!
g
é
s
t
í
Seg

• PÁRKAPCSOLAT

VESZÉLYES IS LEHET
VESZÉLYHELYZETBEN!

Kontrollmániás

Terápiára a jelen helyzetben legfeljebb csak online
van lehetőség, így magától értetődő a kérdés: hogyan
viszonyul a kontrollmániás a járvány okozta veszélyhelyzethez, milyen formában erősödhetnek a kontrollmánia tünetei ezekben az időkben? „A jelenlegi helyzetben a kontrollmániás akár kissé meg is nyugodhat:
a külső tényezők is az ő kezére játszanak, őt segítik.
Van mire hivatkoznia, van indoka – magyarázza Gyula. – Ugyanakkor újabb felelősség hárul rá: most már
a járványtól is védenie kell a családot. Az oki háttértől
függően lehet, hogy csak ráerősít eltúlozva, kiszélesítve a védekezést a kontrollra, a másik elszigetelésére,
hibáztatására. A külső elszigetelődést kihasználva
azonban fizikai vagy lelki erőszakkal is reagálhat
a saját szorongására.”

a párom!

...ÉS MÉG ÖSSZE IS
VAGYUNK ZÁRVA!
A KONTROLLMÁNIÁS EMBER
NEMCSAK A SAJÁT ÉLETÉT, DE
A VELE EGYÜTT ÉLŐKÉT IS SZERETI
AZ IRÁNYÍTÁSA ALATT TARTANI.
SZENVEDŐ FÉLKÉNT EZT MÉG
BÉKEIDŐBEN IS NEHÉZ KEZELNI,
NEMHOGY KARANTÉN ALATT.
BERTÓK GYULA PSZICHOLÓGUS
SEGÍTSÉGÉVEL ARRA KERESTÜNK
MEGOLDÁST, HOGYAN ŐRIZHETJÜK
MEG A KONTROLLT EGY
KONTROLLMÁNIÁS PÁR MELLETT.
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Mielőtt belemennénk a probléma feltárásába és a lehetséges megoldások keresésébe, érdemes magunk előtt is
tisztába tenni azt, hogy valóban egy kontrollmániással
van-e dolgunk? Gyula 5 olyan gyanús mondatot is említ,
ami gyakran elhangzik egy kontrollmániás szájából.
� „ Nem szeretsz már, hogy a barátaiddal akarsz találkozni? Én nem vagyok elég neked?”
� „ Tudod, hogy az anyád csak közénk akar állni, azért
akar folyton mindent tudni rólad.”
� „ Ha nem csinálod, amit kérek tőled, akkor nem is
szeretsz.”
� „ Nem veszed észre, hogy nem értesz ehhez, hogy nem
tudod, hogy gyenge vagy hozzá?”
� „ Te vagy az oka, hogy nem boldogulok a munkahelyemen: itthon nem kapok tőled elég törődést, segítséget.
És még itthon sem tartod rendben a dolgokat.”

A szakember szerint a kontrollmánia nagyban hasonlít a különféle függőségekhez abban, hogy a kontrollmániás ember is előszeretettel hibáztat másokat,
például a párját a viselkedéséért. „Pedig ez ebben az
esetben teljességgel valótlan és alaptalan is – hangsúlyozza Gyula. – A kontrollmániás ember attól fél, hogy
nem elég jó a másiknak, hogy elveszíti őt emiatt. Nincs
elég önbizalma, nem érzi önmagát elég sikeresnek,
úgy érzi, kudarcot vallott a kitűzött céljait illetően.
„Párterápia is
Ezt nem képes elviselni. Túlkompenzálja, kiveszóba jöhet: oka van,
títi magából, és úgy érzi, hogy a másik jelent
hogy a másik fél akár
veszélyt rá, ő az oka mindennek. Ahogy
évtizedekig is benne
a szülei is őt hibáztatták, tartották »kevésmarad az ilyen kapcsonek« – magyarázza a szakember, aki szerint
latban, az ő motívulegtöbbször itt, vagyis a gyerekkorban van
mainak is lényeges
a »kutya elásva«... – Pláne, ha a szülők nem
szerepük van.”
voltak kompetensek a felnőtt feladataikban
– mondja. – Leggyakrabban infantilis vagy valamilyen függőséggel, betegséggel küzdő szülő(k)
ről beszélünk, így a gyerekre hárul a gondozó, felügyelő
„Olyan bizalmi légkör kell hozzá, amiben vállalhatja a saját félelmeit,
szerepe. Itt a lényeg az, hogy a szülő nem képes biztonszorongásait a kontrollmániás ember. Amiben megélheti, hogy egy
ságot nyújtani, ellátni a felnőtt- és szülői szerepeket.
csónakban eveznek, közösek a céljaik, szövetségesek, nem ellenIlyenkor a gyerek azt átvállalja, önmagát teszi meg
felek. Ez az átkeretezés fontos lépés – magyarázza Gyula, aki arról
a felnőtt felelősség hordozójává, mintegy szerepcsere
is beszél, hogyan segíthet még pluszban egy szakember is ebben
történik. Egy felnőtt van a családban, az is 8 éves. Minta helyzetben. – A terápia többféle lehet, a kontroll mértékétől, az oki
egy beletanul abba, hogy mindent neki kell az ellenőrháttértől függően. Enyhébb esetekben magatartásterápia is elég lezése alatt tartani, különben nem működik a család.
het, racionálisan megértve a helyzetet: ez nem a gyerekkori családja,
Ez persze hatalmas feladat egy gyereknek, amihez
hanem a párja, aki kompetens felnőtt, aki képes vállalni a felelősség
gyorsan fel kell nőnie, és ennek érzelmi éretlenség lesz
rá eső részét, és nem akarja elhagyni őt. Súlyosabb esetekben már
az ára – hangsúlyozza a szakember. – És természetesen
fontos a háttér feltárása, az oki tényezőre fókuszált, rövidebb terápia,
van, hogy agresszív emberről van szó, aki ezt tartja terahol igyekszünk erősíteni az önbizalmat, enyhíteni a veszteségtől
mészetesnek, mivel ezt látta otthon is. Persze bizonyos
való félelmeket, és javítani az érzelmekkel való együttélést. A legpszichopatológiai kórképek, mint például a személyisúlyosabb helyzetekben az egész személyiség kezelésére van szükségzavarok egy része is meghúzódhatnak a háttérben.
ség, ez hosszú, több éven át tartó terápiát jelent.”
Néha nehéz a féltékenységtől is elkülöníteni, hiszen ott
is egyfajta kontrollról van szó.”

KEZELHETJÜK OTTHON,
SZAKEMBER NÉLKÜL IS?

• FOTÓ: ADOBESTOCK

Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy mit értünk
pontosan kontrollmánia alatt?
„Ahogy a megnevezés is sugallja: mindent kényszeresen az ellenőrzése alatt akar tartani. A saját életét is,
de gyakrabban inkább csak a párjáét, családtagjáét
– kezdi Bertók Gyula pszichológus. – Ehhez igyekszik
elszigetelni őt a környezetétől, emberi kapcsolataitól,
megfosztani az önbizalmától, saját önállóságának
megélésétől – a legapróbb, leghétköznapibb dolgokig
menően – magyarázza a szakember. – Emiatt nehéz
megnevezni a konkrét tüneteket, de minden, ami arra
utal, hogy a másik nem tarthat kapcsolatot a szüleivel,
barátaival, kollégáival, nem lehetnek saját programjai,
céljai, sikerei, azt erősíti, hogy bizony kontroll alatt van
tartva, ráadásul az érzelmi zsarolás miatt a másik fogja
úgy érezni, hogy elfogadhatatlanok az igényei.”

HOGYAN ISMERJÜK FEL?

SZAKÉRTŐ: BERTÓK GYULA, PSZICHOLÓGUS,
WWW.BERTOKGYULA.COM • B. MOLNÁR MÁRK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

MI IS EZ PONTOSAN?

HOL VAN A PROBLÉMA
ELÁSVA?
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