 
tesz jót, hogy bizonyos értelemben 
kezd felhígulni a szakma is. Egy-
részt spiritualitás címén az ezotéria 
is beszivárgott a lélektani narratívá-
ba, másrészt a politika is megtette 
a magáét, hisz oda jutottunk, hogy 
lelki jelenségeket nem annyira tu-
dományos iskolák, hanem az ideo-
lógia mentén értelmezünk. Az érté-
kek megkérdőjelezése, a klasszikus 
erkölcsiség alkonya ráadásul rátesz 
még az egészre egy-két lapáttal. Az 
élő kapcsolat fontosságát bizonyítja 
többek között a motivációs előadá-
sok és tréningek sikere. Ezért kellene 
megtanítani otthon, az iskolában, 
majd felsőbb iskolában, hogy mit 
kell, mit érdemes ismerni, hogyan 
kell szelektálni, honnan a legjobb 
informálódni. Illetve azt is, hogy a 
gondokkal szakemberhez és nem az 
internethez kell folyamodni. Ilyen 
értelemben a világ tulajdonképpen 
nem változott, mert ugyanarról a 
jelenségről van szó, amit régebb a 
faluközösség, a szomszédok vagy 
a munkatársak szerepe jelentett, il-
letve jelent részben ma is, mikor so-
kan a szomszédasszony, a koma, az 
ivócimbora vagy a főnöke hasonló 
tünetei alapján „ismeri fel” saját be-
tegségét és kezeli azt az utcasarkon, 
kapuban vagy egy kávé mellett meg-
beszélt gyógyszerekkel. Ma az inter-
net segítségével „ismerik fel” sokan 
a bajukat és ugyanott „kezelik” is. 
A helyzet külön pikantériája, hogy 
létezik valamiféle társadalmi szki-
zofrénia ezen a téren (is): egyrészt 
még mindig eléggé kemény előítéle-
tesség létezik a pszichológusokkal, 
pszichiáterekkel és a pszichés gon-
dokkal küzdőkkel szemben, más-
részt divattá vált depressziósnak 
lenni (olyan depis vagyok, mondják 
sokan, gyakran), illetve röpködnek 
a mindennapi beszédben az olyan 
diagnózisok, mint pszichopata, oli-
gofrén vagy demens, természetesen 
nem kifejezetten a helyzetnek meg-
felelően. De valódi ismeret a köztu-
datban annál kevesebb van.

– Szót kell ejteni ugyanakkor 
arról is, hogy az imént felsorol-
tak mellett létezik még egy en-
nél is úgymond könnyebb moti-
vációforrás. Ezek az interneten 
terjedő motivációs idézetek, 
gyakorlatilag ma már nem tud-
juk végiggörgetni úgy az üzenő-
falunk a közösségi média felü-
letein, hogy ne botlanánk bele 
ilyenekbe.

– Ha a népszerűségükre gon-
dolunk, akkor nagyon hasznosak-
nak tűnhetnek, hisz sok a rajongó-
juk. Mégis, inkább problémásnak 
tartom ezeknek a terjedését. 

Folytatás a  7 .  o ldalon 

Meg tudod csinálni – vallja 
a legtöbb motivációs tréner 
és fénykép. „A baj ott kezdődik, 
amikor az illető azt hiszi, 
hogy most megtalálta bajaira 
az univerzális gyógyírt”

▴  FORRÁS: PIXABAY.COM

• Motivációs könyvek, írások, idézetek és Youtube-videók végeláthatatlan sora 
értekezik manapság a sikerről és az arra kondicionált életről. Az internetnek kö-
szönhető szabadság következtében pedig napjainkban gyakorlatilag csak az nem 
lesz motivációs előadó, aki nem akar. A jelenségnek viszont számos árnyoldala van, 
hiszen a felelőtlen tájékozódás e téren akár komoly pszichés traumákhoz is vezet-
het. Albert Ildikó pszichológussal jártuk körbe a témát.




