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Elő szó

Fur csa gon do la ta im tá mad tak úszás köz ben: hogy 
nincs is JE LEN, az az MOST – pe dig so kan hang sú-
lyoz zák az itt és most ere jét. Ho gyan is kú szott be ez 
a gon do lat, ami kor úszás köz ben csak ar ra fi gye lek, 
ho gyan ol vad ös  sze a tes tem a víz zel, kü lö nö sen, ami-
kor már egy órá ja meg ál lás nél kül sze lem a vi zet. Nem 
kön  nyű el kap ni a pil la na tot. Hi szen ahogy ezt a szót 
ki mon dom, le írom, vagy csak rá gon do lok, a „p” már 
a múlt ban van és őt kö ve ti szé pen sor ban mind a 
töb bi be tű.

Ter mé sze te sen ér tel me zés kér dé se, hogy mi a most, mi 
a je len. Ne kem a je len kö ti ös  sze a múl tat és a jö vőt 
eb ben a pil la nat ban. De ha a pil la nat szin te nincs is, 
oly pa rá nyi, hogy nem ér zé kel he tő, ak kor csak MÚLT 
van és JÖ VŐ? Pe dig több fi lo zó fi ai irány zat sze rint 
ép pen múlt és jö vő nincs, csak az ITT és MOST lé te
zik. Te mit gon dolsz er ről, en  nyi re misz ti kus len ne az 
idő ér zé ke lé se? 

Ez a könyv er ről szól, az idő misz té ri u má ról, és ar ról, 
hogy TE meg is merd sa ját idő ér zé ke lé sed. Az idő ről 
va ló gon dol ko dást is le het a szer ke zet ol da lá ról meg-
kö ze lí te ni. Em lék szel még, hogy az NLP a gon dol ko
dás szer ke ze té vel fog lal ko zik? Az idő nek is van szer
ke ze te! Pon to sab ban an nak, aho gyan az idő höz vi szo
nyu lunk. Ér de kel, hogy te ho gyan állsz az idő höz 
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va ló já ban? Aka rod tud ni, hogy mi ért ké sel? Vagy 
má sok mi ért lop ják az idő det? Mi ért élsz a múlt ban, 
vagy mi ért csak a jö vő re fó ku szálsz? 

Ha a je lent úgy ér tel mez zük, hogy a mai nap vagy ez 
az óra, ez a perc, ak kor biz to san van je len. Bár elő for
dul hat, hogy tel je sen be le fe led ke zel va la mi be, amit 
ép pen csi nálsz, és ak kor még a je len is el tű nik, és 
ben ne vagy az időt len ség ben, az áram lás ban, amit 
Csíkszentmihályi pro fes  szor FLOW-nak ne ve zett el.

Ki csit enelpésen a FLOW a tö ké le tes él mény szer ke
ze te: Eb ben van nak ké pek, han gok és ér zé sek – csak 
pont az idő tűnt el, mert önál ló an nem ér tel mez he tő, 
csak a tör té né sek kel együtt. Einstein is tér idő ről 
be szél. Ak kor most hogy van ez? Van je len, múlt és 
jö vő, vagy min den egy szer re zaj lik, eset leg kü lön
bö ző idő sí ko kon? Te mit gondolsz erről? Milyen 
tapasztalataid vannak? Min den ki nek van nak él mé
nyei az idő vel kap cso lat ban, csak ép pen ész re sem 
ve szi, ho gyan tük rö ző dik mind ez ab ban, amit mond: 
Er re most nincs időm! Hogy ro han az idő! Ta lán a leg
dur vább az IDŐ PÉNZ (az idő = pénz). Most mi lyen 
gon do la tok, hely ze tek ju tot tak eszed be?

Mi vel idő ér zé ke lé sünk egyé ni, ezért nincs két em ber, 
aki tel je sen egy for mán vi szo nyul na az idő höz. És ez 
így van jól. Ak kor vi szont mi ért nem tu dom el fo gad ni, 
hogy va la ki egy órát ké sik, míg én ál lok kint a mí nu-
szok ban és vá rok rá? És ami kor meg ér ke zik, eszé be 
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sem jut bo csá na tot kér ni, mert nem is ve szi ész re, 
hogy el ké sett. Le het, hogy már ben ned is kezd tu da to-
sod ni, men  nyi re szub jek tív az időfel fo gá sunk. Sze ret
néd meg tud ni, hogy a ti éd mi lyen, és mi ért pont 
olyan?
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1. El mé le tek az idő ről

Ezt a részt csak ak kor ol vasd el, ha ér de kel nek a 
kü lön bö ző – akár egy más nak tel je sen el lent mon dó – 
el mé le tek, meg kö ze lí té sek. Egyéb ként egy sze rű en 
csak ugord át, bár mi kor ké sőbb vis  sza la poz hatsz, ha 
akarsz rá időt sza kí ta ni! A gya kor la ti meg ta pasz ta lás 
sok kal fon to sabb, mint a fi lo zó fi ai gon do la tok, ame-
lyek azért tűn het nek ér té kes nek, ér de kes nek, mert 
ezek az em be rek sok időt töl töt tek el az zal, hogy ér tel
mez ni pró bál ták az ér tel mez he tet lent, a ra ci o ná li san 
fel fog ha tat lant.

A tör té ne lem so rán a tu dó so kat és fi lo zó fu so kat min-
dig is fog lal koz tat ta az idő, mint je len ség. Nem hi szem, 
hogy ava tott len nék bár mi lyen fej te ge tés be bo nyo lód-
ni, ezért csak rö vi den be mu ta tok né hány el mé le tet 
an nak re mé nyé ben, hogy a lé nye get si ke rül ki emel-
nem. Ha fel kel tet tem az ér dek lő dé sed egyes meg kö ze
lí té sek iránt, már si ker rel jár tam. Na gyon gaz dag a 
nyom ta tott és internetes iro da lom. Cse me géz ze tek 
ked ve tek re!

Arisz to te lész sze rint: Min den lé te ző dol gok kö zül az 
el sőd le ge sek a szubsz tan ci ák. A va ló ság egye di 
szubsz tan ci ák rend sze re. Örök szubsz tan cia az idő és 
a vál to zás. Az idő azért, mert nem mond hat juk azt, 
hogy volt olyan idő, ami kor nem volt idő, a vál to zás 
pe dig azért fo lya ma tos, mert a vál to zás, ha nem azo-
nos az idő vel, ak kor kí sé rő je.
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Epi ku rosz azt val lot ta, hogy az idő nem lé te zik ön ma
gá ban, csak tár gya kon ke resz tül ér zé kel he tő.

Hé rak lei tosz azt mond ja, hogy min den mo zog, sem mi 
sem áll, ezért nem le het két szer ugyan ab ba a fo lyó ba 
lép ni.

New ton az időt ab szo lút ként, a vi lág min den ség alap
ve tő szer ke ze té nek ré sze ként fog ja fel, amely ben az 
ese mé nyek egy mást kö ve tő en tör tén nek. Ez az idő 
„re a lis ta” fel fo gá sa, mely sze rint az idő ma ga is mér
he tő. 

Kant ez zel el len ke ző né ze tet val lott, mely sze rint az 
idő az em be ri szel lem alap ve tő szer ke ze té nek ré sze, 
olyan el vont fo gal mak kal együtt, mint a „tér”. Ez az 
idő „ide a lis ta” fel fo gá sa, amely már kö ze lebb áll 
Einstein te ó ri á já hoz.

Einstein re la ti vi tás el mé let ében azt ál lít ja, hogy a tér 
nem há rom di men zi ós, és az idő sem lé te zik önál ló, 
kü lön ál ló en ti tás ként. Az idő nem kü lö nül el a tér től, 
nem füg get len tő le, ha nem szo ro san ös  sze függ nek 
egy más sal, és négy di men zi ós foly to nos sá got, tér idő
nek ne ve zett rend szert al kot nak.

A re la ti vi tás el mé let ben te hát so ha nem be szél he tünk a 
tér ről anél kül, hogy ne be szél nénk egyút tal az idő ről 
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is, és for dít va. Min den tér re és idő re vo nat ko zó mé rés 
el ve szí ti ab szo lút jel le gét. Mind a tér, mind pe dig az 
idő pusz tán nyel vi ki fe je ző esz köz zé vál nak, ame lyek 
se gít sé gé vel a meg fi gye lő ké pes le ír ni az ész lelt je len
sé get. Ese mény ről ak kor be szé lünk, ha a tér va la mely 
pont ján, va la mely idő ben tör té nik va la mi.

Tom Campbell (a My Big Toe – Theory of Everything 
szer ző je – ma gya rul A nagylábujjam – Min den re 
vo nat ko zó el mé let) sze rint az idő ad ér tel met az „előt te” 
és az „utá na” ál la po tok nak. Az idő te hát a vál to zás 
mé ré sé re szol gá ló fo ga lom. Olyan tech no ló gia, szer-
ke zet, ame lyet a bel ső szer ve zett ség ét fo lya ma to san 
ja ví tó ener gia rend szer, az az az ön ma gát fej lesz tő tu da
tos ság hoz lét re. 

Eckhard Tolle, a Most ha tal ma könyv szer ző je sze rint 
so ha sem mi nem tör tént a múlt ban: min den a mostban 
tör tént. So ha sem mi nem fog tör tén ni a jö vő ben: min
den a mostban fog tör tén ni. So ha sem jön el a mos ta ni-
nál tö ké le te sebb pil la nat. A meg vi lá go so dott em ber 
fi gyel mé nek kö zép pont já ban min dig a most áll, de pe ri-
fé ri ku san azért tu da tá ban van az idő nek.

Philip Zimbardo, pszi cho ló gus, az Idő pa ra do xon cí mű 
könyv társ szer ző je és az idő ér zé ke lés sel kap cso la tos 
ku ta tá sok egyik irá nyí tó ja, ame lyek ered mé nye it több 
mint 400 ol dal ba sű rí ti az idé zett könyv. Idő pers pek tí vák ról 
be szél, és sok szem pont ból ha son ló kö vet kez te tés re jut, 

8



mint az NLP. 

Nem a múlt ese mé nyei be fo lyá sol ják leg erő seb ben éle
tün ket. A múlt ban tör tént ese mé nyek hez va ló hoz zá ál
lá sunk töb bet szá mít, mint ma guk az ese mé nyek. Nem 
tud juk meg vál toz tat ni, ami a múlt ban tör tént, de meg 
tud juk vál toz tat ni a tör tén tek kel kap cso la tos hoz zá ál
lá sun kat. (Idő pa ra do xon, 125. ol dal)

Ez tisz ta NLP! Lásd e könyv 4. fejezetét a múlt 
átértékeléséről (59. oldal)!

Az idő urai

Egy ta nít vá nyom nem rég Ke nyá ban járt egy hó na pos 
hi va ta los ki kül de tés ben. Azt me sél te, hogy csak ak kor 
tu dott együtt mű köd ni a he lyi kol lé gák kal, ami kor 
meg ér tet te az idő re vo nat ko zó köz mon dá su kat: Nek tek 
órá tok van, ne künk időnk.

Egy re ke ve sebb hely van a Föl dön, ahol az óra még 
nem vet te át az ural mat. Tör té nel mi táv lat ból néz ve 
vi szony lag új je len ség, hogy az élet rit mu sát nem a 
ter mé szet, ha nem az óra sza bá lyoz za. Itt ér de mes 
né hány szót ej te ni az idő mé rő esz kö zök tör té ne té ről. A 
nap óra a leg ősibb idő mé rő esz köz, már az óko ri 
Egyip tom ban, Me zo po tá mi á ban és Kí ná ban is is mer-
ték, és meg al ko tói igen ko moly csil la gá sza ti is me re-
tek kel ren del kez tek. Akár csak az ame ri kai in di á nok, 
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akik a csil la gok és a boly gók ál lá sa alap ján al kot ták 
meg a hold- és a napnaptárukat.

Ugye em lék szel, hogy a ma ja nap tár nem is olyan ré gen 
mi lyen vi lág mé re tű pá ni kot vál tott ki? 2012. de cem
ber 21ét so kan a vi lág vé gé nek vél ték. Nem tud tuk 
fel fog ni, hogy van olyan nap tár, amely nem csak  na po-
kat, éve ket, ha nem idő cik lu so kat, tör té nel mi ko ro kat is 
ké pes mér ni.

Az Eu ró pá ban a XVI. szá zad ban már hasz ná la tos 
ho mok óra iga zi idő me ta fo ra! A pil la na tok ho mok sze
men ként hull nak a jö vő ből a múlt ba. Az óra fel ső 
ré szén lé vő ho mok a jö vőt, az át hul ló sze mek a je lent, 
míg az alul lé vő hal maz a múl tat jel ké pe zi. Ami kor az 
utol só ho mok szem is le pot  tyant, a ho mok órát a tal pá-
ról a fe jé re kell ál lí ta ni, hogy új ra foly has son, pe reg
hes sen az idő. 

Az el ső me cha ni kus óra szer ke ze tek nek nem volt 
szám lap juk, mert nem a nap pa lok és éj sza kák ide jét 
akar ták mér ni, ha nem el ső sor ban a boly gók moz gá sát 
akar ták rep ro du kál ni. Az el ső me cha ni kus órák a gaz
da gabb kö zép ko ri vá ro sok temp lom tor nya i ban je len-
tek meg, és hang juk kal tu dat ták az ese mé nye ket, el ső
sor ban az is ten tisz te le tek kez de tét.

A ter mé szet ben nem csak az éj sza kák és nap pa lok vál-
ta ko zá sa, ha nem az év szak ok kör for gá sa is jel zi az idő 
mú lá sát. Amíg az em be rek har mó ni á ban él tek a ter mé-
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szet tel, nap tár nél kül is tud ták, hogy mi kor kell vet ni, 
és mi kor arat ni. A vá ro si a so dás és az ipa ro so dás vál-
toz tat ta meg az em be rek idő höz va ló vi szo nyát. Míg a 
fal vak ban la kó és fő ként me ző gaz da ság ból élő la kos ság 
éle tét, be le ért ve az időt is, to vább ra is a ter mé sze ti tör
vé nyek irá nyí tot ták, ad dig a vá ros la kók éle tét egy re 
in kább a mes ter sé ges idő, az óra ál tal dik tált idő be osz
tás kezd te meg ha tá roz ni.

A ter mé szet rit mu sá tól, kör for gá sá tól va ló el sza ka dá-
sunk az óra el ter je dé sé vel kez dő dött, foly ta tó dott az 
ipa ri for ra da lom mal, az elekt ro mos áram be ve ze-
té sé vel, és tart nap ja ink ban is a szá mí tó gé pek, 
okostelefonok vir tu á lis vi lá gá ban, ahol a nap szak-
ok nak, év szak ok nak már na gyon cse kély a sza bá lyo zó 
sze re peük.  Nem vé let len a ren ge teg füg gő ség, pá nik, 
fá radt ság, ki égés, hi szen az em be ri test a ter mé szet 
ré sze ként a ter mé szet tör vé nye i re lett han gol va.

Ha nem tudsz lé pést tar ta ni ro ha nó ko runk kal, a fel-
gyor sult idő vel, sze mi ná ri u mok so ka sá ga ígé ri, hogy 
meg ta nul ha tod, ho gyan oszd be a le he tő leg ha té ko
nyab ban azt, ami ből a leg ke ve sebb van, az idő det. 
Van, aki nek mű kö dik, és van, aki nek nem. Va jon mi a 
gond azok kal, aki ken egy ilyen sze mi ná ri um sem 
se gít? To vább ra is kés nek akár a leg fon to sabb tár gya
lá sok ról, to vább ra sem si ke rül tar ta ni uk a ha tár idő ket, 
és hi á ba ír ják te le a nap tá ru kat, a nap vé gén új ra ter vez-
nek. Ta lán azért van ez, mert idő ér zé ke lé sünk an  nyi ra 
kü lön bö ző, hogy egyet len sze mi ná ri um sem tud ja 
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mind ezt fi gye lem be ven ni. Azok pro fi tál nak be lő lük a 
leg töb bet, akik már ele ve a mód szer hez ha son ló an 
gon dol kod nak. 
Ez a könyv az idő tel je sen egyé ni, szub jek tív ér zé ke
lé sé ről szól. Ugye, volt már olyan él mé nyed, ami kor 
az órák, a na pok úgy el re pül tek, hogy szin te ész re sem 
vet ted? És ugye olyan is, ami kor ólom lá ba kon járt az 
idő, és a per cek nem akar tak vé get ér ni – mint ha meg
állt vol na az idő? Va jon mi től van ez? Mi irá nyít ja 
idő ér zé ke lé sün ket? Min den ki nek van sa ját bel ső órá
ja? Igen, és ezt az NLPben élet fo nal nak hív juk. Az 
élet fo nal is egy me ta fo ra. Me ta fo ri kus ki fe je zés ar ra, 
hogy va la ki ho gyan vi szo nyul a múlt já hoz, je le né hez 
és jö vő jé hez. Bi zo nyá ra ész re vet té tek, hogy sok idős 
em ber csak a múlt ról me sél, és ha a jö vő ről kér dez zük, 
le het, hogy an  nyit mond, hogy „én már nem ter ve-
zek”, vagy „ne kem már nincs sok időm”. A kis gye
re kek még nem ér tik az idő fo gal mát. Ha va la ki azt 
mond ja ne kik, hogy most há rom órát uta zunk a nagy-
ma má hoz, ak kor szin te per cen ként meg kér de zik, hogy 
már ott va gyunke. Ők még az időt len ség ben él nek. 
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