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Kedves Érdeklődő! 

Sokunk számára a legfontosabb 
dolog az életünkben a család. 
Ide tartoznak mindazok, akiket 
a legjobban szeretünk, akikkel 
a legbensőségesebb a kapcso-
latunk. Ez azonban nem mindig 
elég ahhoz, hogy zökkenőmen-
tesen teljenek a mindennapok. 
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A kommunikáció annak a kul-A kommunikáció annak a kul-
csa, hogy megértsük egymást csa, hogy megértsük egymást 
és képesek legyünk összecsiszo-és képesek legyünk összecsiszo-
lódni, konfliktusainkat lódni, konfliktusainkat 
megoldani. Éppen ezért ebben a megoldani. Éppen ezért ebben a 
tananyagban a kommunikáció tananyagban a kommunikáció 
témakörét járjuk körül. témakörét járjuk körül. 
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A kommunikáció fogalmának meghatározását, lényegének be-
mutatását követően olvashat egy, kapcsolódó nehézségekről, 
zavarokról. Végül pedig megoldási módokat is felvillantunk, 
hogy gyakorlati haszna is legyen a tanultaknak, ami segíthet, 
hogy ne csak elméleti síkon fejlődjön, hanem átültesse min-
dennapjaiba az itt elsajátítottakat.

Jó tanulást!
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Mi is a KOMMU- 
NIKÁCIÓ?

Buda Béla magyar 
orvos, pszichiáter 
meghatározása sze-
rint „kommunikáció 
minden, amelyben 
információ továb-
bítása történik, füg-
getlenül attól, hogy 
az információ mi-
lyen jelekben, vagy 
a jelek milyen rend-
szerében, kódjában 
fejeződik ki.” 

A kommunikációnak nem csak a 
szóbeli közlés minősül, hanem a 
nonverbális jelek is idetartoznak. 

És hogy mi a célunk ezzel az in-
formációtovábbítással? Az aláb-
bi négy eset különböztethetőjük 
meg (személyközi, illetve társa-
dalmi vonatkozásban).
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INFORMÁCIÓS 
 FUNKCIÓ

A kommunikáció célja, 
hogy az abban résztve-
vők egymást tájékoz-
tassák, információkat, 
tényeket közöljenek, 
valamint ezeket megma-
gyarázzák. Ide tartoznak 
azok az érzések, illetve 
ezen érzések magyará-
zatai, amelyek ehhez a 
közléshez tartoznak.

ÉRZELMI  
FUNKCIÓ

Erről akkor beszélhetünk, ha 
a közlő személy kimutatja 
érzelmeit, és ennek hatásá-
ra a benne lévő feszültség 
csökken, megszűnik. Bár a 
feszültség szóról valószínű-
leg valami negatívra asszo-
ciálunk, a pozitív érzelmek 
is idetartoznak: ha nem 
fejezzük ki például az örö-
münket, elégedettségün-
ket, az is feszültségkeltő. 

MOTIVÁCIÓS 
 FUNKCIÓ

A kommunikáció célja a 
meggyőzés: a közlő fél 
igyekszik rábírni a má-
sik felet valamire – valamit 
tegyen, ne tegyen, tartóz-
kodjon, változtassa meg 
álláspontját. Motivációs 
funkciót tölt be a kommu-
nikáció akkor is, ha bátoríta-
ni próbálunk valakit.

ELLENŐRZÉSI 
 FUNKCIÓ

Ez arra szolgál, hogy meg-
nézzük, elértük-e eredeti 
célunkat a kommunikáci-
óval – ez tudatos maga-
tartást igényel. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
a családban

A család a szocializá-
ció elsődleges tere, te-
hát igencsak megha-
tározók azok a minták, 
amiket otthon kapunk. 
A kommunikáció sem 
kivétel ez alól: beépül 
a személyiségünkbe, 
hogy hogyan viselked-
nek velünk otthon, és 
valószínűleg ezt visz-
szük majd tovább tu-
dattalanul mi is. 

Kutatók szerint a családi kommunikációnak alapvetően két 
típusa van: társas-orientáció és fogalom-orientáció. A tár-
sas-orientáció a harmonikus viszonyok fontosságát emeli 
ki, egymás véleményének, akaratának tiszteletben tartása a 
jellemző. A fogalom-orientáció a gyermek saját vélemé-
nyének, kompetenciáinak, tudásának fejlesztésére helyezi 
a hangsúlyt. 

Már fentebb is említésre került, hogy amikor kommuniká-
lunk, nem szimplán csak beszélünk. 
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 – Kommunikálni alapvető szük-
ségletünk, elképzelhetetlen, 
hogy ne tegyük.

 – Válaszkényszer is van bennünk 
– ha valaki kommunikációt 
kezdeményez, arra ösztönösen 
reagálunk valamiképp, akár úgy, 
hogy csendben elsétálunk, hi-
szen ez is reakció.

 – Ha valakivel beszélgetünk, 
akkor nem csak a szavaink-
kal kommunikálunk. Nagyon 
fontosak a nonverbális jelek. 
A mimika, a hanglejtés, test-
tartásunk, kézmozdulataink, a 
másikkal tartott távolság stb. 
sokkal többet elárulnak, mint 
a közölt szavak konkrét jelen-
tései. 

 – Azt tekinthetjük a kommuni-
káció győztesének, aki meg 
tudja nyerni annak értelmezési 
kereteit.

ENNÉL EGY JÓVAL ÖSSZETET-
TEBB FOLYAMATRÓL VAN SZÓ,  

AMELYEKRE A KÖVETKEZŐ  
ÁLLÍTÁSOK TEHETŐK.
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A családi kommunikáció alatt 
értjük a zárt és a nyílt kom-
munikációt. Basil Bernstein 
(szociolingvisztika egyik szel-
lemi atyja, a XX. században 
tevékenykedett) szerint fon-
tos, hogy a családokon belül 
hogyan zajlik a döntéshoza-
tal, kik vesznek abban részt.  
Pozicionális a család, ha tagja-
inak formális státusza, illetve 
azokon alapuló jogai vannak. 

Tehát itt arról van 
szó, ha a döntés 
indokolása annyi 
„mert az apád vagyok 
és azt mondtam, hogy 
így lesz”. Ilyenkor 
a gyerek helyzete 
is nyilvánvalóan 
formális: alárendelt 
fél – nagyrészt a 
korából adódóan.
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Az ilyen jellegű családokban éles határok fedezhetők fel a sze-
repek között. A kommunikációs rendszer jellemzően zárt, a fe-
lelősség formálisan leosztott: nem vita alapján döntenek, egy-
szerűen az határoz, akinek státusza alapján erősebb a szava. Ez 
önmagában még nem jelenti azt, hogy tekintélyelvű vagy rideg 
a család. 

A másik típus a személyes család, ami a zárt ellentéte. Itt nyílt 
a kommunikáció. Itt nem az elfoglalt státusz a döntő, hanem az 
egyéni pszichológiai, személyiségbeli tulajdonságok. Tehát itt 
mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy kivívja magának azt 
a pozíciót, amit be akar tölteni. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen 
közösségekben ne tisztelnék az időseket, a szülőket, viszont más 
hangsúlyt kap, mint a zártan működő családokban.

 A nyílt kommunikáció során egy olyan szerep- 
rendszer épül ki és formálódik folyamatosan, ami 
figyelembe veszi az abban résztvevők akaratát, 
a felek hatnak egymásra (a szülő a gyerekre, és a 
gyerek a szülőre egyaránt). 

Egy ilyen közegben folyó kommunikáció során az egyéni jegyek 
beépülnek a kommunikációs rendszerbe, a felek képessé válnak 
különbségeik kifejezésére és kifejtésére.
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ZAVAROK, rossz 
párbeszédek

A családon belüli sze-
mélyes tereink egymás- 
sal érintkeznek, sőt be-
kerülünk a másikéba 
a kommunikáció által. 
Elkerülhetetlen, hogy 
kommunikáljunk, mert 
a szoros együttélés ese-
tén az is kommunikáció, 
jelentéstartalommal 
bíró mozzanat, ha hall-
gatunk vagy távolsá-
got próbálunk tartani – 
ezek is hatással vannak 
szeretteinkre.

 Kutatások kimutatták, hogy a kommunikáció színvonala kor-
relál az együttéléssel való elégedettséggel, a házassági krízi-
sek jelentős részének hátterében is kommunikációs zavar áll, 
tehát a család széteséséért is gyakran ez a felelős ugyanúgy, 
mint a gyermek magatartási problémáiért is. 

A rossz párbeszédek jellemzője, hogy a beszélgetőpartnerre 
nem személyként tekintenek, hanem saját céljaik eléréséhez 
használható eszközként. A manipulatív kommunikáció egyik 
formája a kettős kötés, aminek a lényege, hogy a szülő kettős 
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(tartalmi és kapcsolati) síkon egymásnak ellentmondó üzeneteket 
közvetít gyermekének. Utóbbi így csapdába kerül, mert bárme-
lyikre is válaszol, az ellentétes értelmű üzenet következménye 
büntetés lesz. (Gregory Bateson példája jól mutatja ezt: Az anya 
meglátogatta skizofrén gyermekét. A fiú örült a látogatásnak, bol-
dogan tárta ölelésre a karjait, de anyja teste megmerevedett, mire 
a gyermek nem folytatta a cselekménysort, leengedte kezeit. Az 
anya erre így reagált: „Már nem szeretsz, hogy meg sem öleltél?” 
A fiú zavarba jött, mire az anya így reagált: „Drágám, nem szabad, 
hogy ilyen könnyen zavarba jöjj, és megijedj a saját érzéseidtől”.)

Az önbeteljesítő negatív jóslatok úgy működnek, hogy a család-
tagjainkkal kapcsolatos prekoncepcióinkat, ítéleteinket meta-
kommunikatív úton közvetítjük feléjük, amelyeket ők elvárásként 
értelmeznek. Például az anya megítélése szerint a lánya nem mo-
zog valami kecsesen, nem ügyes semmilyen sportban, így nem is 
segít neki keresni olyan testmozgást, amit esetleg élvezhet, ami-
ben örömét lelheti, és ha testnevelés órán rossz jegyet kap, akkor 

úgy reagál, hogy „látod, én 
megmondtam, hogy úgysem 
megy”. Ennek következménye 
valóban az lesz, hogy a gyer-
mek kedve elmegy teljesen, 
és tényleg ügyetlen lesz min-
denféle hasonló helyzetben. 
Ugyanígy nem jó, ha gúnyoló-
dunk, címkézünk vagy kéret-
len tanácsokat adunk.
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Akkor mit  
CSINÁLJUNK?

A családi kommuniká-
ció etikai kereteit az 
egymás iránti elkötele-
ződés adja, ez azonban 
önmagában még nem 
biztosít kiegyensúlyo-
zott és boldog csalá-
di életet. Szükséges a 
megfelelő kommuniká-
ció, aminek alapja a hi-
telesség, a másikra való 
odafigyelés képessége. 

Hallgassuk meg a másikat, hagyjuk, hogy kifejezze magát, és 
törekedjünk megértésre. Ehhez az kell, hogy félretegyük a 
már kialakult ítéleteinket, és esetleg egy másik nézőpont-
ból képesek legyünk vizsgálni az adott kérdést. Ahhoz, hogy 
valóban értőn és aktívan figyeljünk, nem szabad megítélni a 
másikat, nem kell a saját értékmérőnk szerint minősítenünk 
döntéseit, véleményét, érzéseit. Ehelyett próbáljuk belekép-
zelni magunkat a közlő szerepébe, hogy megértsük miért ére-
zés és gondolkodik éppen úgy.
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AZ ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

 – Asszertív kommunikáció 
alatt azt értjük, amikor 
őszintén beszélünk érzése-
inkről, szükségleteinkről, vá-
gyainkról úgy, hogy közben 
meghallgatjuk és tisztelet-
ben tartjuk a másik érzéseit, 
szükségleteit, vágyait. 

 – Ezzel szemben passzívan 
viselkedik az, aki nem fe-
jezi ki saját vágyait, érzé-
seit.

 – Agresszíven, aki a másikét 
nem veszi figyelembe. 

 – Létezik a passzív-agresz-
szív kommunikációs stílus 
is, amikor kifejezzük ugyan 
érzéseinket, vágyainkat, de 
inadekvát módon tesszük 
azt, például szarkasztikus 
megjegyzésekbe csoma-
golva. 

Ez a négyfajta kommu-
nikációs stílus nem ki-
zárólagosan jellemez 
bennünket, adott hely-
zettől, hangulatunktól, 
döntésünktől függ, 
hogy éppen melyiket 
vesszük elő. Ha mér-
gesek vagyunk, való-
színűleg agresszívan re-
agálunk, szomorúan viszont a passzivitás jellemez. Azzal együtt, 
hogy bármelyik stílusra képesek vagyunk, nem feltétlenül kell 
minden helyzetben az ösztönös késztetésnek engedni, ugyanis 
kellemetlen következményekkel találhatjuk szemben magun-
kat, ha mégis így teszünk. 
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A passzív viselkedéssel pél-
dául nem igazán tudunk ér-
dekérvényesíteni, így gátol 
céljaink elérésében, vagyis 
csökkenti a sikerélmény lehe-
tőségét is. 

Nem csak magánéleti problé-
mákat okozhat ez az attitűd, 
hanem a szakmai, munkahelyi 
életet is befolyásolja. Ha valaki 
nem jelzi, hogy számára túl sok 
a feladat, amit kapott, nem tudja 
ellátni, akkor túlterhelődhet. 

Ha valaki nem fejezi 
ki gondolatait, ér- 
zéseit akkor könnyen 
találhatja magát 
olyan helyzetben, 
amiben nem szívesen 
van, például egy 
egészségtelen 
párkapcsolatban. 
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Az agresszív viselkedés nem 
túl szimpatikus mások számá-
ra – ugyan ki szereti, ha nem 
veszik figyelembe személyes 
preferenciáit –, neheztelést vált 
ki a kommunikációs partnerből. 
Ébreszthet akár haragot, akár fé-
lelmet, az bizonyos, hogy nem 
vezet jó kapcsolatok kiépítésé-
hez. 

A passzív-agresszív stílust is 
nehéz tolerálni, mert a másik-
ban zavart okoz, nem tudja el-
dönteni, hogy tulajdonképpen 
mit is akar a másik, miért nem 
egyenes vele, és ez frusztrációt 
eredményez. Ez a stílus mind-
egyik fél számára hátrányos, 
mindannyian rosszabbul járnak, 
ha nem kommunikálnak nyíltan.
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GYAKORLATI TANÁCSOK, PÉLDÁK

AZ ÉRTŐ FIGYELEM
A legtöbb ember meg van győződve arról, hogy remek hallgató-
ság, igazán jó beszélgető partner. Ez azonban ritkán igaz. Gon-
doljunk csak arra, hogy milyen nagy figyelmet fordítunk arra, 
hogy megtanuljunk beszélni. Már egészen kiskortól treníroznak 
arra, hogy képesek legyünk mások előtt előadni, prezentálni 
adott témákat, illetve a meggyőzés művészetét is sajátítsuk el. 
Felvehetünk retorika és érveléstechnika kurzusokat az egyete-
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men, de ha autodidakta 
módon kívánunk fej-
lődni, akkor is végtelen 
forrás és lehetőség áll 
rendelkezésre: a témá-
val foglalkozó könyvek 
százai, oktatóvideók, 
online tartalmak stb. Ez-
zel szemben a hallgatás 
művészetével, az értő 
figyelem elsajátításá-
nak követelményével, 
de még lehetőségével 
sem találkozunk. 

Ebből (is) következik az a 
jól megfigyelhető jelenség, 
hogy a legtöbben vágynak 
mások társaságára, de nem 
azért, hogy valós párbeszédet 
alakítsanak ki, csupán 
magukról, gondolataikról, 
problémáikról, az őket 
foglalkoztató kérdésekről 
akarnak beszélni, hiszen 
nem hallgatja meg őket 
igazán senki. 

Ez a helyzet azonban nem kőbevésett, fejlődni minidig lehet. 
Ha szeretnénk jó hallgatósággá válni, próbáljuk viselkedé-
sünkbe beépíteni a következőket.
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Bátorítás,  biztató mondatok
Ha beszél-
getőpartne-
rünk például 
arról mesél 
nekünk, hogy 
édesanyjával 
nem felhőt-
len a viszonya, 

akkor sejthető, hogy ez egy elég 
összetett, szerteágazó prob-
léma, aminek gyökerei igazán 
régre nyúlhatnak vissza. Ilyen-
kor segíthetjük a másik felet 
abban, hogy saját maga számára 
is kikristályosodjon, mi is pon-
tosan a gond. Olyan kérdéseket 
kell feltennünk, ami egyrészt 
az érdeklődésünkről biztosítja 
őt (érzi, hogy bátran mesélhet 
hosszan). Például: „Gyermekko-
rodban milyen volt a kapcsola-
totok?”, „Mi történhetett, ami 
ebbe az irányba terelt titeket?”. 
Ha pedig elakad, csendben van, 
akkor se kezdjünk el a saját 
édesanyánkról beszélni, hanem 
bátorítsuk arra, hogy tovább 
meséljen. („Folytasd, kérlek!”).

Ne maradjunk a felszínen
Egy beszélgetés nem igazán 
szokott úgy kezdődni, hogy 
az egyik fél mindjárt mély és 
részletekbe menő monológ-
ba kezd, csupán érintőlege-
sen megemlíti, ami a szívét 
nyomja (pl.: „Mostanában 
nem igazán érzem jól magam a 
házasságomban.”, „Nehezen 
találom a helyem a munkám-
ban.”). Ebből csak akkor lesz 
tartalmas és gazdag beszél-
getés, ha nem hagyjuk eny-
nyiben a dolgot, hanem kér-
déseinkkel 
terelgetjük 
a mási-
kat afelé, 
hogy fejt-
se ki, mire 
is gondol 
p o n t o s a n . 
Ne csak arra 
legyünk kíváncsiak, hogy mi 
történt, hanem arra is, hogy 
közben mit érzett, illetve mit 
érez most. 
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Pálcát törni tilos
Ha valaki meg-
tisztel minket 
a bizalmával, 
örüljünk neki, 
érezzük ma-
gunkat meg-
tisztelve, de 

semmiképp ne ítéljük meg őt 
vagy a cselekedetét. Gondol-
junk bele, nekünk is mennyire 
jól esik, amikor szépítés nélkül 
beszélhetünk érzéseinkről, tet-
teinkről anélkül, hogy félnünk 
kéne, valaki megró minket. Ha 
esetleg olyan dologról is van 
szó, amire akár a beszélő sem 
büszke, bánja, hogy megtett 
vagy nem tett meg valamit, 
és mi is úgy gondoljuk, hogy 
a legszerencsésebben járt el, 
akkor se feddjük meg. Éppen 
elég nehézség a saját lelkiisme-
retünkkel megbirkózni, nem 
kell tetézni az önmarcangolást. 
Ehelyett legyünk megértőek, 
esetleg mondjuk el, ha mi is 
jártunk már hasonló cipőben. 
Ezzel érzi a másik, hogy nem ő 

a kivétel, a szabálytalan, mert 
más is követ el hibákat. Sebez-
hetővé válunk, de ezzel báto-
rítjuk partnerünket. 

Lehet másként gondolni
A fentebbiek nem azt jelentik, 
hogy nem lehet eltérő a véle-
ményünk, vagy hogy ezt kul-
turáltan nem közölhetnénk. Ha 
másként gondolkodunk egy 
kérdésről, elmondhatjuk, de ez 
nem jelenti a másik fél elutasí-
tását, leszidását. Például ha egy 
barátnőnk kétségbeesetten, 
sírva azzal hív fel, hogy meg-
csalta a férjét, most mi lesz, 
akkor ne mondjuk neki, hogy 
„Úristen, ki csinál ilyet? Te is 
olyan nő lettél?”. Üljünk le vele 
beszélgetni, hallgassuk meg a 
történetét, az érzéseit, tegyünk 
fel kérdéseket, amik segítenek 
megtalálni a probléma gyöke-
rét. Ha már egy ideje beszél-
getünk, nyugodt és biztonsá-
gos légkört teremtettünk, 
akkor nyugodtan kifejezhetjük 
őszinte véleményünket.
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ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
Az asszertív kommunikáció 
másik oldalát az önmagun-
kért való kiállás jelenti. Ennek 
a leghatékonyabb módja, ha 
„én-üzenetek” formáját alkal-
mazom. Úgy fogalmazom meg 
az adott problémát, hogy sze-
rintem mi az, milyen hatással 
van rám, és így egy megoldási 
javaslatot teszek. Jó módszer, 
ha a magunkról való kom-
munikációt ezen a tengelyen 
építjük fel: probléma – hatás – 
megoldás. 

Vegyük azt a példát, hogy egy 
hosszú nap után hazaérünk a 
magunkából, a családunk már 
otthon van. Arra vágyunk, hogy 
vegyék észre, megjöttünk, 
kérdezzék még, milyen volt 
a napunk, egy kicsit figyelje-
nek ránk. Ezzel szemben senki 
fel sem néz abból, amit csinál, 
esetleg köszönni is elfelejt. 
Ekkor ne azt az utat válasszuk, 
hogy sértődötten elvonulunk, 
majd ugyanígy viselkedünk 
legközelebb mi is a családtag-
jainkkal. 

Inkább adjunk 
hangot annak, 
hogy szomorúvá tesz 
minket, ha ennyire 
nem figyelnek 
ránk, olyan érzés, 
mintha nem is 
érdekelné őket, mi 
van velünk. Jelezzük, 
hogy szükségünk 
lenne társaságra, 
és kérdezzük meg, 
volna-e kedvük egy 
kicsit beszélgetni. 
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Az önmagunkért való kiállás nem egyszerű feladat, mert sokszor 
úgy érezhetjük, önzőek vagyunk, ami csakis rossz lehet. Ennek 
leküzdésére jó módszer, ha tudatosítjuk magunkban, van jogunk 
„önzőnek” lenni – a szó nem pejoratív értelmében. Vagyis a mi 
érdekünk, érzésünk, vágyunk nem hátrébbvaló, mint másoké. 

Mindenkinek joga van arra, hogy nemet 
mondjon anélkül, hogy rosszul érezné magát. 

Vegyük a következő példát: Nagyon 
stresszes és fárasztó volt a munka-
hét, alig várjuk, hogy hétvégén végre 
pihenhessünk. Édesanyánk péntek 
délután telefonál, hogy ő holnapra 
nagybevásárlást tervez, majd ker-
tészkedést, de nekünk kell őt el-
vinni a boltba, majd felásni a kertet, 
mert ő egyedül képtelen rá, akkor 
nem kell sutba dobnunk terveinket. 
Jelezzük, hogy szívesen segítünk 
neki, megértjük, hogy szüksége van 
ránk. Azonban ez most azonnal nem 
fog menni, keressünk együtt egy 
olyan időpontot, ami mindenkinek 
megfelelő.
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Sokkal jobb lenne úgy élni, hogy 
nem szorongunk előre azon, mi 
van, ha valami nem sikerül. (Már 
csak azért is, mert a kudarctól 
való félelem sokszor a próbálko-
zás és a fejlődés gátját jelenti.) 

Hibázni emberi dolog, 
mégis a legtöbben 
úgy érezzük, nem 
engedhetjük meg 
magunknak. Egy 
olyan társadalomban 
élünk, ami szigo- 
rúan elítél min- 
den botlást, ügyet- 
lenkedést, pedig 
mindannyiunkkal 
megesik, hogy 
valamit elbénázunk.
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Ha pedig tényleg nem sikerült, ne féljünk beismerni. Nyugod-
tan mondjuk meg a főnökünknek, hogy minden tőlünk telhetőt 
megtettünk, de mégsem tudtuk maradéktalanul megoldani a fel-
adatunkat. Ne próbáljunk sunnyogni, mert annak sokszor komo-
lyabb következményei lehetnek: úgyis kiderül, ha valamit nem 
csináltunk meg, de akkor már lehet, hogy nem lehet orvosolni a 
helyzetet, emiatt pedig munkáltatónk is mérges lehet (jogosan), 
ráadásul bizalmát is elveszhetjük. 

Ér megváltoztatni a vélemé-
nyünket. Nem kellemetlen 
vagy gyengeség, ha belátjuk, 
előzőleg tévedtünk. Nagyon 
jó példa erre a következő. A 
világjárvány elején ádáz vitát 
folytattak a legtöbben arról, 
kell-e, hasznos-e maszkot 
viselni. Először sok orvos, 
szakember, sőt a WHO sem 
javasolta, mondván, nem ér 
semmit, nincs rá szükség. 
Azonban végeztek olyan kí-
sérleteket és kutatásokat, 
amik bizonyították, hogy 
mégiscsak hasznos a maszk. 
Ennek hatására természete-
sen sokan megváltoztatták 
szakmai álláspontjukat, a 
WHO is azt kommunikál-
ta, hogy hordjunk maszkot.  
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Sokan felhördültek, hogy 
akkor hogy is van ez, mi az, 
hogy meggondolják magu-
kat. Holott semmi más nem 
történt, csak meggyőző 
érvek kerültek az asztalra. 
Ha ezeket figyelmen kívül 
hagyták volna, és makacsul 
ragaszkodtak volna eredeti 
álláspontjukhoz, azzal senki 
nem nyert volna semmit, a be-
látás viszont utat engedett a 
fejlődésnek. 

Ugyanez a helyzet az egyén 
szintjén is. Ne féljünk attól, 
hogy elismerjük, valaki megy-
győzött minket, revideáljuk 
nyugodtan álláspontunkat.

Ne hagyjuk, hogy 
mások tiszteletlenül 
bánjanak velünk. 
Sokszor tapasztalt 
jelenség, hogy nem 
merünk kiállni 
magunkért például 
a munkahelyünkön, 
mert féltjük a 
megélhetésünket. 
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Ennek azonban az az eredménye, hogy méltatlan helyze-
tekben ragadhatunk, ami tartósan szorongással, negatív ér-
zésekkel tölthet el minket. Ezért nyugodtan adjunk hangot 
nemtetszésünknek. „Én is tisztelettel beszélek veled, kér-
lek te is tegyél így.” 
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