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A munka rablai
Az isten mentsen meg mindenkit attól' hogy főnöke a munka megszállottia
legyen. Ha észleliÜk ennek első ieleit' ajánljunk neki egy ió lélekbúvárt.

munkamánia az addiktolÓgia
tárgykörébe tartozó betegség. Ez
a fÜggőség vagy szenvedélybe-

tegség tuIajdonképpen nem más, mint az
ember boldogság iránti uágyának patolÓ-
giás megnyiIvánulása. A szenvedély kiala-
ku|ása során az egyén értékorientációja
megvá|tozik, a szenvedélIyel kapcsoIatos
értékek előtérbe kerü|nek, más, koráb-

A munkamánia veszélyes betegség,
hiszen a kimerÜlésen és a szociális el-
szigeteltségen túl komoly egészségká-
rosító hatása is lehet (szív- és érrend-
szeri, stresszbetegségek, depresszió
stb.). Szélsőséges esetben ez az ál-
lapot eredményezhet komolyabb pszi'
chés megbetegedést vagy akár Öngyil-
kossági kísérletet is,
Mit lehet tenni? Nagyon Íontos, hogy
az ember elég differenciáltan működ-

1ön, azaz ne egy tevékenységre fóku-
száljon. Kellő Önérvényesítéssel és nyi-
tottsággal megtalálhatja a módot, hogy
kitö|tse az idejét' és lekösse az ener-
giáit. Fontos, hogy ÖrÖmÖt leljen egyéb
tevékenységekben, küzdelmekben is,
és megtanu l jon eIengedni, lazítani'

ban jeIlemző értékek rovására. A szenve-
dé|ybeteg magatartása veszít sokszínűsé-
géből, viseIkedése egyre sematikusabbá
válik. Az egyén magát a szenvedélyt és
az ezzel kapcsolatos viselkedéseket Ievá-
laszt1a az énrő|, s erről a problémáról egy-
szerűen nem Iehet veIe beszélni vázolja
fe| a munka megszá|lottjainak lélekrajzát
Minarik Annamária pszicho|ógus, a Pszi-
cho Sapiens Management Consulting Kft.
ugyvezető igazgati1a.

Hiá nyti'i netek megszüntetése
A betegség kialaku|ásának hátterében
számos ok hÚzÓdik meg' A pszicho|ógiai
háttérmechanizmusok kozött kiemeIendő
az a tÖrekvés, ame|lyel az egyén az el-
viseIhetetIen hiánytÜneteket akarja meg-
szÜntetni, illetve feI akarja oIdani a beIső
ÍeszÜ|tségeket, konf|jktusokat és az Ön-

képben rej|ő eIlentmondásokat'
A munkamánia egyértelmű tÜnetekkeI

lép fel, je|lemző a napi 10 Óráná| is tÖbb
munka, amelyben nincs beiktatott pihe-
nóidő, vagy ha van, az is a munka fogsá-
gában (munkára gondolással) telik e|. A
munkamániás számára mindennél fonto-
sabb a munkája, csak a saját te|jesítmé-
nyében hisz, ezért nem bízza másra a fel-
adatokat, inkább egyre többet és tÖbbet
válIal, határok nélkÜ|. A folyamat kiaIa-
ku|ásának eIső lépéseként a munka egyre
kiemeltebb szerepet kap életében, mikÖz-
ben a személy kissé elhanyagolja a kap-
csoIatait és egyéb tevékenységeit'

Ahogy e|őre haIad a betegségben, egyre
inkább a munkájának kezdi alárendelni az
életét, életvitelét, és frusztrálva érzi ma-
gát, ha Úgy véli, akadályozzák ebben. Egy-
re kevéssé |esz jel|emző rá a kreativitás,
és egyre kevéssé képes hatékony meg-
kÜzdési mÓdokat alkalmazni. A fokoza-
tosan növekvő munka és e|várások miatt
eIkezd kimerü|ni' te|1esítménye csökken,
és megjeIennek a kulönbÖző fizikai uagy
pszichés betegségtü netek is.

Az a Íránya versenyhelyzet
A munkamánia kiaIakulásában kiemelt
szerep jut a munka vi|ágában erŐsen 1e-

Ien levő versenyheIyzetnek. A leginkább
veszélyeztetett személyiségtípus a perfek-
cionista vonásokkaI rendeIkezŐ ember,
azaza maximaIista" A munkamániás
ugyanis _ mint minden addiktolÓgiai be-
tegségben szenvedŐ ember kÜ|ső esz-
közhöz köti a be|ső rend megteremtését'
Nem minden perfekcionista lesz azonban
munkamániás, a ku|cs a határok megsza-
básában van.

A munkamániás ember a pihenést nem
érzi kielégitőnek, értékesnek, nem képes
kikapcsolÓdn! és e|vá|asztani a munkát a

magáné|ettől. Ennek kÖvetkeztében szo-
ciá|is kapcsoIatai beszűkü|nek, s ez érin-
ti a közvet|en családi kapcsolatokat is. A
veszé|yeztetettebbek a f érfiak, miveI szá
mukra társadalmilag nagyobb elvárás az
ambiciózus magatartásmÓd, illetve rájuk
a csa|ádfenntartás szempontjábÓ| is na-
gyobb nyomás nehezedik.

A dolog veszélye abban rejlik, hogy el-
Ientétben a tÖbbi add ikciÓval, a munkamá-
nia a társadalmi megítélés szempontjábÓ|
sokkal inkább jutaImazott tevékenység.

Nagy ára van
Fontos azonban megvizsgálni, hogy a

prob|éma hátterében az egyén tudatos
Vagy nem tudatos motiváciÓja á|l-e. Sok-
szor nem biztos ugyanis, hogy a szÓ szo-
ros értelmében vett szenvedé|ybetegség-
rőI van szÓ, o|ykor egy nem vagy csak
részben vá|lalt személyes prob|éma álI a

munkamániás viselkedés mögÖtt' A meg
nem oldott családi konf|iktusok, az el-
hidegü|ő vagy bántó kapcsoIatok, iIletve
az otthon megé|t magány is sokszor ered-
ményezi, hogy az egyén a munkájába me-
nekü|. lIyenkor egyÍa1ta ''eIhárító mecha-
nizmusként'' jelenik meg a munka mint
Iehetőség az egyén számára, cé|ja a figye-
Iem elterelése a problémákrÓ|.

Azonban, mint minden tú|zásba vitt te-
vékenységnek, a munkamániának is nagy
árauan, hiszen a beszűkü|t tudati fókusz
egyre jobban eltávolítja az egyént a prob-
lémák megoIdásának lehetŐségétől' Aki
csak a munká1ára koncentrá|, az minden
energiájávaI egy irányba Íigye| és cselek-
szik, s eIhanyagolja az é|et többi terÜ|e-
tét. Ez a jelenség magában hordozza a

veszélyt, hogy amennyiben a munka bi-
zonytaIanná válik, vagy netán meg is szű-
nik, a szemé|yiségstruktÚra is meginog,
az egyén e|veszíti fő ha1tómotorját' áté|ve
ezzel a teljes megsemmisÜlést, értékte-
le nedést '
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