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embernek, aki számít!
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3. Fejezet
Tanulj meg örömet szerezni az egyetlen
embernek, aki számít!
„Kaméleon vagyok” – ismerte el Todd, egy 30 éves egyedülálló Jóiú. „Olyanná válok, amilyennek mások
akarják, hogy váljak, csak azért, hogy szeressenek. Az okosabb barátaim közt intelligensen viselkedek,
és választékos szókincset használok. Ha édesanyámmal vagyok, úgy nézek ki, mint egy tökéletes,
kedves iú. Apámmal a sportról beszélgetek. A srácokkal a munkahelyemről átkozódok, és káromkodok,
vagy megteszek bármit, hogy menőnek tűnjek. De legbelül nem tudom, hogy ki vagyok igazából, vagy,
hogy bármelyikük is kedvelne-e önmagamért. Ha nem tudom kitalálni, hogy mások szerint milyen legyek,
akkor atól félek, hogy egyedül maradok. A poén az, hogy általában egyedül érzem magam egyébként is.”
Szinte mindennel, amit a Jóiú tesz, tudatosan vagy tudat alat, valaki elismerését akarja elérni,
vagy a rosszallását elkerülni. A Jóiúk ezt a külső megerősítést keresik szinte minden kapcsolatban
és szociális helyzetben, még idegenektől és olyanoktól is, akiket nem is kedvelnek. Todd egy jó példa az
olyan férire, aki az elfojtot önértékelési zavarok miat azt hiszi, hogy olyanná kell válnia, amilyennek
mások akarják őt látni. A Jóiúk azt hiszik, hogy ez a kaméleonszerű átalakulás nélkülözhetetlen,
ha azt akarják, hogy szeressék őket, igényeik kielégüljenek, és problémamentes életet élhessenek.
A külső megerősítés keresése csak egy módja annak, hogy a Jóiúk gyakran a működő dolgok ellentétét
csinálják. Azzal, hogy mindenkinek a kedvében akarnak járni, a Jóiúk gyakran úgy végzik, hogy senkinek
sem járnak a kedvében – beleértve saját magukat is.

Elismerés keresése
Mivel a Jóiúk azt hiszik, hogy nincs rendben, ha pusztán csak önmagukat adják, rengeteg módot találnak
arra, hogy meggyőzzék magukat és másokat, hogy szerethetők és kívánatosak. Összpontosíthatnak
valamire magukkal kapcsolatban (izikai megjelenés, tehetség, intellektus), vagy valamire, amit csinálnak
(kedvesen viselkednek, jól táncolnak, keményen dolgoznak), vagy valami külső dologra (vonzó feleség,
aranyos gyerek, szép autó) ahhoz, hogy értékeljék őket, és elnyerjék mások elismerését.
Az általam használt szó ezekre az elismerés kereső mechanizmusokra a csatolás. A Jóiúk ezekhez
a dolgokhoz csatolják az idenitásukat és értéküket, és arra használják őket, hogy meggyőzzék magukat
és másokat arról, hogy értékesek. Ezek nélkül a Jóiúk nem tudják, hogy mi lehet bennük, amitől valaki
kedvelné vagy szeretné őket. Jóiúnak lenni a legfőbb csatolás ezeknek a fériaknak. Őszintén hiszik,
hogy az elhatározásuk, hogy „jók” lesznek és mindent „jól” próbálnak csinálni, értékessé teszi őket,
és kompenzálja az elfojtot hitüket, hogy rosszak.
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Az önértékelési zavaraik miat lehetetlen, hogy a Jóiúk felfogják, hogy az emberek önmagukért
is kedvelheik és szeretheik őket. Azt hiszik, rosszak (az „Olyan jó vagyok” Jóiú csak tudat alat, de etől
ez még a belső hite), ezért úgy gondolják, hogy ha valaki tényleg megismerné őket, szintén ugyanezt fedezné
fel. Az, hogy hozzá csatolják magukat olyan dolgokhoz, amitől értékesnek érzik magukat, és elismerést
söpörhetnek be másoktól, nélkülözhetetlennek tűnik, ha azt akarják, hogy szeressék őket, kiszolgálják
az igényeiket és problémamentes életet élhessenek.

Negyedik kitörési gyakorlat
Kérdőíveket készítettem több Nincs Többé Jófiú! csoportban, megkérdezve
a tagokat, hogy milyen csatolásokat használnak, hogy külső elismerést szerezzenek.
A következőkben csak néhányat láthatsz a válaszokból. Nézd át a listát. Figyeld meg, hogy
te milyen módszert használsz az elismerés megszerzéséhez. Adj a listához bármilyen
viselkedésformát, ami rád jellemző. Írj példát mindegyikhez. Kérdezz meg másokat,
hogy visszajelzést kapj a módszerekről, amikkel szerintük elismerést próbálsz szerezni.
Tökéletes haj.
Okosnak lenni.
Kellemes, nem fenyegető hanggal rendelkezni.
Önzetlennek tűnni.
Különbözni más férfiaktól.
Józannak maradni.
Jó formában lenni.
Jó táncosnak lenni.
Jó szeretőnek lenni.
Sohasem haragudni.
Másokat boldoggá tenni.
Jó munkaerőnek lenni.
Tiszta autóval járni.
Jól öltözni.
Kedvesnek lenni.
Tisztelni a nőket.
Soha senkit sem megsérteni.
Jó apának látszani.
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Így használják a Jóiúk a csatolásokat
Cal egy ipikus Jóiú abban a tekintetben, hogy ő is csatolásokat használ, hogy elismerjék. Cal úgy próbál
külső megerősítést szerezni, hogy mindig jó kedve van, szép kocsit vezet, jól öltözik, aranyos lánya és vonzó
felesége van. Vegyük csak az egyik csatolást, hogy illusztráljuk, hogyan próbál Cal elismerést szerezni
másoktól.
Cal szerei a izennégy hónapos lányát csinos ruhákba öltöztetni és kivinni a parkba. Atól a pillanatól
kezdve, hogy elkezdi öltöztetni a lányát, tudat alat csatolja saját értékét és idenitását az elismeréshez,
amit szerinte azért fog kapni, mert „jó apa.” Tudja, hogy amikor elviszi a lányát sétálni, az emberek
ránéznek és mosolyognak. Néhányan megjegyzéseket is tesznek az aranyos kislányról és az apjáról,
akik kint sétálgatnak. Néhányan megállnak és megkérdezik, mennyi idős, mások pedig arról áradoznak,
hogy milyen drága kis angyal. Etől a igyelemtől Cal jól érzi magát.
A dolog iróniája az, hogy igazából senki sem értékeli Calt a csatolásai miat. Továbbá a külső megerősítéstől
való függősége valójában megakadályozza, hogy az emberek olyannak ismerjék meg, amilyen. Ezeknek
a dolgoknak semmi köze az ő személyéhez. Azonban ő azt hiszi, hogy ezek a dolgok adnak neki idenitást
és értéket.

Nők elismerésének keresése
A Jóiúk szinte minden szociális helyzetben külső megerősítést keresnek, de ez a nőkkel való kapcsolataikban
a legjellemzőbb. A Jóiúk egy nő elismerését értékességük legfőbb megerősítésének tartják. Egy nő
elismerésének jele lehet a szex iránt érzet vágya, lörtölő viselkedése, egy mosoly, egy érintés vagy
az odaigyelés. A mérleg másik oldalán, ha egy nő lehangolt, rosszkedvű vagy mérges, a Jóiúk gyakran úgy
fogják fel ezeket, hogy a nő nem fogadja el vagy ismeri el őket.
Számos negaív következménnyel járhat, ha a nők elismerését keresik.
A nők elismerésének keresése miat a Jóiúknak igyelni kell a nő hozzáférhetőségének lehetőségét.
A hozzáférhetőség lehetősége egy kifejezés, amit egy nő szexuális hozzáférhetőségének mértékére
használok. Mivel a Jóiúk a szexet az elfogadás legfőbb kinyilvánításának tartják, és azt hiszik, hogy egy
nőnek jókedvűnek kell lennie ahhoz, hogy szexeljen, ezek a fériak folyamatosan gondoskodnak arról, hogy
nehogy olyat tegyenek, ami felbosszantana egy nőt, akit kívánnak. Továbbá, ha egy nő, akit kívánnak,
mérges, lehangolt vagy rosszkedvű, akkor azt hiszik, hogy gyorsan tenniük kell valamit – hazudni,
megoldásokat felajánlani, feláldozni magukat, manipulálni –, hogy azt megoldják.
A hozzáférhetőség lehetősége túlmutat a szexen. Mivel a Jóiúk arra letek nevelve a családjuk
és a társadalom által, hogy soha ne tegyenek semmit, ami felbosszant egy nőt, ezért hiper-óvatosan
válaszolnak egy nő hangulataira és vágyaira, olyan nőnél is, akivel nem is akarnak szexelni.
A nők elismerésének keresése a nőknek adja a hatalmat, hogy meghatározzák egy kapcsolat tónusát.
A Jóiúk gyakran mondják, hogy a saját hangulatuk gyakran a partnerük hangulatához kötöt. Ha a nő
boldog, és minden rendben van vele, akkor ez igaz a férire is. Ha a nő mérges, lehangolt vagy stresszes,
akkor a féri is nyugtalan, amíg a nő vissza nem tér a normális állapotba. Ez a kapcsolat olyan komoly,
hogy sok Jóiú mondta, hogy bűnösnek érzik magukat, ha jó kedvük van, amikor a partnerüknek nincs.

44

NI NCS T ÖBBÉ JÓF IÚ!
A nők elismerésének keresése a nőknek adja a hatalmat, hogy meghatározzák a férit és értékét.
Ha egy nő azt mondja rá, hogy „rossz”, vagy úgy gondolja róla, hogy egy „szemét,” akkor egy Jóiú
hajlamos azt hinni, hogy a nőnek igaza van. Ha egy Jóiú ellenkezik is a nő értékelésével, egy szinten
úgy fogja gondolni, hogy a nőnek mindig igaza kell, hogy legyen. (Egyszer egy Jóiú megkérdezte tőlem,
hogy „Ha egy féri beszél az erdőben, és nincs ot nő, aki hallaná, akkor is téved?”)
A nők elismerésének keresése haragot gerjeszt a nők irányába. Ugyan a legtöbb Jóiú azt állítja,
hogy „imádja” a nőket, a legtöbb ilyen fériban nagy mennyiségű harag halmozódot fel a nők iránt.
Ez azért van, mert végül hajlamosak vagyunk lenézni valamit, amit istenként imádunk.
Amikor az istenünk nem válaszol oly módon, ahogy arra számítotunk, mi emberek általában két módon
reagálunk. Vagy vakon erősítjük tovább az imádatunkat, vagy jogos dühben törünk ki. Amikor a Jóiúk egy
nőt vagy nőket piedesztálra emelnek, és megpróbálják elnyerni az elismerésüket, előbb vagy utóbb ez
a rajongás haraggá alakul, amikor ezek az imádot személyek nem érnek fel a Jóiú elvárásaihoz. Ezért nem
ritkán hallani, ahogy egy Jóiú kihirdei örök szerelmét egy nő iránt, aztán pár pillanatal később mérgesen
„b . . . k . . .”-nak nevezi.
Arra jötem rá, hogy sok meleg Jóiú ugyanannyira hajlamos a nők elismerését keresni, mint a heteroszexuális
fériak. Ha egy meleg Jóiú meg tudja győzni magát, hogy nem vonzódik szexuálisan a nőkhöz, azzal
áltathatja magát, hogy a nőknek nincs felete hatalmuk.

Ötödik kitörési gyakorlat
Ha nem törődnél azzal, hogy mit gondolnak rólad az emberek, mennyivel lenne másabb
az életed?
Ha nem érdekelne a nők elismerésének megszerzése, miben különböznének a másik
nemmel való kapcsolataid?

A rejtőzködés mesterei
Amikor a iam, Steve, kilenc éves volt, véletlenül néhány helyen kilyukasztota az étkezőasztalunkat egy
golyóstollal. Amikor rájöt, hogy mit tet, azonnal megmutata a kárt az anyjának. Steve-nek megfelelő
nagyságú, egészséges szégyenérzete volt a hibája miat. Tudta, hogy a tetei miat megsérült az asztal.
Azt is tudta, hogy felelősséget kell vállalnia. De ami a legfontosabb, tudta, hogy nem rossz.
Ha én ugyanezt megtetem volna gyerekként (vagy akár felnőtként), akkor előjötek volna az önértékelési
zavaraim, és megpróbáltam volna elrejteni vagy letagadni, amit tetem. Meg letem volna győződve,
hogy mérgesek lesznek rám, és nem fognak többé szeretni. Együt éltem volna a itokkal és a folyamatos
félelemmel, hogy valaki rájön.
Számos Jóiú jegyezte meg, hogy viszonyulni tudnak a iam helyzetéhez. Kivétel nélkül, mindegyikük
bevallota, hogy az ellenkezőjét teték volna annak, amit Steve tet – megpróbálták volna elrejteni.
Ahogy fentebb is állítotam, mindent, amit egy Jóiú csinál, az elismerés megszerzése vagy a rosszallás
elkerülése érdekében teszi. Mivel egy Jóiú azt hiszi, nincs rendben úgy, ahogy van, minden botlást vagy
hibát rossz oldalának és szerethetetlenségének bizonyítékaként él meg. Azt hiszi, hogy ha bárki meglátja,
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hogy milyen rossz valójában, akkor az fájni fog neki, megalázot vagy elhanyagolt lesz tőle. Emiat a Jóiúk
a rejtőzködés tökéletes mesterei.
A Jóiú azt hiszi, el kell rejtőznie vagy el kell terelnie mások igyelmét bármilyen hiányosságáról.
Ha elfelejt valamit.
Ha elkésik.
Ha eltör valamit.
Ha nem ért valamit.
Ha valamit rosszul csinál.
Ha lehangolt.
Ha fáj valamije.
Ha valamit elszúr.
A Jóiúk igénye a rejtegetésre gyakran olyan területeken nyilvánul meg leginkább, amik egyszerűen az élet
és az emberi lét részei.
Hogy vannak szexuális vágyaik.
Hogy vannak tesi igényeik.
Hogy öregszenek.
Hogy kopaszodnak.
Hogy vannak szükségleteik.
Hogy nem tökéletesek.

Hatodik kitörési gyakorlat
Nézd át a fenti listát. Írj példákat szituációkra, amikben megpróbáltad elrejteni hibáid
vagy elvonni a figyelmet a hibáidról. Mennyire hiszed magad hatásosnak ezen dolgok
elrejtésében azok elől, akiket szeretsz?

A bizonyítékok eltüntetése
A Jóiúk sok kreaív módot találnak, hogy elrejtsék a hibáikat és botlásaikat. Ezekbe tartozik:

Hazudozás
A legtöbb Jóiú büszke arra, hogy őszinte és megbízható. Ironikus módon a Jóiúk alapvetően
isztességtelenek. A Jóiúk gyakran hazudnak, mondanak részigazságokat, és hagynak ki információkat,
ha azt hiszik, hogy ezzel megelőzheik, hogy valaki negaív módon tekintsen rájuk.

Strigulázás
Mivel a Jóiúk keményen küzdenek, hogy jók, adakozóak és gondoskodóak legyenek, azt hiszik, hogy ezek
a tetek olyan meggyőzőek, hogy eltörölnek bármi rosszat. A Jóiú hitrendszer része az, hogy ha a legtöbb
dolgot jól csinálja, akkor senki sem fogja észrevenni, ha egy pár dolgot (ha van ilyen) rosszul csinál.
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Helyrehozás
Az éret emberek felelősséget vállalnak a teteikért. Amikor hibáznak vagy helytelen dolgot tesznek,
bocsánatot kérnek, kártérítést izetnek, vagy kijavítják a hibát. A Jóiúk viszont azzal próbálják elintézni
az ilyen helyzeteket, hogy bármit megtesznek, hogy a másik ember ne legyen többé feldúlt.

VMKÉ reakció
A VMKÉ egy mozaikszó, amit erre használok: Védekezés Magyarázkodás Kifogáskeresés Ésszerűsítés.
Ezek mind félelem keltete viselkedésformák, amiket arra használnak, hogy elvonják a igyelmet a Jóiú
botlásairól és „rosszságáról.” A Jóiú legjellemzőbben akkor használja a VMKÉ reakciót, amikor tet valamit,
vagy nem tudot megtenni valamit, és valaki (általában feleség, partner vagy főnök) szembesíi ezzel,
és kifejezi az érzéseit.

A kocka megfordítása
Ha valaki mérges lesz egy Jóiúra, vagy rámutat egy hibájára vagy botlására, azzal előidézi a szégyenérzetét.
A Jóiú azzal, hogy megpróbálja elterelni a saját és a másik ember igyelmét a „rosszságáról”,
megpróbálhat fordítani a kockán, és valami olyat csinálhat, amivel előidézi a másik ember szégyenérzetét.
Ezt szégyeneltüntetésnek nevezem. Ez a tudatalai stratégia azon a hiten alapszik, hogy ha a Jóiú a igyelmet
a másik ember rosszságára helyezhei, akkor elmenekülhet a igyelem középpontjából. A szégyeneltüntetés
ipikus technikái a hibáztatás, a múlt felidézése, a kitérés és a más hibáira való rámutatás.

Falak
A Jóiúk falakat emelnek, amik megakadályoznak másokat, hogy túl közel kerüljenek hozzájuk. Érthető
módon ez hatással van az inimségre való hajlamukra, de megvédi őket annak a következményeitől, hogy
rájönnek a hibáikra. Ezek a falak állhatnak: függőségekből (étel, szex, TV, alkohol, munka stb.), humorból,
szarkazmusból, intellektualizmusból, perfekcionizmusból és elszigetelődésből.

Telon fériak
Hiába próbálkoznak a Jóiúk jónak látszani és megszeretetni magukat az emberekkel, a feni védekezések
távol tartják őket tőlük. Mint a legtöbb Jóiú viselkedési minta, ezek a tudatalai magatartásformák
is valójában pont a tökéletes ellenkezőjét érik el annak, ami iránt a Jóiú igazán sóvárog. Míg szeretetre
és érintkezésre vágyik, a viselkedése egy láthatatlan erőtérként funkcionál, ami megakadályozza,
hogy az emberek közel kerüljenek hozzá.
A Jóiúknak nehéz megérteniük, hogy az emberek általában nem a tökéletességet keresik a másikban.
Az embereket a közös érdeklődési körök, közös problémák és a másik életenergiája köi össze.
Az emberek emberekkel érintkeznek. Azzal, hogy valaki elreji az emberiességét, és a tökéletesség képét
próbálja mutatni, határozatlan, megbízhatatlan, életelen és unalmas lesz. Gyakran utalok a Jóiúkra Telon
Fériakként. Olyan keményen dolgoznak, hogy kitűnőek legyenek, hogy semmilyen piszok sem ragad rájuk.
De sajnos ez a Telon burok azt is megnehezíi, hogy mások közel kerüljenek hozzájuk. Valójában egy
személy egyenetlensége és emberi tökéletlensége azok, amik segítenek kapcsolatot teremteni másokkal.
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Hetedik kitörési gyakorlat
Hiszed, hogy az emberek úgy is szerethetnek, hogy látják az emberi tökéletlenségeidet?
Miben lennél más, ha tudnád, hogy azok, akik törődnek veled, sosem hagynának
el és mindig szeretnének – nem számít, mi történik?

Önmagad elismerése
A Jóiú Szindrómából való felépülés része az alap hitrendszer megváltoztatása. Külső megerősítés keresése
és a rosszallás elkerülése helyet a felépülő Jóiúknak annak az egy személynek az elismerését kell keresni,
aki igazán számít – önmaguknak.
Ironikus módon, amikor a Jóiúk arra koncentrálnak, hogy a saját kedvükben járjanak, tényleg elkezdik
megtapasztalni az inimitást és az érintkezést másokkal, ami iránt mindig is annyira sóvárogtak.
Hogy elősegítsék ezt a felépülési folyamatot, a Jóiúk:
Meghatározhatják, hogy hogyan próbálnak elismerést szerezni.
Törődhetnek magukkal.
Poziív megerősítést adhatnak maguknak.
Egyedül tölthetnek hosszabb időtartamokat.
Feltárhatják magukat őket támogató embereknek.

Az elismerésgyűjtő magatartás azonosítása segít
a Jóiúknak elismerni magukat
Bár furcsán hangozhat, de a Jóiúknak gyakorolniuk kell, hogy hogyan legyenek önmaguk. Ezen folyamat
elkezdésének az egyik módja az odaigyelés, amikor le akarsz nyűgözni valakit vagy elismerést szerezni.
A felépülő Jóiúk megigyelheik, ahogy több időt töltenek a hajukkal, megtartják valakinek az ajtót,
kitakarítják a konyhát vagy a gyerekükkel sétálnak a parkban – csak hogy észrevegyék vagy megdicsérjék
őket.
Amint feligyelnek rá, hogy mennyi időt és energiát áldoznak az elismerés besöprésére, elkezdhetnek
kifordítot életet élni. Ez azt jeleni, hogy ahelyet, hogy kifelé fókuszálnának elfogadásért és elismerésért,
befelé fordulnak. Ezzel elkezdheik megkérdezni maguktól a fontos kérdéseket: „Mit akarok? ”,
„Mi jó nekem?”, „Mi tenne boldoggá?”
Korábban a fejezetben bemutatam Calt, hogy illusztráljam, hogyan használják a Jóiúk a „csatolásokat”
– magukon kívüli dolgokat, hogy értékessé váljanak. Az egyik egyéni órán megkértem Calt, hogy csináljon
egy listát a dolgokról, amikkel elismerést szerzet másoktól. Következő héten behozot egy két oldalas listát.
Bátorítotam, hogy válasszon ki egy csatolást a listáról, és igyelje a következő hónapban, hogy hogyan
használta arra, hogy értékesebbnek tűnjön.
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Cal úgy döntöt, hogy az autóját választja. Cal kívül-belül tökéletesen isztán tartota az autóját.
Úgy hite, ez egy olyan dolog, ami lenyűgözi az embereket és kedvelni fogják miata. Határozotan eldöntöte,
hogy nem mossa le és porszívózza az autóját a következő hónapban. Eközben odaigyelt arra, hogy hogyan
érez, és hogyan reagálnak erre az emberek.
Mivel Cal Seatle közelében lakik, az autóján hamar egy szürke réteg alakult ki az esőtől és az úi piszoktól.
Több alkalommal is meg kellet küzdenie a gondolatal, hogy lemossa. Miközben vezetet, biztos volt benne,
hogy az emberek a mocskos autóját nézik, és elítélik érte. Amikor munkába vagy egy barátja házához ment,
arra várt, hogy mikor fogja valaki megalázni. Amikor a kislánya rajzolni kezdet a koszba az autó ablakán,
az majdnem több volt, mint amit el tudot viselni.
A hónap végén, amikor Cal lemosta és viaszolta az autóját, megkönnyebbülést érzet. Meglepő módon
azonban egész hónapban senki sem tet megjegyzéseket a piszkos autójára, és senki sem vonta meg tőle
a szeretetét. Ugyanígy az autó lemosása és viaszolása miat sem szerete jobban senki, és nem szerzet
miata új barátokat sem.

Nyolcadik kitörési gyakorlat
Térj vissza az elismerésszerző viselkedésformák listájához a fejezet elején. Válassz ki
egyet, amit te is használsz a külső megerősítés megszerzéséhez, és tedd a következőt:
1. Adj haladékot ennek a viselkedésformának. Ne csináld egy bizonyos időtartamig.
Mondd el a körülötted lévő embereknek, hogy mit csinálsz. Ha nem sikerül
megtartóztatnod magad, mondd el egy támogatódnak. Használd ezt a botlást
információként arra, hogy miért érezted úgy abban a pillanatban, hogy külső
megerősítésre van szükséged.
2. Tudatosan végezd gyakrabban ezt a viselkedésformát. Ez talán nem tűnik
logikusnak, de jó módja annak, hogy felfedezz egy hatástalan viselkedésformát.
Figyeld meg, hogyan érzel, amikor tudatosan próbálsz külső megerősítést szerezni.
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Az önmagukkal való jó bánásmód segít
a Jóiúknak megtanulni magukat értékelni
A saját magunkkal való jó bánásmód elengedhetetlen ahhoz, hogy megváltoztassuk saját magunkról alkotot
hiedelmeinket. Ha egy Jóiú azt hiszi, hogy nem ér valami sokat, akkor az önmagával való viselkedése
is ezt a hitet tükrözi vissza. Ha egy felépülő Jóiú elkezd tudatosan jól bánni magával, az azzal fog járni,
hogy elhiszi, hogy ő is biztosan ér valamit.
Ha ezt egy Jóiúnak magyarázom, gyakran nem jut eszébe egy-két dolognál több, amit magáért tehet.
Emiat gyakran együt ötlünk ki egy listát a lehetséges tevékenységekről. Ezek a jó dolgok a legegyszerűbb
dolgok is lehetnek (mint pl. sok vizet inni, vagy hosszabban fogat mosni), vagy lehet nagyobb dolog
(mint pl. elutazni valahová, vagy megvenni azt az autót, amiről a Jóiú mindig is álmodot). It van néhány
lehetőség:
Edzés, mozgás, séta.
Egészséges étkezés.
Elegendő alvás.
Pihenés, játék, hülyéskedés.
Masszázs.
A barátokkal szórakozni menni.
Új cipőt venni.
Kiiszítatni a cipőt.
Fogorvosi beavatkozások.
Személyi edzőt bérelni.
Zenét hallgatni.
Ahogy a felépülő Jóiú elkezd számára jó dolgokat csinálni, kényelmetlenül érzi magát. Talán még meg
is rémül, dühös lesz, bűnösnek érzi magát, vagy összezavarodik. Ezek az érzelmek az úgynevezet
kogniív disszonancia miat lépnek fel.
Amikor egy Jóiú valami jót tesz magával, az azt jeleni, hogy értékes. Ez viszont egy belső konliktust
vált ki a mélyen beépült hitével szemben, hogy értéktelen. Ennek eredményeképpen megtapasztalja
a disszonanciát – egy összecsapást a két egymással versengő visszajelzés közöt. Idővel az egyik hit nyerni
fog. Én arra bátorítom a felépülő Jóiúkat, hogy továbbra is bánjanak jól magukkal, még ha etől teljesen
ijedtnek is érzik magukat. Idővel ezeknek a gyermekkori beidegződéseknek a helyét átveszi az új, hiteles
hitrendszer, amely visszatükrözi a bennük rejlő értékeket.
Todd, akit az előző fejezetben mutatunk be, annyi időt töltöt azzal, hogy elnyerje mások elfogadását,
hogy magára már nagyon ritkán jutot ideje. Egy másik Nincs Többé Jóiú! csoportbeli féri biztatására
Todd elhatározta, hogy tudatosan elkezd jól bánni magával. Kicsiben kezdte, új zoknikat és fehérneműt
vet magának.
Néhány hét után elkezdet egy edzéstervet, és elkezdet rendszeresen edzeni. Annak ellenére, hogy emiat
bűnösnek érezte magát, minden második héten elment masszázsra is. Hat hónap után Todd eldöntöte,
hogy 2000 dollárt költ arra, hogy egy szingli klubhoz* csatlakozzon. Arról számolt be a csoportunkban,
hogy annak ellenére, hogy alkalmanként hallot egy apró hangot magában, hogy nem érdemli meg,
ez a cselekedet volt a leginkább erőt adó cselekedete, amit valaha megtet. Néhány hónap múlva arról
számolt be, hogy elment két randira két különböző nővel, akiken láta, hogy úgy szereik őt, ahogy van.
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Kilencedik kitörési gyakorlat
Kezdd a fenti listával, és írj hozzá még jó dolgokat, amiket megtehetsz magadért. Tedd
a listát olyan helyre, ahol mindig szem előtt van, és naponta legalább egy dolgot tégy
meg a listáról.

A megerősítések segítenek a Jóiúknak
megtanulni magukat értékelni
A poziív megerősítések segíthetnek megváltoztatni a Jóiúk magukról alkotot beidegződéseit.
A megerősítések kicserélik a régi, pontatlan visszajelzéseket a Jóiú értékéről újabbakra és valószerűbbekre.
Ha egyedül csak ezeket teszik, a megerősítések hatásai általában iszavirág életűek. Ez azért van,
mert ezek a visszajelzések ellentétesek a legöregebb, legmélyebb beidegződésekkel, amit a Jóiúk
magukban tartogatnak. A megerősítések csak akkor hatékonyak, ha más gyakorlatokkal együt használják
őket.

Tizedik kitörési gyakorlat
Írj egy listát magadnak pozitív megerősítésekkel. Írd kis kártyákra, és tedd olyan helyre,
ahol gyakran a szemed ügyébe kerülnek. Gyakran cserélgesd a kártyákat, hogy mindig
frissek legyenek. Ha elolvasol egy megerősítést, csukd be a szemed, és fogadd be teljesen
a szavak jelentését. Ne hagyd, hogy a régi, mély beidegződéseid miatt elutasítsd ezeket!
Itt van néhány lehetséges megerősítés:
Szerethető vagyok úgy, ahogy vagyok.
Tökéletesen tökéletlen vagyok.
A szükségleteim fontosak.
Erős, határozott ember vagyok.
Képes vagyok kézben tartani a dolgokat.
Az emberek szeretnek és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.
Elfogadható, hogy emberként hibákat követek el.
Én vagyok az egyetlen ember, akit boldoggá kell tennem.
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Az egyedül töltött idő segít a Jóiúknak
megtanulni, hogyan fogadják el magukat
Az egyedül töltöt idő nagyon fontos a Jóiú Szindrómából való felépülésben.
Ha a Jóiúk egyedül vannak, felfedezheik, hogy kik is valójában, mit szeretnek magukban, és milyen
szabályokat választanak életük irányításához. Melegen ajánlom a Jóiúknak, hogy utazzanak el,
és menjenek olyan helyekre, ahol senkit sem ismernek. Ebben a kontextusban a Jóiúknak kevesebb
okuk van, hogy megpróbálják más emberek jóváhagyását elnyerni, és nem olyan fontos, hogy elrejtsék
hibáikat és tévedéseiket. Amikor egyedül vannak, a Jóiúk elgondolkodhatnak önmagukon és életcéljaikon.
Ez szintén jó lehetőség arra, hogy gyakorolják a felelősségvállalást a saját igényeik beteljesüléséért.
Ha egyedül van, a felépülő Jóiú bármit megtehet, amit csak akar, anélkül, hogy bárkit is boldoggá kellene
tennie, vagy egyeztetnie kellene ezt másokkal. Akkor fekszik le és kel fel, amikor akar. Eldöni, hogy mikor
és mit egyen. Eldöni, hogy hová megy, és mit csinál. Ha egyedül van, sokkal kevesebbszer viselkedik
gondviselő módon, keresi az elfogadást, áldozza fel magát, vagy próbálja más emberek gondjait megoldani.
A hosszabb időintervallumok, amelyeket egyedül töltenek, abban is segíik a felépülő Jóiúkat,
hogy szembenézzenek a legnagyobb félelmükkel – a magánnyal és az egyedüllétel. Ha a Jóiú felfedezi,
hogy az egyedül töltöt idő nem öli meg őt, talán azt is beismeri, hogy nem kell rossz kapcsolatokban
maradnia, tolerálnia az elfogadhatatlan viselkedéseket, vagy manipulálnia más embereket, hogy a saját
igényei kielégüljenek.
Ez az egyedül töltöt idő akkor a leghatékonyabb, ha a Jóiú meg tudja igyelni hajlamát, hogyan zavarja
meg magát olyan függőségekkel, mint pl. elfoglaltnak lenni, vagy szexet, élelmiszert vagy alkoholt használni
a gyógyuláshoz. Egy napló írása ezekben az időkben fantaszikusan hatékony lehet. Életem legnagyobb
felismeréseire olyankor jötem rá, amikor hétvégi kempingekre mentem, egyhetes elvonulásokon voltam,
vagy olyankor, amikor a feleségem nem volt a városban.

Tizenegyedik kitörési gyakorlat
Tervezz be egy hétvégi utat a hegyekbe vagy a vízpartra. Ha lehetséges, ezeket
a vakációkat legalább egyhetesre szervezd, menj egyedül, olyan helyekre, ahol senki
sem ismer téged. Látogass meg egy külföldi országot, ha lehet. Használd ezt az időt
önvizsgálatra és elmélkedésre. Írj naplót. Bánj jól magaddal. Vidd magaddal ezt
a könyvet, és tölts időt a kitörési gyakorlatok végrehajtásával. Ha hazajöttél, ismerd fel,
hogy miben változtál meg, és mennyi időbe telik neked, hogy visszatérj a megszokott
viselkedésedhez.
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Önmaguk feltárása segít a Jóiúknak
megtanulni, hogyan értékeljék magukat
Ha a Jóiú megpróbálja elrejteni emberségét mások elől, felerősíi hitrendszerét, hogy rossz és nem
szerethető. Ennek a hitrendszernek a megváltoztatásához elengedhetetlen, hogy előhozzák emberségüket,
elengedjék a negaív beidegződéseiket, és pontosabb visszajelzéseket fogadjanak be, mint amelyeket
magukévá tetek gyermekkorukban. Emiat szükség van a folyamathoz egy megbízható emberre
vagy emberekre.
Bármennyire ijesztőnek tűnhet is kezdetben, ezeknek a megbízható embereknek a megtalálása
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Jóiú megtanulja szeretni önmagát. A felépülő Jóiú nem képes ezt a részt
egyedül végigcsinálni. Megbízható emberek szükségesek ahhoz, hogy visszafordítsák a Jóiú összes torz
hitét arról, hogy mennyit ér valójában.
Ez a folyamat a bizalom kiépítését követeli. Azt javaslom, hogy a felépülő Jóiú időzítsen egy rendszeres
találkozót a csoportjával vagy emberével, és lépésről lépésre kezdje magát felülvizsgálni. Ez a folyamat
azzal kezdődik, hogy elkezd magáról beszélni, ami önmagában már sok Jóiút kényelmetlenül érint. Idővel
a felépülő Jóiúk elkezdheik feltárni azokat a dolgokat magukról, amiket a leginkább rejtegetnek a világ
elől. Ahogy a bizalom felépült, elkezdheik feltárni azokat a dolgokat, amelyek félelmet és szégyenérzetet
keltenek bennük. Rengeteg Jóiút látam, aki a itkolózó, kitérő válaszolgatásból eljutot oda, hogy
a legmélyebb, legsötétebb itkait is feltárta a megbízható emberek előt.
Reid, egy felépülő alkoholista, és egy Nincs Többé Jóiú! csoport tagjának esete nagyon jó példa
erre a folyamatra.
Reid egy este későn érkezet a csoportba, és a fennmaradó 30-40 percben csendben volt, elkülönült.
Reid a csoportban vagy nagyon akív volt, vagy pedig teljesen zárkózot. A csendes periódusok általában
érzelmi zavarodotságának jelei voltak. Alkalomadtán mondtam Reidnek, hogy zárkózotnak tűnik,
és megkérdeztem tőle, hogy mi van vele.
Ahogy a csoport igyelme rászegeződöt, megjelenése zárkózotságból egyenesen rémületet keltővé váltot.
„Majdnem el sem jötem ma este.” Halkan sutogot, és lenézet a kezeire. „Igazából azon gondolkodom,
hogy kilépek a csoportból.”
Néhány srác a csoportból megkérdezte tőle, hogy mi van a hátérben.
„Nagyon rosszul érzem magam” – folytata Reid, – „valami szörnyűt tetem, és nem tudom, hogy
fel tudom-e vállalni ezt előtetek.”
A gondolataim elkezdtek azon pörögni, hogy mit tehetet, ami miat a csoport elítélné őt, vagy ellene
fordulnának. Egy tag megkérdezte, hogy viszonya van-e.
„Nem, rosszabb.” – válaszolta Reid. „Annyira szörnyű, amit tetem, hogy nem tudom, egyáltalán
elmondhatom-e nektek.”
Ahogy a csoport felajánlota a segítségét és bátorítását, Reid átörte a félelmét és szégyenét, és elkezdet
megnyílni.
„A múlt héten a főnököm megdorgált, és utána összevesztem a feleségemmel. Annyira lehangolt voltam,
hogy vetem egy üveg vodkát és lerészegedtem. Azóta nem tudok leállni.”
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Reid arcán könnycseppek gördültek le szégyenében, hogy az alkoholfüggősége újra felütöte a fejét.
Józan és iszta volt mióta csatlakozot a csoporthoz, hat hónappal korábban. Akív névtelen alkoholista
volt, de 12 éves felépülése során többször csúszot meg és eset vissza.
Egy tag egy csomag zsebkendőt adot Reidnek, amivel Reid megtörölte a szemét. Majd folytata a történetet,
és szégyenében zokogásban tört ki.
„Újra visszatértem a hazudozáshoz és a manipuláláshoz. Teljesen elvesztetem az irányítást!”
Megkérdeztem, hogy felhívta-e a támogatóját vagy találkozot-e vele, amióta ez elkezdődöt. Megrázta
a fejét, és azt mondta, hogy annyiszor csúszot már meg, hogy nem hinné, bárki is törődne vele ezek után,
vagy akarna vele lenni.
Több tag osztota meg Reiddel, hogy szerintük ő nem rossz, és nem ítélik el. Láták, mennyire fájhatot
ez neki. Elmondták azt is, hogy nagyon isztelik, mert eljöt a csoportba, feltárta, hogy mi is történt, főleg,
hogy ennyire szégyelli.
Néhány pillanat után Reid folytata. „Ez nem minden. Van tovább.” Újra elkezdet sírni. A homlokára tete
a kezét, és megrázta a fejét undorának kifejezéseképpen.
„Még annál is rosszabbat tetem. Ezen a héten kétszer is elmentem a munkahelyem közelében lévő
peep showra.” A földre nézet, és szinte megfékezhetetlenül sírt. „Annyira jól voltam.” – mondta zokogva
könnyei közt. „Most elszúrtam az egészet. Teljesen értéktelennek érzem magam, és nem akarok tovább
élni. Mindent tönkre tetem.”
Az óra hátralévő részében a csoport támogata Reidet, és arra bátorítota, hogy nézzen szembe
a szégyenével. Megnyugtaták, hogy ő nem rossz, és senki sem ítéli el. Pontosan az ellenkezője volt az igaz,
mindenki isztelte, amiért felvállalta fájdalmát és szégyenét. Biztaták, hogy beszéljen a feleségével, hívja
fel a támogatóját és találkozzon vele. Arra kérték, hogy hívjon fel minden nap egy csoportagot a következő
héten, és mondja el neki, hogyan érzi magát.
Amikor Reid este elhagyta a csoportot, nyilvánvalóan megrendült és ijedt volt. Egy nehéz terhet dobot
le magáról, és megkapta a csoport támogatását, azokét, akik tényleg törődtek vele, és azt akarták, hogy
jól legyen. Annak ellenére, hogy Reid mennyire mélyen félt, hogy a rosszasága miat az emberek elítélik
és elhagyják, ezek közül egyik sem történt meg. Ehelyet azt az üzenetet kapta, hogy nem tud olyat csinálni,
ami miat a csoportban lévő fériak már ne kedveljék, vagy ne foglalkozzanak vele.
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Az öreg bőr levedlése
Ahogy a felépülő Jóiúk elengedik a mérgező szégyenüket és elkezdik saját megelégedésüket keresni,
elkezdenek néhány nagyon fontos igazságot felismerni.
A Jóiúk nem rosszak.
Nem kell tenniük semmit, hogy elnyerjék más emberek elfogadását.
Nem kell elrejteniük elkövetet hibáikat és hiányosságaikat.
Az emberek úgy szeretheik őket, ahogy vannak.
Ahogy a felépülő Jóiúk elkezdik alkalmazni a fejezetben leírt irányelveket, el tudják majd fogadni, hogy ők
is emberek. Mint minden más ember, a Jóiúk is követnek el hibákat, viselkednek gyarlóként, vagy tesznek
helytelen dolgokat. Mindazonáltal, az emberiességüktől nem lesznek rosszak vagy szerethetetlenek,
és nem utálják meg őket más emberek.
A tökéletlen emberek csak más tökéletlen emberekkel tudnak kapcsolatot létesíteni. A legtöbb ember
hajlamos olyan egyéniségekhez vonzódni, akiknek van kiállása és szilárd képe magáról. A kaméleon
viselkedés nem vonz tömegeket és általában nem vált ki hangos éljenzést.
Azzal, hogy levedlik a kaméleonbőrüket, és megtanulják önmagukat boldoggá tenni, a felépülő Jóiúk
elkezdik megtapasztalni az olyan inimitást és belső kapcsolatokat, amiről mindig is álmodtak. Azzal, hogy
megtanulják magukat értékelni, olyan életenergiát és karizmát kezdenek sugározni, ami az embereket
hozzájuk vonzza. Egy Jóiúnak az, hogy befejezi az elfogadásért való küzdelmet, és abbahagyja hibáinak
rejtegetését, megnyitja a kaput ahhoz a szerelemhez és élethez, amit igazán akar.
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