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A stressz kezelésrõl és a kommunikációról szóló fejezetekben már szóltunk a hatékony

kommunikáció különbözõ elemeirõl. Ezek gyakorlása nagyon fontos, hogy minél könnyeb-

ben és minél hatékonyabban tudjuk megfogalmazni érzéseinket, örömeinket, problémáinkat.

Az asszertivitás egyszerû stratégián alapul: adott helyzetben, a helyzetnek megfelelõ in-

formációt adok ki magamról, ill. információt gyûjtök magamról (figyelek másokra, mások

visszajelzéseire, tisztázok helyzeteket, ill. kérdéseket teszek fel). Ez nem minden esetben

kellemes vagy kényelmes. De ki kell adnom az információt, különben hogy várhatnám el a

másik személytõl, hogy pontosan tudja, mit gondolok, mit érzek, ill. mit akarok vagy nem

akarok. Mint mondtuk, ez nem mindig kellemes (pl. nemet mondani valakinek, vagy elmon-

dani, hogy nekem rosszul esik, amit csinál), de enélkül nincs hatékony kommunikáció,

nincs hatékony érdekérvényesítés.

Az asszertivitás nem más, mint a hatékony kommunikáció egyik alkotóeleme, ezért érde-

mes és fontos megismerkedni a szó jelentésével, s néhány szabályával.

AZ ASSZERTIVITÁS HATÉKONY

ÉS MÉLTÁNYOS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST JELENT.

A hatékony érdekérvényesítés mindannyiunknak kedvesen csengõ kifejezés, értjük is,

mit jelent. A méltányosság kicsit nehezebb fogalom, mert megvalósítása odafigyelést igé-

nyel, ugyanis azt jelenti, hogy a másik emberrel tisztelettel beszélünk akkor is, ha éppen dü-

hösek vagyunk rá. Azt is jelenti, hogy a másik emberrel egyenlõ félként beszélünk. Az

asszertív magatartás üzenete, hogy én is és a másik ember is ugyanolyan értékes, fontos.

AZ ASSZERTÍV MAGATARTÁS ÜZENETE,

HOGY ÉN IS ÉS A MÁSIK EMBER IS

UGYANOLYAN ÉRTÉKES, FONTOS.

Az agresszív magatartásra jellemzõ, hogy ott az egyik fél a másikat kevesebbnek,

rosszabbnak, értéktelenebbnek gondolja. A passzív ember a másikat magánál többre, érté-

kesebbnek tartja. Visszatérve az asszertivitáshoz: Ha nem értek egyet a másikkal, ezt el-

mondhatom, sõt, az asszertivitás értelmében el is kell mondanom neki. De nem a személlyel

van problémám, hanem azzal, amit mond(ott) vagy csinál(t). Tudnunk kell, hogy a személy

nem egyenlõ a viselkedésével, hiszen mi is olykor furcsán, rosszul, helytelenül viselkedünk,

mégsem vagyunk rosszak vagy értéktelenek.

Kezdetben ezt nem könnyû megvalósítani, de a pozitív és negatív érzések kifejezésének,

ill. a pozitív kérés technikáját alkalmazva, úgynevezett Én-közléseket használva arról beszé-

lek, hogy az adott helyzetben mit érzek, és mit gondolok. Amíg magamról beszélek, be tu-

dom tartani az asszertivitás aranyszabályát: nem a másik emberrõl teszek kijelentéseket,

hanem magamról.

Az asszertivitásnak fontos része a hiteles az egybehangzó kommunikáció. Ez azt jelenti,

hogy a három fõ kommunikációs csatornán (szóbeli vagy verbális, és a 2 nonverbális csa-

torna: a gesztus vagy testbeszéd, ill. hangzó vagy vokális csatorna) ugyanazt az üzenetet

küldöm. Ha eltérõ az üzenet, pl. szomorú arccal, lehangolt hangon azt mondom: Örülök,
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hogy látlak, akkor az nem egybehangzó kommunikáció, mert mást, egymásnak ellentmon-

dó üzenet továbbítódik. Meglepõ lehet, hogy a leggyakrabban bizony a nonverbális csator-

nán küldött üzenetet ’fogják’ az emberek. Tehát a fenti mondatból pont az elhangzottak

ellenkezõjét szûrik ki. Mivel az a fajta nem egybehangzó kommunikáció egyfajta agresszív

kommunikáció (közvetett agresszió), nem csoda, ha ezt hallva bennünk is negatív, ag-

resszív érzések keletkeznek. Egyértelmû kommunikáció nélkül nincs asszertivitás, nincs ha-

tékony kommunikáció. A legegyszerûbb megfogalmazás szerint: Ha haragszol, akkor mind

a három csatornán ez az üzenet menjen, és ha örülsz, akkor mind a három csatornán az

öröm üzenete menjen.

ALAPSZABÁLYOK

1. Nem minõsítem a másik embert.

Ez, persze nem jelenti azt, hogy nem mondhatom meg

a véleményem arról, amit helytelenítek.

2. Célom a konfliktus felvállalása és rendezése.

3. A kommunikáció ’itt és most’ történik.

Nem ’nyelem le’, nem ’viszem haza’,

hanem ott és akkor beszélek róla, amikor történik.

4. Tisztában vagyok saját értékeimmel, s azzal,

hogy fontos vagyok, s ugyanezt tartom a másik emberrõl is.

Biztos, pozitív önképet alakítok ki.

5. Ismerem asszertív jogaimat. Pl.: Jogom van nemet mondani.

Jogom van megváltoztatni a véleményem.

Jogom van tévedni. Jogom van elmondani a véleményemet.

Jogom van ahhoz, hogy tisztelettel beszéljenek velem. Termé-

szetesen a jogokkal kötelezettségek is járnak.

A legfontosabb, hogy a másik embernek is ugyanazok a jogai,

mint nekem. Tehát neki is joga van nemet mondani, tévedni, stb.

6. Tiszteletben tartom a másik ember érzéseit

7. Elismerem mások eredményeit, tehetségét, munkáját.

8. Nyitott és befogadó vagyok.

9. Döntésem miatt nem mentegetõzöm, nem magyarázkodom.

Az asszertivitás egyszerû szabályok betartásával valósítható meg, de megtanulása egy

folyamat eredménye lesz. Sokat segít ebben egy vagy több tréning, ahol avatott vezetõk se-

gítségével tanulhatjuk a technikákat és számos további – fontos – ismeretet. El kell, hogy

mondjuk: nem ígér 100%-os sikert, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek 80%-ában

jól mûködik. És segítségével egy láthatatlan biztonsági zónát alakíthatok ki magam körül,

amelybe csak azt a személyt vagy élményt engedem be, amelyet fontosnak, hasznosnak,

vagy éppen kedvesnek tartok. Ilyen tréningeket szerveznek az Ébredések Alapítványnál, ér-

deklõdhet a kepzes.ebredesek@gmail.com címen.
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MI A PSZICHÓZIS? MI A SZKIZOFRÉNIA?

A szkizofrénia és a pszichózis kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek

zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható.

Kérdés: MIT JELENTENEK AZ ÖN SZÁMÁRA EZEK A KIFEJEZÉSEK?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Most próbáljuk meg együtt értelmezni, mit is értsünk e kifejezések alatt.

A pszichotikus problémákkal kapcsolatban sok téves elképzelés és elõítélet kering. Sok-

szor azonosítják a szkizofréniát a többszörös személyiséggel, ami pedig nem erre a kórképre

jellemzõ. Vannak, akik alig tudnak valamit errõl, mások nagyon súlyos és veszélyes betegség-

nek vélik. A mádiában is gyakran jelennek meg olyan tudósítások, amelyek megalapozatlanul

kapcsolják a pszichotikus zavarokat a bûnelkövetéssel. Még a szakembereknél is elõfordul,

hogy elõítéletesen gondolkodnak ezekrõl a problémákról és sokan „agyi betegségnek” gon-

dolják, amit csak örökké tartó gyógyszeres kezeléssel lehet karban tartani.

Maga a „szkizofrénia” kifejezés a lelki mûködések összerendezetlenségére utal. Sokan

„tudathasadásnak” nevezik. A kifejezés megalkotói arra gondoltak, hogy lelki és testi trau-

mákkal, bántalmazásokkal összefüggõ negatív érzések látszólag elfelejtõdtek, „lehasad-

tak”, de mégis, a tudattalanból is befolyásolják a lelki mûködésünket. Bántalmazásnak

nevezzük, ha valaki borzalmas dolgokat, pl. háborút, börtönt, szexuális, vagy testi erõszakot

szenvedett el. Bántalmazást szavakkal is el lehet követni. Ma már a szavakkal történõ zakla-

tás is beletartozik a bûntethetõ cselekmények körébe. A bántalmazás különösen gyermek-

korban okoz súlyos problémákat. Ilyenkor az anyától való elszakadás, pl. kórházi kezelés

miatt, vagy a szülõ halála, testvér megbetegedése, iskolai zaklatás, kiközösítés is súlyos lel-

ki bántalmat jelent. Az is hat ránk, amikor szüleink, nagyszüleink éltek át borzalmas dolgo-

kat, pl. koncentrációs táborba kerültek, vagy kitelepítették õket. Ma már tudjuk, hogy ez is

nyomot hagy a következõ generációk génjeiben. Sokszor a testi-lelki bántalmazást elszen-

vedõ emberek alig emlékeznek az õket ért bántalmakra és nehezen tudták, tudják a fájdal-

makat és a haragot átélni és kifejezni. A felejtés segít a túlélésben, de néha késõbb bajt is

okozhat. A meg nem oldott, fel nem dolgozott fájdalmas élet-problémáink számos betegség

kialakulásában szerepet játszhatnak.

A LELKI BÁNTALMAK, TRAUMÁK HAJLAMOSÍTANAK

PSZICHÓZIS ÉS SZKIZOFRÉNIA KIALAKULÁSÁRA IS

Kérdés: ÖN ÉS CSALÁDJA IS ÁTÉLT MÁR BÁNTALMAZÁST,

VAGY MÁS LELKI, TESTI TRAUMÁKAT?

..................................................................................................................................................
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A bántalmazással összefüggõ, nem tudatosuló emlékek és érzések tehát kihatnak a lelki

mûködés számos területére. Olykor például nehézséget okozhat a valós és a képzelt dol-

gok, események megkülönböztetése. Az ilyen idõszakokat pszichotikus állapotnak nevez-

zük. Találó hasonlat szerint a pszichózis „ébren álmodás”; amikor az átélt élmények ugyan

nem valóságosak, de mégis valódiaknak tûnnek. Néha csak a pszichózis lezajlása után

döbbenünk rá, hogy számos, általunk valóságosnak vélt esemény valójában nem is történt

meg velünk. Olyan ez, mint amikor alvásból felébredve rájövünk, csupán álmodtuk az imént

átélt eseményeket.

A PSZICHÓZIS ÉBER ÁLOMHOZ HASONLÓ ÁLLAPOT

Kérdés: OKOZOTT-E NEHÉZSÉGET AZ ÖN SZÁMÁRA,

HOGY ELDÖNTSE, VALÓJÁBAN MI IS TÖRTÉNIK ÖNNEL?

..................................................................................................................................................

A Hanghalló módszer szerint a pszichózisban átélt élményeknek az álmokhoz hasonlóan

van közük a lelki problémáinkhoz. Sokan foglalkoznak az álmok „megfejtésével”, ehhez ha-

sonlóan a pszichotikus élmények szimbolikus értelmét is érdemes keresnünk a Hanghalló

módszer segítségével (www.ebredesek.hu). Ha megfogadjuk a Hanghalló módszer javasla-

tait, sokszor a pszichotikus élmények feltárása segít a nem tudatos lelki problémák feltárá-

sában és megoldásában.

AZ ÁLOM ÉS A PSZICHÓZIS IS

SZIMBOLIKUSAN KAPCSOLÓDHAT

A LELKI PROBLÉMÁINKHOZ

A pszichotikus állapotban lévõ emberek viselkedése furcsa, esetleg ijesztõ lehet, amikor

„nincsenek teljesen a „valóságban”, esetleg vélt ellenségekkel harcolnak, vagy tõlük mene-

külnek. Ilyenkor néha elõfordul veszélyes viselkedés is, de sokkal gyakoribb, hogy teljesen

szokványos, vagy éppen visszahúzódó a viselkedésük.

A HATÉKONY GONDOZÁSBAN RÉSZESÜLÕ

BETEGEK ZÖME NEM ERÕSZAKOS
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A SZKIZOFRÉNIA DIAGNÓZISÁRÓL

A szkizofrénia legtöbbször pszichotikus idõszakokkal kísért pszichiátriai kórkép, mely

bárhol a világon hozzávetõleg kétszáz közül egy embernél fordul elõ. Pszichózis más okból

is kialakulhat. Sok ember él át olyan élményeket, amikor a valósággal való kapcsolat fella-

zul. Néha drog, alkohol, valamilyen testi zavar, magas láz is hozzájárul ehhez. Máskor a

stressz a felelõs. A valósággal fellazult kapcsolat, hanghallások, látomások észlelése sokkal

gyakoribb a lakosság körében, mint a pszichiátriai diagnózist kapó emberek száma.

Általában akkor kap valaki szkizofrénia diagnózist, ha a pszichotikus állapot miatt az illetõ

a saját életében elakad, illetve amikor õ és néha a környezetében élõk is meglehetõsen

szenvednek ezektõl a tünetektõl. A diagnózis másik feltétele, hogy az ember úgy döntsön,

pszichiáterhez fordul. Vannak a hanghallással, vagy más, szokatlan élményekkel élõk kö-

zött, akik máshol, pl. vallási körben kérnek segítséget. Ha azonban az elakadás jelentõs, a

pszichiáterre nagy szükség lehet.

KB. MINDEN KÉTSZÁZADIK EMBERNÉL

DIAGNOSZTIZÁLNAK SZKIZOFRÉNIÁT,

DE ENNÉL SOKKAL TÖBBEN ÉLNEK ÁT HANGHALLÁST,

VAGY MÁS PSZICHÓZISRA IS JELLEMZÕ ÉLMÉNYEKET

Az érintettek többsége komoly problémának tekinti a szkizofréniát, mert ez gyakran befo-

lyásolja az életvitelt, kihathat többmindenre, ami fontos az életünkben.

Kérdés: ÖN ÉREZ-E ELAKADÁST AZ ÉLETÉBEN? MILYEN TERÜLETEKEN?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Sajnos maga a diagnózis is terheket jelenthet, mivel sok elõítélet és néha megbélyegzés

is kapcsolódik hozzá és az érintett ember önbecsülése és a jövõbe vetett hite is sérülhet

emiatt.

Kérdés: ÖN ÉRZI-E HÁTRÁNYÁT ENNEK A DIAGNÓZISNAK?

MIK EZEK A HÁTRÁNYOK?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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