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Szöveg, ami a könyv elején van
“Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán

belül.”
\Galileo Galilei\

Ez nem egy szokványos könyv. Ha játszottál már Go-t, akkor tudod, hogy az első bábuk amik a
játéktáblára kerülnek bár csak néhány mezőt foglalnak el, mégis előre körvonalazzák a játék menetét.
Ez a könyv csak a kezdő lépéseket tartalmazza, viszont nagyon fontos lépéseket. A játékot bármikor
elkezdheted, ennek az egyetlen módja az, hogy a saját kezedbe veszed az életed.

Ahogy lepereg életem homokja (36 évnyi), mindinkább úgy érzem, hogy egyes fontos dolgok
egyszerűen kimaradtak a tankönyvekből. A tanterveket úgy készítik, hogy azok a jövő generációit – a
családban megszerzett tudással együtt – felkészítsék az életre. Kilépve az iskolából és az otthon
biztonságából mégis maradt bennem hiányérzet – ezért írom ezt a könyvet. A hiány nem számottevő,
mégis  lényeges.  Amikről  írok,  azok  nem  olyan  ősi  könyvekből  származnak,  amelyek  elrejtve
porosodnak magas hegyek titkos barlangjaiban. Az itt leírt gondolatok nagy része már rég papírra,
filmre, blogra került valahol. Sőt, nem egyszer olyanokat írok le, amik számodra evidenciák. Hidd el,
ilyenkor nem direkt az untatásod a célom, csak éppen nem tudok minden olvasónak személyre szóló
példányt készíteni.

Amikor  betérsz  egy  könyvtárba  (bár  ez  egyre  kevésbé  szokás),  csupán  körbenézve  is
megsejtheted mekkora tudást halmozott fel az emberiség az elmúlt évszázadok alatt. Ez a hatalmas
mennyiségű elérhető tudás nem férhet bele egyetlen könyvbe – ami a tökéletes hiánypótló lenne. Én
csak megmutatnám, felvillantanám azokat a témákat, amelyekre szerintem megéri több–kevesebb
energiát fordítanod – egy részükkel sosem találkozol, vagy éppen fontosságukat nem ismered föl.

Nekem nem célom az életed felforgatása, vagy a jelenlegi világrend döntögetése (ezek talán csak
mellékhatásokként jelentkeznek). Egyetlen célom van csupán: eszközöket adni neked egy teljesebb
élethez. Nem fogom levenni a válladról sem a döntések nehézségét, sem a vele járó örömet.

Ez az összeállítás személyes, ezért arra buzdítalak, hogy olvasd nyugodtan kritikusan a soraimat.
Nem az egy és igaz utat fogom neked megmutatni (pláne, hogy nem is ismerem).

Gyakran első szám második személyben írok neked, ezért sokszor tehetek olyan kijelentést ami
rád nem is igaz – előre is elnézést kérek ezekért. Ennek a fogalmazási módnak az az oka, hogy sokkal
hatásosabb rólad és veled beszélnem, mint általánosságban. Vágjunk bele!



Minden a fejben kezdődik
„Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.”

\Marcel Proust\

A lehetőségek menüje
Gyakran  hallod,  hogy  valami  nem  számít,  mert  csak  gondolatban  történt.  Egyszerre  kell

ellenkeznem és egyetértenem ezen állítással.  Az elme kontrollja a cselekedet fölött  igen fontos
eszköz a számodra, mivel gondolataid és ötleteid csak kis része fog tetté alakulni. Sokszor ölelnél
meg valakit, vagy kevernél le egy pofont, de a gondolat nem fejeződik ki tettben. Ezen kontroll nélkül
az emberi társadalom gyorsan összeomlana.

Vegyünk egy példát. Betérsz egy étterembe. Tegyük fel, kedvenced a lencsesaláta (tényleg van
ilyen étel), de ez nincs a menüben. Minden hozzávaló megvan a konyhán. A szakács szinte biztos el is
tudná készíteni, de te végül kénytelen vagy beérni mondjuk, egy szimpla pörkölttel. Tekintsük az
étterem menüjét  a  gondolataidnak.  Ami  gondolatban  fel  sem merül  benned,  abból  nem lehet
cselekedet. A gondolatok lehetőségeket hordoznak, de egyben korlátai is a lehetőségeknek.
Ha bárki a világon el tud benned ültetni egy olyan értékrendet, ami egyes gondolatokat jónak, míg
másokat rosszak titulál – az a lehetőségeidet és így a cselekedeteidet korlátozza. Ezen a módon
végeredményben a szabadságodat veszi el, mindeközben azzal áltat téged, hogy neked segít. Hagyd,
hogy legyenek gondolataid, ne zárd el a csapot. Attól, hogy egy gondolat létrejött, még nem lesz tett
belőle – saját magad eldöntheted mit kezdesz vele. Ha a gondolat sem születhet meg, akkor élettered
beszűkül,  míg  ha  minden  gondolatod  tetté  alakul,  akkor  esélyes,  hogy  rövidesen
elmegyógyintézetben  vagy  börtönben  kötsz  ki.

Egyik kedvenc elme gyakorlatom az, hogy akárhányszor választás elé állítanak, mindig teszek
gondolatban még egy elemet a lehetőségek közé. Például, ha felteszik a kérdést, hogy moziba vagy
színházba szeretnék menni, lehet, hogy azt válaszolom, hogy állatkertbe. Teljesen tisztában vagyok
vele, hogy az adott válaszom nem helyes. Ez ugyanaz a bepróbálkozás, amit kisgyerekeknél nagyon
gyakran lehet látni, csak a kitartó nevelésnek köszönhetően ez idővel elveszik. Ha nem lehetséges,
úgyis kiderül. Felnőtt vagyok, el tudom fogadni. A választási lehetőségek zárt listája zavar csupán.

Ha a műtét  vagy a kemoterápia között  kell  választanod,  akkor kérdezz vissza,  hogy milyen
alternatívák vannak még.  Kérdezni,  érdeklődni,  informálódni  sosem baj.  Ha jobban odafigyelsz,
észreveheted, hogy a tételes választási lehetőségek felsorolását nagyon sok helyen alkalmazzák.
Elsősorban azok, akik szabadságodat korlátozni kívánják. Másodsorban ide sorolhatóak a választásra
alapuló tesztek, számítógépes programok – de ezeket inkább a praktikum hívta életre. Az éttermek
sem tudnának  hatékonyan  működni  menük  nélkül,  csak  példaként  ragadtam ki  őket  ebben  a
fejezetben.

Nemrégiben  egy  úriember  csöngetett  be  hozzánk  a  lakásba  (lakótelepen  lakom),  hogy  az
ablakokat szükséges cserélni vagy felújítani, és válasszunk a két lehetőség közül. Kihasználta azt a
berögzült szokást, hogy ha két lehetőséget kínálnak fel, akkor az egyiket kiválasztjuk. Egy gyors
telefon után kiderült, hogy a társasháznál nem született döntés, nem bíztak meg senkit. Az illető
csak a saját pecsenyéjét sütögette – ez nem jelenti azt, hogy megbízás esetén rosszul végezte volna a
munkáját, viszont hozzáállásával a bizalmunkat pillanatok alatt eljátszotta.

A választás komolyra fordul, amikor azzal szembesülsz az életben, hogy valamilyen szerződést
kell aláírnod. A helyes megközelítés az, ha eléd tolnak egyet, akkor szépen átolvasod. Be kell látni,



hogy ez nem mindig egyszerű, egyrészt a rohanás, másrészt a jogi szövegezés miatt. Ritkán volt
olyan alkalom, hogy valaki megkért szerződéskötés előtt arra, hogy olvassam el amit aláírok. A
legtöbb  esetben  csak  azt  akarták,  hogy  aláírjam.  Vajon  miért?  Bevallom,  egyetlen  szolgáltatói
szerződésbe se kötöttem bele, de legalább pontosabban láttam mit kapok a pénzemért – viszont a
lakásvásárlási és a munkaszerződésemet is módosítottam, mert nem voltak megfelelőek a számomra.
Kedvesemtől szerencsére pozitív példát is hallottam, vele megesett, hogy a szerződés mellé nem
kapott tollat – megvárták amíg elolvassa. Ez bár ritka, de követendő példa.

Az egyik legegyszerűbb szerződés a vásárlás. Ha látsz egy kiírt árat, azt el kell fogadnod. A
lehetséges alternatívák kimerülnek a termékek vagy üzletek közti választásban. Ez majdnem minden
egyes nap lezajlik. A multik polcairól, a nagy áruházakban nincs számodra igazán szabad mozgástér,
de  piacokon,  kisebb  boltokban  nyugodtan  gyakorolhatod  az  alkudozást.  Nekem  szokásom  a
szépséghibás, illetve utolsó darabokat csökkentett áron megvenni. Bár bolondságnak tűnhet, de volt
már  olyan,  hogy  többet  fizettem,  mert  nagyon  meg  voltam  elégedve  (például  gyümölcsért,
cipőjavításért). Természetesen elkerekedett szemekkel találkoztam. Ez az igazi piac, ahol a vásárlók
alakítják az árakat – nem a nagyvállalatok által (néha kartellben) kifundált szabályozás.

Legkedvesebb ellenségeink
„A gyűlölet gonoszságot terem, s a gonoszság az élet ellensége.”

\Wass Albert\

Nem tudom, neked vannak-e ellenségeid, de egyet szinte biztosan tudok – ha vannak, akkor
sokszor feleslegesen áldozol rájuk energiát. A természetben a macska és az egér állításunk szerint
ősi ellenségek. A híres rajzfilmben a macska sokat gondolkodik azon, hogyan kapja el az egeret. Sőt,
mindketten  kölcsönösen  törekszenek  egymás  megalázására.  Ennek  a  valósághoz  semmi  köze,
röviden összefoglalva az egész mese egy baromság (ettől még lehet szórakoztató). A macska számára
az egér táplálék, mit sem törődik az egér világnézetével, lelkével, vallási szokásaival. Az egérnek
sincs semmi gondja a macskával, de ha meglátja vagy kiszagolja, akkor jól felfogott érdekéből szedi a
lábát. Az emberi világ nem ilyen szép és egyszerű. Ha mélyre ásol, meglátod, hogy a teremtett
ellenségképek arra jók, hogy emberek csoportjait lehessen vele kontrollálni, manipulálni. Téged is.
Hiába a felvilágosult világ, szinte biztos vagyok benne, hogy például te is figyelembe veszed az
emberek bőrszínét. Nem azt mondom, hogy bárkit bántanál emiatt, de abban biztos vagyok, hogy
néha akaratlanul is előnyben részesíted azt, akinek bőrszíne azonos a tiéddel.
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Minden  ilyen  esetben  a  kevés  információ,  az  egyoldalú  nézőpont,  a  túl  gyorsan  levont
következtetések és általánosítások állnak a hátterében. Ha több szempontból vizsgálsz, és kialakítod
a  saját  véleményed  ahelyett,  hogy  másokét  átvennéd,  sokkal  kisebb  az  esélye  annak,  hogy
manipuláció tárgyává válsz. Ehhez az szükséges, hogy megkérdőjelezd és újragondold a döntéseidet.
Tehát több energiát kell befektetned – ez viszont hosszútávon megtérül.

Bizonyos  dolgokat,  csak  sok  ember  együttesen,  összefogva  tud  elérni  (nehézkes  egyedül
összedobni mondjuk egy több mint száz méter magas piramist). Az összefogás megteremtésének
nagyon jó eszköze például az ellenségkép kialakítása, hisz akik ugyanazt utálják, azok összefognak
az utálat tárgya ellen. Ezzel együtt viszont ezek a gondolatok és érzelmek elvakulttá teszik azokat,
akik összefogtak. A megoldás viszont nagyon egyszerű – nem valami ellen, hanem valami érdekében
kell a csapatot összefogni.

Az ellenségkép kialakításának az első szintje az, amikor a tettek helyett a személyek kerülnek
célpontba. A politikában ezt nagyon gyakran ki is használják. Ha valaki egyszer hozott egy rossz
döntést,  akkor  ezzel  megbélyegzik,  majd  a  média  segítségével  ezt  felnagyítják,  és  rövidesen a
személy összes döntését elítéljük. Ez nagyon energiakímélő, hiszen nem kell gondolkodnunk, tudjuk,
hogy az a személy rossz, tehát amit javasol, gondol, ír, mond az mind mind rossz. Nem tagadom,
hogy az ilyen állapot lehetséges, de mindenki képes hibás és zseniális döntéseket is hozni. Más
kategória a bizalom – ha egy személy eljátssza a bizalmadat, akkor joggal fogadod kétkedéssel
minden szavát. Ilyenkor a saját döntésed, hogy adsz-e lehetőséget a bizalom visszaépítéséhez.

Az ellenségeskedés nagyon gyakran már megjelenik gyerekek között, amikor a szemüvegest, a
kövért a szegényt vagy a bicebócát kiközösítik. Valószínűleg te is találkoztál hasonlóval. Ilyenkor a
szituáció szereplői nem a valódi értékeket veszik figyelembe, hanem szó szerint külsőségeket. Ez a
jelenség  legtöbbször  már  az  óvodában  felüti  a  fejét,  és  sokszor  teljes  életeket  végigkísér
(végigkísért).

Ha eljutsz arra a pontra, hogy külsőségeket tekints fontosnak, illetve, hogy egyes tulajdonságok
alapján általánosíts, akkor sokakról lehet negatív véleményed anélkül, hogy azt igazán kiérdemelték
volna. Ilyen megoldásokkal lehet faji, vallási és egyéb ellentéteket kiélezni, és ezzel a gondolkodni
képes emberekből akár harapásra kész fenevadakat gyártani. Neked nincsen szükséged felesleges
negatív gondolatokra, előítéletekre – ezek a gyenge ember eszközei, aki mindenhol bűnösöket lát, de
eközben ő maga tévedhetetlen.

Egyes régóta velünk élő ellentéteket a legkevésbé könnyű felismerni. Ide tartoznak például a
férfiak és nők közötti, illetve a fiatalok és idősek közötti ellentétek. Ezek csupán szemléletmódok,
prioritások, mégis nap mint nap inkább növeljük, mint csökkentjük az ezekből keletkező vitákat. Ha
elhangzik, hogy valamit úgysem érthetsz meg mert nő, vagy férfi, esetleg túl fiatal vagy öreg vagy,
akkor szólaljon meg benned a vészcsengő! Legalább próbáld megérteni, a magad módján menj előre
addig, ameddig lehet, és ne a feladás legyen az első reakciód. Mások véleményének, gondolatainak
megismerése téged gazdagabbá tesz, attól függetlenül, hogy azokkal azonosulni tudsz-e vagy sem.

Amióta létezik a vagyon fogalma, azóta a szegények és gazdagok között is van valamiféle ellentét.
Sose azt figyeld, hogy valaki gazdagabb-e, vagy szegényebb-e mit te magad. Két ember kivételével
elméletileg mindenkinél van szegényebb és gazdagabb is – mégis leggyakrabban a gazdagabbak felé
nézünk rosszallóan. Ne ezzel töltsd a drága idődet. Ha többet akarsz, tegyél érte. Ha elégedett vagy,
ne hajszold magad tovább feleslegesen. Sokan nem érdemlik meg a gazdagságot amiben élnek, de
ugyanúgy sokan nem érdemlik meg a szegényes körülményeiket sem. A világ nem a megérdemlés
alapján működik, szerintem már rájöttél erre magad is.



Eldöntheted, részt akarsz-e venni az ellenségteremtés játékában. A játék érdekes eleme, hogy
néha a barátságok is a közös ellenségképen alapulnak. Munkahelyeken ez például nagyon gyakran
megfigyelhető. Ha kilépsz a játékból, akkor ezeket a kapcsolatokat is magad mögött kell hagynod,
ugyanis ál-kapcsolatok helyett már valósakat gyűjtesz.

A  Milgram-kísérletnek  már  1961-ben  sikerült  bizonyítani,  hogy  megfelelő  körülményeket
teremtve az utcáról behívott személyek 60-65 százaléka képes lenne megölni egy másik teljesen
ismeretlen személyt. A megoldás a következő: az egyik személy kérdésekre ad válaszokat, a másik
ezeket  ellenőrzi,  majd  elektromos  sokkal  ad  jelzést  a  rossz  válaszokra.  Az  áram  erősséget
fokozatosan növelik, addig a szintig amíg ez (a sokkot kiadó személy által is ismerten) akár halálos is
lehet. Persze számít az is, ki van jelen a válaszokat ellenőrző mellett, mit mondanak neki, és még
sok-sok apróság. Több mint az emberek fele teljesen ismeretlenül képes lenne halálos áramütéssel
sújtani téged, mert rosszul válaszoltál egy általános műveltség körébe tartozó kérdésre. Lehet, hogy
én  is  köztük  lennék.  Ezért  nem árt  résen  lenned,  legyél  a  tudatában  annak  a  ténynek,  hogy
manipulálható vagy. Hasonló esetek felismeréséhez sosem a gondolati láncot kell figyelned, hanem
az éppen végrehajtás előtt álló tetteidet.

Mindezek miatt én azt javasolnám, ne gyárts vagy fogadj el ellenségeket fenntartások nélkül.
Tanulj a macskától, aki édesen dorombol a fotel mellett, és az egértől aki éppen most rágcsálja
élelmiszer raktáradat. Aki fegyvert fog rád, támadólag lép fel, azzal foglalkoznod kell. Senki sem az
ellenséged azért, mert más celebet szeret, eltérő a politikai nézete, vagy más istenben hisz – esetleg
Linux vagy Windows felhasználó, a Mac OS-ről nem is beszélve.

Szívesen lezárnám itt  a témát,  de még nincs vége. Az apró ellenségeskedések,  szúrkodások
végigkísérik az életedet. Lekötik azokat az energiáidat, amivel például kibővíthetnéd a gondolati
menüdet.  Ha  magad  mögött  hagynád,  elengednéd  ezt  a  harcot,  akkor  könnyebb  lenne  az
együttműködés  embertársaiddal.  Ez  a  fajta  nyíltabb  hozzáállás  nem  érdeke  jelen  világunkban
valakinek (hogy kinek, az már az összeesküvések vagy a kollektív tudattalanság kategóriájába esik).
Szerencsére a történelmet nézve nagyon sok falat ledöntöttünk, a rabszolgaság, a kasztrendszer , a
nők határozott elnyomása is mind visszaszorult, bár nem szűnt meg teljesen.

Tagadhatatlan,  hogy különbségek vannak emberek között.  Az ellenségeskedést semmiképpen
sem úgy kell felszámolni, hogy mindenkit egyformára festünk. Az ugyanis egyrészt ritkamód unalmas,
másrészt nagyon sérülékeny. A sokszínűség, a változatosság nem csupán szemet gyönyörködtető
vagy érdekes, de a természetben a túlélés alapja is.

Hogy egy érzékenyebb témát is megpiszkáljak, felteszem a kérdést: Vajon milyen hatással van az
életedre, hogy valaki azonos neműekkel szeret párkapcsolatot létesíteni? A legjobb barátod esetében
sem vagy ott, amikor ágyba bújik a párjával! Te magad eldöntheted, hogy kivel akarsz együtt élni, a
többi ebből a szempontból nem számít.  Ez a szexuális szokásokon alapuló megkülönböztetés is
elsősorban az ellenségteremtés és figyelemelterelés eszköze.

Az eltéréseket inkább tisztelni kell, nem pedig válaszfalként az emberek közé állítani. A fizikai
eltéréseket például nem lehet, és nem is kell tagadni. Az agyamra megy, hogy férfiak azon vitáznak,
hogy egy nő milyen kortól szülhet gyereket, mikor vetetheti el, stb. Véleményük lehet róla, de ne
szóljanak bele erőszakkal abba, amiről sosem lehet saját személyes tapasztalatuk. Mondják el a
véleményüket, majd adják a döntést a nők kezébe.

A  politikusokat  gyakran  soroljuk  a  jobb  vagy  baloldali  csoportosuláshoz.  Ez  is  csak  olyan
felcímkézés, ami túlzottan általánosít, mint az a mondás is, ami szerint egy politikusról egy módon
lehet megállapítani, hogy hazudik e: mozog e a szája. A jobb vagy baloldaliság is csupán egy jellemző
a sok között, ez alapján nem lehet pálcát törni senki felett.



Szerintem egymás megértéséből és tiszteletéből születik az igazi béke, nem a fegyveres erők
megfelelő  helyen  történő  állomásoztatásából.  Utóbbi  csak  olyan,  mint  amikor  a  szülő  veréssel
fenyegeti a rossz gyereket – hatékony, de csak a tetteket befolyásolja.

Az élet értelme
“Hatszor kilenc. Negyvenkettő.”

\Douglas Adams\

Rengeteg könyv szól arról, hogy mindennek alapja az, hogy egy célt tűzzél ki magunk elé – csak
így lehetsz aktív és boldog. Ezzel teljesen egyet kell értenem. A céltalanság betegsége, a depresszió
sorra szedi áldozatait. Ha valaki erősen vallásos környezetben, vagy egyéb határozott elvek, mint
például  a  szocializmus-kommunizmus  építése  mellett  nőtt  fel,  az  instant  módon  előre  kapott
szabályokat és elveket. Az ilyen ember stabilabb és boldogabb életet tud élni, mint az, akit teljesen
nyílt, liberális módon neveltek. Én már inkább az utóbbi csoportba tartozom. A szabadság igenis jó
dolog, de ha a belső iránytűd semmilyen irányt sem mutat, akkor üres az életed. Ha már megvan a
szabadságod, akkor ki kell tűznöd magadnak egy célt. Ha esetleg már kéretlenül is előre kaptál
valami célt, akkor pedig el kell döntened, hogy az tényleg a tiéd-e.


