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H I R D E T É S

„Eleve egy társadalmi narratívánk, hogy 
soha ne tartozzunk senkinek, mert akinek 
tartozunk, az rendelkezhet felettünk, vagy-
is ki vagyunk, vagy ki lehetünk szolgáltatva 
neki. Így nagyon nehéz rászánni magunkat 
a kölcsön vagy hitel felvételére, bármilyen 
kis összeg is legyen” – magyarázta eköz-
ben a pszichológus. Hozzátette, ebben a 
pillanatban már eleve van egy negatívabb 
önértékelésünk magunkról – „egyedül nem 
megy” érzés –, erre pedig ráépül, hogy 
akár többet kell majd visszafi zessünk, mint 
amennyit kértünk, és hogy le vagyunk köte-
lezve akár hosszabb időre is egy banknak, 
hitelezőnek. Ez a szabadságérzéstől foszt-
hat meg bennünket, s akár csapdában is 
érezhetjük magunkat, romlik a teljesítmé-
nyünk, és felerősödnek a negatív gondola-
tok, mint például „csak azért dolgozunk, 
hogy a hitelt fi zetni tudjuk”. Így a saját ön-
képünk is romlik, kevesebb életörömünk 
lesz, s így a jövő is szürkévé válhat. S bár 
rövid távon felvillanyoz, hogy pénzhez ju-
tunk, a félelem a visszafi zetés nehézségei-
től hosszú távon inkább negatív érzésekhez 
vezet. Erős kognitív disszonanciához vezet-
het, ami azt jelenti, hogy a külső világunk 
és a belső érzelmi világunk között feszült-
ség keletkezik, amit sokáig nem bír az em-
ber elviselni. Ennek vagy az a vége, hogy 
nem veszünk fel kölcsönt, vagy megmagya-
rázzuk, miért jó nekünk ez a hitel, közben 
pedig szerintünk mindenki más elmaradott 
gondolkodású.

Folyamatosan fejlesszük, 
képezzük önmagunkat
Mivel szakértők több könyvespolcnyi 
könyvben megadták a választ, hogy mi-
lyen módszerekkel gazdálkodhatunk a 
pénzünkkel, Szabó Árpád szerint erre a 
kérdésre válaszolni két-három mondat-
ban merész vállalkozás. A PKE oktatója 

elmondta, néhány alapdologra kell fi gyel-
nünk, például minden megkeresett 100 
lejből csak 70–80-at költsünk el, 10–20-at 
fektessünk be, és 10-et adjunk adomány-
ként a rászorulóknak vagy valami jótékony 
célra. Fontos, hogy jövedelmünk tizedét 
mindig saját jövedelemteremtő képessé-
günk növelésébe fektessük be. „Bővítsük 
ismereteinket és szakmai tudásunkat, 
járjunk képzésekre és szemináriumokra. 
Ha állandóan fejlődünk, egyre jövedelme-
zőbb munkahelyünk vagy vállalkozásunk 
lesz, és ki tudjuk szorítani a pénzügyi be-
fektetésekre, valamint az adományokra 
szolgáló egy-egy tizedrészt” – magyarázta 
a közgazdász.

A pszichológus úgy véli, azzal tudjuk meg-
óvni mentális egészségünket, ha megbíz-
ható forrásokból tájékozódunk a hitelekről 
és kamatlábakról. Sokkal célravezetőbb, és 
növeli az önértékelésünket, ha megismerjük 
a pénz világát, megértjük a hitelek és banki 
világ működését – ha csak kismértékben is. 
Szakemberektől kérjünk segítséget, végez-
zünk kurzusokat, legyünk informáltak, és 
próbáljuk ezt bevezetni a családi életünkbe 
is minél hamarabb, hogy a gyermekeink már 
ezzel a tudással induljanak el a munkaerő-
piacon. „Csábító tud lenni a sok reklám és 
médiatartalom, ami a könnyen, kevés idő- és 
energiabefektetéssel jövő pénzt hirdeti, de 
ennek nincs realitásértéke. Megtörténhet, 

hogy egyszer bedőlünk neki, másodszorra 
viszont már a mi döntésünk, a mi felelőssé-
günk és senki másé, mert tudjuk, hogy mi-
lyen kimenetele van, ha mégis belevágunk” 
– hívta fel a fi gyelmet Vitus-Bulbuk Emese 
pszichológus. Hangsúlyozta, csak a miénk 
a pénzünk feletti felelősség, még akkor is, 
ha nem mindig tudjuk kivédeni az olyan 
befolyásoló tényezőket, mint a járvány, a 
kormány döntései, infl áció stb. A szakértő 
szerint a bűnbakkeresés és hibáztatás csak 
rövid ideig oldja a feszültségünket, de a 
probléma megmarad, amivel előbb-utóbb 
megint szembe kell néznünk, ezért egészsé-
gesebb, ha a megoldási lehetőségekre össz-
pontosítunk.

Körültekintően a kölcsönnel. A hitelfelvétel azt jelenti, hogy ma elfogyasztjuk azt a pénzt, amit később szándékozunk megkeresni
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