Peter Szabó
SZEMPILLANTÁS ELŐTT
Az újra-hangolódás művészete…
amikor az élet nem tartja magát a tervhez

Kedves Olvasó!

A könyv épp ezekre az időkre íródott, melyeket most élünk. Pont jókor el is készült, hogy meg tudjuk erősíteni magunkat az elkerülhetetlen újra-hangolódásunkban a nem kívánt eseményekkel szemben. Mint szerző, az volt a legvadabb
reményem, hogy rendelkezésre álljon a könyv, ha nyugtalanító mértékben eltérne az életünk a megszokott elképzeléseinktől. Ezért tárt szívvel ezt az elektronikus verziót ingyenesen is rendelkezésre bocsátom a Solutionsurfers Magyarország segítségével.

Basel, 2020. április 6.

Tartós változás könnyedén
Változási folyamatok, coachingprogramok, tréningek – megoldásfókusszal. A brief megközelítés a szervezetek hétköznapjaiban.
A Nemzetközi Coachszövetség által akkreditált képzés.

www.solutionsurfers.hu

Peter Szabó
Szempillantás előtt
SolutionSurfers, 2020
ISBN 978 615 802 686 4
Terjedelem: 112 oldal
Keménytáblás, cérnafűzött könyv
Ára: 2.800 Ft
Megrendelhető: www.solutionsurfers.hu

Peter Szabó

S Z E M P I L L A N TÁ S E LŐT T
Az újra-hangolódás művészete…
amikor az élet nem tartja magát a tervhez

Solutionsurfers Magyarország, 2020

Eredeti kiadás:
Less Than 0 Secons: The Art of Re-tuning ...
When Life Does not Stick to Plan © 2018
A magyar kiadás a német és az angol fordítás felhasználásával készült.
Magyar kiadás © 2020 Solutionsurfers Magyarország
Minden jog fenntartva.
Fordította: Szabó Elemér Zoltán
A kiadást lektorálta és gondozta: Szabó Orsi és Horváth Irma
Korrektúra: Göntér Móni
Illusztrációk: Szabó-Lencz Péter © Petyka
Tördelés: Ficzek Mária

ISBN 978 615 802 686 4

Solutionsurfers Magyarország
1145 Budapest, Columbus u. 54/a
www.solutionsurfers.hu
Megrendelhető: info@solutionsurfers.hu
Nyomdai munkák: Pauker Nyomda
Felelős vezető: Vértes Gábor

Előszó
Egyes emberek hihetetlenül jól tudják kezelni, ha az élet időről időre
szembe megy az elképzeléseikkel: nem telik bele egy másodperc, és
máris aktívan átkapcsoltak az új helyzetre, egy pillanat múlva már
újra cselekedni tudnak. Ez a fajta újra-hangolódás külön művészet,
az életünkben mégis kevés figyelmet kap, csupán periférikusan kezeljük.
Hogyhogy újra-hangolódás? Milyen szó-szörnyeteg ez? Meg kell
valljam, sokáig kerestem a megfelelő szót a koncepcióra, amely engem ennyi kutakodásra késztetett és késztet máig. Vajon milyen nevet
adjunk neki?
Először az alkalmazkodás fogalmával játszottam el. Viszont itt határozottan nem az alkalmazkodásról van szó: aki csak alkalmazkodik,
mikor az élet nem arra kanyarodik, mint amerre ő akarja, az tényleg
a körülmények áldozatává válhat. Itt viszont nem ez a lényeg, így az
alkalmazkodást elvetettem. Aztán a kiegyensúlyozás látszott a megfelelő elnevezésnek. De ez sem volt jó. A kiegyensúlyozással az ember
egy-egy megingás után a régi helyzetbe tér vissza – gyökeresen nem
változik semmi.
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Újrahangolni és újrahangolódni – ebben valahogy benne van a hang,
a hangulat, ezt áthatja a hangolás mint maga az aktív cselekvés és annak az eredménye, a hangolva lenni; benne van az újra – mint ismét –,
és benne van az új-ra – mint más-ra – hangulata, jelentéstartalma is:
amikor egy hangszert hangolunk, megváltozik a hangja. A jól hangolt
zeneszerszámból a muzsikus az adott környezetben, a mindenkori hőmérséklet és légnedvesség mellett harmonikus hangokat tud előcsalogatni. Az életünkben egyszerre vagyunk hangszer, muzsikus és hangoló. Egy zökkenő után, legyen az nagy vagy kicsi, az életünk már nem
olyan, mint előtte. Aki viszont újra-hangolódik, az új, más harmóniákat
képes elérni. Ebben a könyvben éppen ezt szeretném vizsgálni: az új
lehetőségekre való áthangolódás szépségét.
Nagyon régen a bölcsesség, a műveltség és tapasztalat a tűz körül
ülők között szállt nemzedékről nemzedékre. Az öregek történeteiben
benne volt a lényeg, ugyanakkor át-átszőtték őket az egyéni felismerések és jellegzetességek, ízlések is. Ugyanígy szeretném én is továbbadni és megértetni a megfigyeléseimet az újra-hangolódásról: lobogó
tűz melletti történetek gyűjteményeként. Hiszen az újra-hangolódás
már régóta a kultúránk része.
Kedves olvasó! Dőlj hát hátra kényelmesen és hagyd, hogy a történetek elvarázsoljanak vagy éppen „újra-hangoljanak ”.
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B eh a ngol ás az újra-hangol ódásra

A kis Anton nagy szerepben
Nem sokkal a feleségem, Stephanie temetése után a három felnőtt
gyermekemmel együtt meghívtuk a házunkba néhány ismerősünket,
hogy még egyszer csendes hálával idézzük fel és ünnepeljük Stephanie
életét.
Egyik barátunk négyéves fia, a kis Anton, a vendégekkel érkezett.
Leginkább az egyik sarokban ücsörgött és a gyerekek régi játékaival
foglalkozott. Az apja egy idő után azt mondta neki, hogy sétáljanak
egyet, aztán mindketten eltűntek odakint. Mikor visszajöttek, akkor vettem észre először azt a roppant figyelemre méltó hozzáállást, amellyel
a kis Anton fogadta a változást, és amit azóta már csak úgy hívok, az
„Anton-féle” újra-hangolódás.
A barátaimtól előre kértem erre a napra egy-két „gyermekmentes”
órát, amit Anton szülei is megértéssel fogadtak: csak nyugodtan szóljak nekik, hogy mikor akarok „felnőttidőt”, és akkor rögtön hazamennek. Amikor a kis Anton és az apja visszatért a sétáról, kiálltam az
ajtóba, hogy közöljem, itt az ideje, hogy elköszönjünk egymástól. Anton
futott felém, ragyogott az arca, hogy folytathatja a játékot. Dacra és
könnyekre készültem, amikor elmagyaráztam neki: „Óh Anton, most
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már nem jössz be a házba, hanem anya és apa hazavisz téged az autóval.” Anton megállt, meglepődve rám nézett, és csak annyit mondott:
„Ó!” Utána pedig habozás nélkül megfordult és elindult az autó felé.
Elállt a szavam! Megdöbbentett a rugalmasságnak ez a tökéletes megnyilvánulása. Hogyan csinálta ez az apró ember? Egy kicsit biztosan
zavarodottnak látszódhattam, mert Kati, Anton anyja, cinkosan rám
mosolygott és odasúgta: „Meglepődtél, ugye? Ez a fantasztikus gyerek
hihetetlenül gyorsan képes újra-hangolódni. Most mit szólsz hozzá?”
Szóval ez adta az első ﬁnom lökést ennek a könyvnek a megírásához.

Szokatlan kérdés
Katival több mint húsz éve csinálunk együtt személyiségfejlesztéssel
és változásmenedzsmenttel foglalkozó tréningeket, tanácsadásokat.
Így semmi különös nincs abban, hogy már egy ideje kíváncsi szemlélői
vagyunk annak az emberi képességnek, hogy kezelni tudjuk a változást.
Az is természetes, hogy e képesség megnyilvánulásainak az észlelésére kifejlesztettünk magunkban egyfajta különleges érzékenységet.
Kati mutatott rá elsőként, hogy az újra-hangolódási képesség
szempontjából fontos szerepet játszhat az időtényező. Egyszer olyankor csöppentem a budapesti repülőtérre, amikor a repülésirányítás
éppen működésképtelenné vált. Mikor ezt Katinak elmeséltem, akkor
szegezte nekem először a fura kérdést: „Mennyi idő kellett neked, hogy
ráhangolódj az újra?”

Tűz a toronyban
Éppen Budapesten volt dolgom, amikor értesültem róla, hogy Stephanie-t kórházba kellett szállítani. Egyértelmű volt, hogy a lehető leghamarabb haza akartam repülni Bázelbe! A reptér indulási csarnokában
16
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szokatlanul nagy tömeg várakozott, úgy látszott, az utasfogadó pultok
előtt a sorok egyáltalán nem haladnak. Egyszer csak a hangosbemondó közölte, a repülésirányító toronyban tűz ütött ki, és a repteret meghatározatlan időre lezárják. A biztonsági szempontból fontos kábelek
cseréjéig az összes járat kimarad. Számomra ez azt jelentette, hogy el
kellett még csípnem az éjszakai bázeli vonatot, hogy – ha már előbb
nem is - legalább másnap reggel hazaérjek. Mikor a vonat befutott
Bázelbe, megszólalt a telefonom. Kati volt. Elmeséltem neki, milyen
balszerencse ért, és akkor tette fel azt a fontos kérdést, amely végül is
ennek a könyvnek lett az apropója: „Mennyi idő kellett neked, hogy az
újra ráhangolódj?”
Ez a kérdés alapjában változtatta meg a gondolataimat a toronyban lezajlott tűzesetről. Miközben választ kerestem, világossá vált
előttem, mi is történt velem. A hangosbeszélőből még mindig a tájékoztató szöveg szólt, ideges utasok tolongtak a beléptető pultok körül,
itt-ott egymást kérdezgették az emberek … én pedig már úton voltam
az ellenkező irányba – el a pultoktól, át a kijáraton, ahol az egyik taxi a
másik után tette ki az újonnan érkező utasokat. A hangosbemondó még
a közleményt ismételgette különböző nyelveken, mikor én már a taxist győzködtem, hogy vigyen el a pályaudvarra, és engedjen beszállni,
annak ellenére, hogy nem a taxiknak előírt „hivatalos beszállóhelyen”
állunk. Végül is elértem még az éjszakai vonatot.
Ha gondolatban lépésről lépésre áttekintem a hirtelen újra-hangolódásomat, egy részlet különös megvilágításba kerül: Nyilvánvaló, hogy
már akkor átkapcsoltam az „újra-hangolódási” üzemmódba, mielőtt a
közlemény elhangzott volna. Még a várakozó tömegben állva észre kellett vennem, hogy valami nincs rendben, és lehet, hogy a szokásostól
eltérő dolgot kellene csinálnom. Még arra is emlékszem halványan,
hogy a fejemben különböző útvonaltervek pörögtek … ha mégis úgy
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hozná a sors. Az egyik ilyen terv az éjszakai vonattal való hazautazás
volt.
Ha Kati azon a reggelen úgy teszi fel a kérdést, hogy hogyan tudtál
olyan gyorsan ráhangolódni az újra, kétféle lehetséges válaszom lett
volna: a) „valahogy” vártam a váratlant, és b) a különféle esetekre kész
gondolati alternatívák álltak már a rendelkezésemre.

Vágjunk hát bele!
Azóta a kíváncsiságunk Katival roppant mód felerősödött: elkezdtük
figyelni az újra-hangolódási időinket azokban az esetekben, amikor az
élet nem a vágyaink szerint alakult. Persze gyanítható, hogy már az
egész addigi életünkben is használtuk ezt a „beépített” újra-hangolódási képességet. Tudatosan azonban csak Kati kérdése után kezdtük el
az újra-hangolódás folyamatát vizsgálni.
Közben rájöttünk, hogy egyre rövidül az az idő, amely eltelik a dolgok rossz irányba fordulása és a sikeres újra-hangolódásunk között.
Ezt a jelenséget persze nemcsak magunkon, hanem a képzéseink
résztvevőin is megfigyelhettük. Aztán lassan kibontakozott előttünk a
variációknak az a hihetetlenül gazdag tárháza és az emberi cselekvésnek az a hihetetlen hatékonysága, amely az újra-hangolódás közben
mobilizálódik.
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Az ember feje kerek, hogy a gondolatok irányt válthassanak
benne.
Ha a gondolatok sikeresen irányt változtathatnak, akkor az jelentős következményekkel járhat. Az alábbi két esetben a sors úgy hozta, hogy
én is átélhettem azt a pillanatot, amikor a gondolatok valaki más fejében éppen irányt változtattak. Az első példában egy olyan információtechnikai cégről lesz szó, amelynél élenjáró kezdeményezéseken
dolgoznak a jövő mesterséges intelligenciájának a fejlesztésére. A második példában egy vezetőnek sikerül kulcsfontosságú tapasztalatokat
újra felfedeznie a saját múltjában.

Milliárdokat hozó újra-hangolódás
Még 2011 májusában kerültem először kapcsolatba Szergejjel – egy kis
magyar IT cég ügyvezetőjével - és a munkatársaival. „Valami egészen
nagy ügyön, egészen forradalmin dolgozunk, – mesélte Szergej – és azt
hiszem, te fogsz tudni segíteni nekünk.”
A találkozónkat megelőző este járta be a sajtót a hír, hogy a Microsoft
nyolc és fél milliárd dollárért megvásárolta a Skype-ot. Amikor másnap
reggel megjelentem a cég egyszerű kis budapesti irodájában, éppen
egy kávészünetben zajló heves vita közepébe csöppentem, amelynek a
témája ez a hihetetlenül nagy vételár volt. A cég tízfős csapata a látogatásomig nagy lelkesedéssel és odaadással dolgozott egy tudásmenedzsment-szoftver fejlesztésén. Ez a program, a reményeik szerint,
egy szép napon akár pár százezer dollárt is hozhat nekik. De nyolc és
fél milliárd! Ez sokkal csábítóbban hangzott. Persze számukra nem is
annyira a pénzbeli érték volt a fontos, hanem az eszmei többletérték és
az eredmény, amelyet a munkájukkal el akartak érni.
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A tulajdonképpeni megbeszélésünkön visszatértem a kávézósarokban lezajlott vitára. Bár nem tudok semmit a termékükről, mégis
érdekelne, mi lenne, ha egy napon ez a szoftver nyolc és fél milliárd
dollárt érne, és ez milyen következményekkel járna. Ami ez után következett, messze meghaladta az én informatikai felkészültségemet.
Tíz fiatalember állt az egész falat befedő fehér mágnestábla előtt,
nekihevülve, kipirult arccal és csillogó szemmel vitatkoztak, rajzoltak, kiegészítettek, javítottak, aztán mindent letöröltek, csak hogy egy
újabb, még bátrabb koncepciónak adjanak teret, amelyet aztán megint
letöröltek és egy teljesen más szinten vittek tovább. Egyes fogalmakat
el-elkaptam, például „globális platform a tapasztalatcsere számára,
nem csak egyszerű tudásmenedzsment”, „minden kutatási terület és
tudományág összekapcsolása egy analóg, nem digitális keresőmotoron keresztül” és végül „nemcsak a termékek nyílt megosztása, hanem
a vállalati tapasztalatoké is”, „nemcsak a puszta eredmények, hanem a
felfedezések és a haladás valódi DNS-e”. A vita egyik pontján aztán már
nekem is bevillant, hogy milyen óriási potenciálról van itt szó: egy ilyen
platform segítségével például a Coca-Cola képes lenne a globális disztribúciós logisztika terén meglevő tudását egy olyan cégnek is átadni,
amely világszerte környezetbarát autókat szeretne gyártani.
Érzésre több óra is eltelt, mikor a team észbe kapott, hogy én még
mindig várakozva ülök az asztalnál. Szergej kigyúlt arccal mondta:
„Amit itt most kidolgoztunk, az a nyílt tapasztalatcsere jövőbeli világában vélhetően többet ér majd, mint nyolc és fél milliárd dollár.”
Nem sokkal később meghozták a döntést, hogy feladják a tudásmenedzsment eddigi szakterületét és ezután már kizárólag az új ötleteken dolgoznak majd. Azóta a cég óriási lépéseket tett a digitális helyett az analóg adatszinkronizálás fejlesztésében, ami a mesterséges
intelligencia egyik alappillére. „Sokat ígérő kezdet volt, és amit akkor
elképzeltünk, egy napon biztosan valósággá válik, velünk vagy nélkü20
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lünk” – mondta később Szergej a maga jellegzetes, világos, de mégis
szerény módján.
Az ilyen fejekben irányt változtató gondolatok tartósan befolyásolhatják a világunk jövőbeli fejlődését.

Az ember legtöbbször sokkal messzebb jutott, mint ahogy hiszi
Helen egy gyógyszergyár gazdasági igazgatónője volt. Én a cég személyzeti osztályától kaptam a felkérést, mivel Helennek döntő szerepe volt abban, hogy az előttük álló átszervezés sikeres legyen. Ő volt
az igazgatótanács rangidős tagja, a vezérigazgató pedig viszonylag új
volt. Amikor Helent megismertem, átmenetileg két szakterületet is vezetett; emellett még az új pályára állítás stratégiájáért is felelős volt.
„Ahhoz, hogy mindent el tudjak intézni, ami most az asztalomon
fekszik, jobban kell érvényesülnöm vezetőként” – válaszolta arra a kérdésemre, hogy mit vár a leginkább a coaching-megbeszéléseinktől. A
pillanatnyi önérvényesítő képességét nullától tízig terjedő skálán körülbelül kettesre tette, és lehetőleg gyorsan szeretett volna kilencre
jutni. „Persze már a nyolcassal is kiegyeznék, – jegyezte meg nevetve
– kilencessel vagy tízessel valószínűleg már elviselhetetlen lennék a
munkatársaim számára.” Szerettem a humorát, ugyanakkor az is feltűnt, hogy milyen magabiztosnak és tiszta fejűnek hatott – ennek ellenére a saját skálaértékét az érvényesítő képesség dolgában kettesre
tette. Részletesen beszélt nekem az elképzelt jövőjéről, és minél mélyebbre merültünk a részletekben – hogy milyen lenne, ha nyolcasra
jutna –, annál direktebbnek és erőteljesebbnek látszott.
Egyszer csak elhallgatott, rám nézett és azt mondta: „Tudja, hogy
mit csináltam hétfőn a vezérigazgatóval? Berontottam a szobájába és
kerek perec megmondtam neki, hogy ne köntörfalazzon tovább. Mondtam neki, hogy vagy világosan tudtára adja az ötezer dolgozónknak
21

meg a legfontosabb ügyfeleinknek, hogy száz százalékig az előttünk
álló új irányt támogatja, vagy lezárjuk az egész projektet, és én újra
más, fontos dolgokkal foglalkozhatok.”
Hogy ezt a közjátékot jobban megértsem, kértem Helent, ismét becsülje meg egy nullától tízig terjedő skálán, hogy ebben az esetben
milyen volt az önérvényesítő képessége. „Ez most tényleg 8,5 volt!” –
hangzott a válasz. Akkor az az érzésem támadt, hogy hirtelen egész
más irányba fordult az önértékelése, más irányba kezdett el gondolkodni: az előző napok történéseiből három másik alkalmat is előhozott,
amelyeknél az önérvényesítését hetes-kilencesre tette.
Helen egy pillanatig zavartan nézett rám. Valószínűleg akkor eszmélt rá, hogy az, amit a közeli jövőben szerettünk volna együtt elérni,
már realitás volt. „Majdnem kínosan érzem magam, ha arra gondolok,
mennyit küszködtünk, hogy a mai találkozónkat összehozzuk” – mondta. „De most lett világos a számomra, hogy egyáltalán nincs szükségem
coachingra. Sokkal közelebb vagyok a célomhoz, mint ahogy gondoltam, amikor telefonon beszéltünk egymással. Csak többször kell azt
csinálnom, amit az elmúlt hetekben csináltam.”
Körülbelül három héttel később kaptam tőle egy e-mailt: „Biztosan
örömmel hallja majd, hogy az átalakítási projektünk vezetését átadtam az egyik tehetséges munkatársunknak. Én a projektben már csak
szponzorként, védnökként veszek részt.” Egy fél évvel később azt írta:
„Örömmel tudatom Önnel, úgy döntöttem, a pályafutásomat egy másik
vállalat vezérigazgatójaként folytatom.”

22

B eh a ngol ás az újra-hangol ódásra

A tudat folyama
A bemutatott két példában a gondolatok előre- és visszatekintő irányváltoztatásai nemcsak a kerek fejekben hatnak, hanem a külvilágot is
befolyásolják.
Engem az érdekelt, mi is történt abban a pillanatban, amikor Helen
a régi emlékezési pályáit a közelmúltból vett események segítségével
„frissíteni” tudta. Hogyan sikerült neki a saját múltja történelmét teljesen újraírnia? És pontosan mi is történt az informatikai szakembereink fejében akkor, amikor eltemették a szívüknek oly kedves projektet,

„

hogy teljes figyelemmel valami új felé fordulhassanak.
Senki sem ismerte jobban az emlékezet megújulási
potenciálját, mint Freud – senki sem volt annyira tudatában annak a ténynek, hogy az emlékek állandóan
átformálódnak és korrigálódnak, és hogy a lényegük
ebben az örökös átalakulásban rejlik.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam

„

sodrában). 97.; 4. fejezet. A másik út: Freud mint neurológus.

A legjelentősebb kreatív teljesítmények nem a szokatlanul tehetséges férfiak és nők saját művei, hanem
a rendkívül univerzális és rendkívüli horderejű problémákkal való találkozásaikból erednek.
Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness

„

(A tudatfolyam sodrában). 210.; 10. fejezet. Vakfoltok.
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„

A folyam bármelyik – múltbeli vagy jövőbeli – részéről alkotott tudás mindig keveredik a jelenlegi viszonyokról szerzett tudásunkkal.
A régi objekumoknak ez a megléte és az újak érkezése
az emlékezésnek és a várakozásnak, a visszatekintő
és előrenéző időérzéknek a csírája. Ezek kölcsönzik a
tudatnak azt a folytonosságot, amely nélkül nem nevezhetnénk folyamnak.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam
sodrában). 164.; 9. fejezet. Idézet William James (1890).
Principles of Psychology (A pszichológia alapjai), c. művéből.
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Lenni vagy nem lenni, vagy valami egészen más
Ha az élet keresztülhúzza a terveinket, akkor az újra-hangolódás csak
egy lehetséges kezelési mód többek között. Shakespeare két ismert
és széles körben elterjedt alternatívát (szenvedés és ellenállás) öntött

„

azóta híressé vált szavakba:
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?

„

William Shakespeare. Fordította: Arany János

A balsorsot és a tengernyi fájdalmat biztosan nem önként, nem magunk választjuk. De MEGTEHETJÜK, hogy szabadon eldöntjük, miképp
bánunk vele, – és ebben éppenséggel több lehetőség is a rendelkezésünkre áll. Az újra-hangolódás, a szenvedés és az ellenállás mellett,
szintén ide tartozik.

Átölelni és elfogadni
A rák diagnózisa röviddel az ötvenedik születésnapja után súlyos csapás, hirtelen és váratlan egzisztenciális fenyegetés volt Stephanie számára. „Nem így képzeltem, és egész biztosan nem ezt kívántam magamnak” – mondogatta hitetlenül.
A budapesti barátaim reakciója egyöntetű volt. „Borzalmas!” mondták valamennyien mélyen megrendülve. Gyakran düh és eluta25

sítás is vegyült ebbe a „hát ez borzalmas!”-ba. Magyarországon ez a
kulturális szokásokban gyökerezik; a magyar himnusz is balsorsról és
bűnhődésről beszél.
A svájci barátaim Stephanie diagnózisára egy kicsit – de mégis
döntően másként – reagáltak. Igen, náluk is érezni lehetett a megdöbbenést és a gyászt, ott is érzékelhető volt az aggódás és az együttérzés. De rendszerint hozzájött még egy „igen” is. Igen a halálra, mint az
élet velejárójára. Egy „igen” valamire, amit az ember igenlően és elfogadóan kezelhet. A döntő kérdés, amely a rettenetes hír után, rendre
elhangzott, így szólt: „Ó ne! És hogyan sikerül neki kezelni a nehéz
szituációt?”
Jómagam ugyan „made in Hungary” vagyok, de már Svájcban
születtem, és ott is nőttem fel. Amikor ráébredtem erre a kulturális
különbségre, hirtelen jobban megértettem, hogy Stehpanie-nak svájciként hogyan sikerült átölelni és elfogadni a sorsát. És az is világos
lett a számomra, hogy ez is csak egy volt a sok lehetőség közül, amelyekkel egy-egy sorscsapást kezelni lehet.
Tisztán emlékszem Stephanie kultúrsokkjára, amikor több mint
harminc évvel ezelőtt először karácsonyoztunk együtt az én magyar
származású családommal. A szüleim magyar disszidensként Svájcban telepedtek le, a szeretett hazájukat kényszerből hagyták el. Így a
svájci karácsonyfa alatt énekeltük a magyar himnuszt. „Miért pityereg
mindenki?” – tudakolta Stephanie. Milyen ének volt ez? Később aztán
elgondolkodva bevallotta, hogy a karácsonynak a svájci – az ünnepre
az öröm és hála ünnepeként tekintő – felfogása jobban tetszett neki,
mint a borúba és balsorsba temetkezés.
A halálos kór árnyékában Stephanie, számunkra csodálatra méltó
módon, megmutatta nekünk, hogy valójában hogyan néz ki az igenlés
és az elfogadás. A visszaesések az egészségi állapotában gyakran ismétlődtek, újra és újra más, küzdelmes kezelésnek kellett alávetnie
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magát, újabb és újabb korlátozásokat kellett magára erőltetnie. Talán az egyik szomszédunk fogalmazta meg a legtalálóbban Stephanie
hozzáállását ehhez a rengeteg bajhoz: „Tudja, gyakran látom őt, ahogy
ül a ház előtt a padon, egyenes háttal. Tudom, hogy meg fog halni, és
azt is tudom, hogy ő is ugyanúgy tudja. De én azt látom, képes arra,
hogy mindent élvezzen, amit most csinálhat, és tisztán a pillanatnak
éljen. Nem kapaszkodik bűnbánóan az életbe. Látom, ahogy elhajt az
autóval, látom, ahogy sétálni indul, ahogy mindazt fogadja, amit az
élet neki kínál – nem kétségbeesve, hanem hálásan. Nem fut el az élet
borús oldala elől; a szeme nyitva, a szíve tárva, békében és elfogadásban. Igazán figyelemre méltó, elragadó asszony!”
Azt hiszem, Stephanie igenlő elfogadása, a hozzáállása, az „igen,
úgy van, ahogy van, és ezzel kell most élnem” a kulcsa az ő újra-hangolódási képességének. Gyakran mondta nekünk: „Érdekes, hogy egyáltalán nem vagyok szomorú amiatt, amit elmulasztok, ha már nem
leszek. Jobb napokon észreveszem, hogy amíg még itt vagyok, olyan
sok minden vesz körül, amiért hálás lehetek.” A barátai sokszor emlegetik a facebook bejegyzéseit ebből az időből, amelyek a kis dolgok
felett érzett örömről szólnak.
Újrahangolódni a balsors nyűgére és nyilaira egy lehetőség a sok
közül. Sokszor biztosan jobb szenvedni vagy küzdeni. Néha Stephanie
is így volt vele, de mindig sikerült neki újra-hangolódni. Éppen ezek
a pillanatok tették az élete hátralevő részét sokkal értékesebbé. Így
nekünk is könnyebb volt őt elengedni.
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Vissza Shakespeare-hez
Shakespeare a szenvedés és ellenállás mellett nem említi kifejezetten az újra-hangolódás lehetőségét. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy valamilyen választ kell adni a lenni vagy nem lenni kérdésére, és hogy rajtunk áll, hogy tudatosan eldöntsük, miképpen akarunk
egy-egy nehézséget kezelni. Ez a választás viszont már magába foglalja a harmadik lehetőséget is: azt, hogy harmonikusan áthangolódjunk
az újra. A következő fejezetek éppen erről a választásról szólnak.
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Most
Hihetetlenül sokszínű és elképesztően hatékony
Miközben – a képzések során vagy a magánéletemben – emberekkel
beszélek, gyakran találkozom az újra-hangolódás nagyszerű példáival.
Így aztán nőttön-nő az érdeklődésem ez iránt a kevés figyelemben részesülő emberi képesség iránt. Minden, amit emberek valaha elértek,
minden sikeres interakció, bizony minden személyes fejlődés összefügg azzal a képességünkkel, hogy újra és újra áthangolódunk. Van
egy olyan halvány gyanúm, hogy az újra-hangolódás pontos időpontja
kulcsfontosságú a személyes vagy kollektív haladás szempontjából.
Amikor olyan emberekkel találkozom, akik éppen újra-hangolódnak
vagy az újra-hangolódás folyamatán mennek keresztül, látszólag anélkül, hogy tudnának róla, elkezdek kérdezni. Például:

Neked mennyi idő kellett, hogy ráhangolódj az újra?
Pontosan hogyan csináltad?
Pillanat – ezt most egész lassan: hogyan is történt részletekben?
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Számomra ebben nem az a lényeg, hogy egyfajta sablont találjunk
arra a bizonyos „valamire”. A „best practice” megoldásokat általában
nem tartom különösen hasznosnak. Inkább azt a felfogást kedvelem,
hogy a tartós siker alapja csak az egyes emberek és egyes helyzetek
egyedisége lehet. Az egyszerű „copy & paste”, a szolgai másolás nem
segít. A sikeres újra-hangolódás jóval sokrétűbb.
Ebben a fejezetben öt olyan történetről lesz szó, amelyek a valóságban is így játszódtak le. Én csak az újra-hangolódás időtartama szerint
raktam sorba őket: kezdve a másodperc tört részével, egészen egy hét
éves időszakig.

Másodpercek alatt

37. oldal

Ez a fejezet arról szól, hogyan mehet végbe az újra-hangolódás a
másodperc tört része alatt.

Percek alatt

43. oldal

Ez a fejezet olyan kulcstényezőket mutat be, amelyek öt perc alatt
segítettek feloldani egy váratlan felmondás miatti sokkot.

Hónapok alatt

49. oldal

Ez a fejezet talán a legcsodálatosabb, mert itt az újra-hangolódás
valóban egy egész hónapig tart, még azelőtt, hogy szükség lenne rá.

Évek alatt

57. oldal

Ez a fejezet azt tárja a szemünk elé, hogy egy hét éves újra-hangolódási idő akár egy alapvető szemléletváltozást is magával hozhat.

Az életben

67. oldal

Végül ez a fejezet arra emlékeztet bennünket, hogy az újra-hangolódás – a hétköznapjaink minden egyes pillanatában – a létezésünk
szerves része.
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Újra-hangolódás 0,3 másodperc alatt
A coachingbeszélgetést, amelyet Jocelyn az egyik női ügyfelével
folytat, képzési célból rögzítjük. A lassítás a visszajátszáskor aztán
valami fura dolgot fed fel: néhány mondat után, körülbelül 0,3 másodpercig a zavar és kényelmetlenség arckifejezése fut át az ügyfél
arcán. Jocelynnek sikerül azonnal reagálni erre a jelzésre. A beszélgetés elemzése egészen meglepő tanulságokat hoz a másodperc tört
része alatt lezajló áthangolódásról.

A gyerekek is képesek rá (és teszik is)
A három gyermekünk kommunikatív képességeire mindig lelkesedve
tekintettem. Már kisgyerekként nyilvánvalóan tudták, hogy kit és mikor
kell kérdezniük azért, hogy nagy biztonsággal megkapják, amit akarnak.
Gyanítom, hogy az ember gyerekei számára létfontosságú, hogy
már nagyon korán képesek legyenek a másoktól érkező kulcsfontosságú jelzéseket értelmezni és a viselkedésüket a másik fél reakcióihoz
igazítani.
Ez a nem tudatos képesség már a csecsemőkorban kialakul. A segítségével képesek leszünk a viselkedésünket – beszélgetés közben és
kiváltképp akkor – automatikusan és megbízhatóan átállítani, igazítani.
Az újra-hangolódást nem tudjuk elkerülni, a felnőtt korban is velünk
marad.
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A helyzet
A coachingbeszélgetés egy coaching workshop keretében zajlott.
Jocelyn vezette a workshopot, és Nathalie-val, aki az ügyfél szerepét
vállalta, coachingbemutatót tartott az egész csoportnak. Harry társfacilitátorként videóra rögzítette a beszélgetést.
Jocelyn nem ismerte Nathalie-t, így azt sem tudta, hogy Nathalie ki
nem állhatja a csoportos pozitív visszajelzést, az ún. pozitív pletykát,
ami nálunk egyébként a standard eljárás része. A beszélgetés azonban
már húsz másodperc elteltével úgy fordult, hogy éppen ez a téma került szóba köztük.

A döntő dialógus
Jocelyn:

„A beszélgetésünk után, amely hozzávetőleg egy fél óráig
tart majd, szeretnék a csoportból néhány embert megkérni
arra… tehát nem mindenkit.., hogy adjanak visszajelzést a…”.

Nathalie: „Arra gondolsz, amit ti pozitív pletykának hívtok?”
Jocelyn:

„Ööö…, nem…”.

Nathalie: „Akkor jó!”.
Nevetés a csoportból.
Nathalie: „Az őszinte visszajelzések viszont jöhetnek.”
Mi is történt itt? Egy csodálatos újra-hangolódásnak lehettünk a tanúi, és én persze szerettem volna pontosan megtudni, mi is történt itt.
Profi coachként az érdekelt leginkább, hogy Jocelyn – akinek persze
fogalma sem volt Nathalie viszolygásáról – hogyan volt képes feladni a
pozitív pletyka részt és helyette Nathalie elvárására hangolódni.
Nathalie is kíváncsi volt; de ő a történteket inkább „ügyféloldalról”
szemlélte. Elmondta, hogy rendes esetben nyomatékosan a coach tudomására szokta hozni, hogy lehetetlen dolognak tartja, ha másokat az
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ő „fényezésére” kényszerítenek. De ezúttal valahogy biztos volt abban,
hogy Jocelyn megérti őt. Ragaszkodott ahhoz az állításához is, hogy
ezt a bizonyosságot már a Jocelyntől válaszul kapott „nem” előtt érezte: „Mielőtt még Jocelyn nemet mondott volna, az az érzésem támadt,
hogy ebben a dologban teljes mértékben bízhatok benne. De fogalmam
sem volt, hogy mire alapozom ezt az érzést.”
Sem Jocelyn, sem Nathalie nem tudták, hogy mi okozta az újra-hangolódásukat. Az erős reflexiók sem vezettek náluk eredményre. A két
nőnek tehát sejtése sem volt, miért éppen ebben az esetben tértek el a
megszokott viselkedésüktől.

Segít a videó
Harrytól jött az ötlet, hogy nézzük meg alaposan a videofelvételt – neki
végül is majdnem tízéves tapasztalata van a coachingbeszélgetések
mikroelemzésében. A kamerát – ahogy máskor is – most is tudatosan
úgy helyezte el, hogy mindkét beszélő arcát látni lehessen, hogy a viszszajátszáskor a sebességet lassítva, akár képkockánként is megnézhessük a felvételt.
A döntő mondatokat négy vagy öt alkalommal néztük vissza, és
mindnyájan feszülten kerestünk valamilyen mozzanatot Jocelyn és
Nathalie viselkedésében, amely magyarázatul szolgálhat a kölcsönös
újra-hangolódásra.
Nathalie a kérdését ¬– „Arra gondolsz, amit ti pozitív pletykának
hívtok?” – teljesen semleges hanglejtésben tette fel. Nem volt jele annak, hogy a dolog kellemetlen lenne a számára. Jocelyn azonnali újra-hangolódása továbbra is rejtély maradt.
Nathalie a felvétel visszajátszásakor Jocelyn mimikáját figyelte,
hátha talál valamilyen magyarázatot arra, honnét jött a bizalma már a
„nem!” előtt – de hiába.
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Harry tovább lassította a videót. Vajon, mi történhetett, amikor
Jocelyn közvetlenül Nathalie arcába nézett? Semmi.
Harry sokéves tapasztalata azt súgta neki, hogy valaminek mégis
történnie kellett. Kinagyította mindkét arcot és a videót már valóban
kockánként játszotta le.
Ekkor egy csapásra megoldódott a rejtély. Pontosan három kockán
látni lehetett, ahogy Nathalie szája megfeszül és az ajkait elégedetlenül biggyeszti le. „Ez az!” – mondta Harry. Ő volt az közöttünk, aki ezt az
apró jelet felfedezhette; nem hiába vizsgálta évekig, hogy mi is történik mozzanatonként két olyan ember között, akik sikeres beszélgetést
folytatnak és egymás iránt megértést tanúsítanak. Ez segített ennek az
apró mozzanatnak a megértésében.
Jocelyn öntudatlanul felismerhette a nemtetszésnek ezt az apró
jelét – ez nyilvánvaló volt.1 A beszélgetőtársa apró ajakmozdulata
arra késztette, hogy lemondjon a pozitív pletyka eredeti tervéről. Az
újra-hangolódása nyilvánvalóan a tudatos észlelés alatti érzékelési
szinten ment végbe.
De még egy ennél érdekesebb dologra is fény derült: a közvetlenül
ezután következő képkockák azt mutatták, hogy Jocelyn szája pontosan ugyanolyan formát vett fel és ugyanolyan helyzetbe váltott, mint
Nathalie-é röviddel előtte. Ebben a pillanatban értette meg Nathalie,
mi okozta a megmagyarázhatatlan bizalmat. Amikor felismerte (nem
tudatosan!), hogy Jocelyn arckifejezése tükrözi az ő előbbi saját arckifejezését, akkor biztos lehetett benne, hogy Jocelyn felismerte az ő
ellenérzését. Így kellő biztonságot érezhetett ahhoz, hogy nyugtázza
egy „akkor jó!”-val.

1

Aki a mimika kutatása és jelentései iránt érdeklődik, keresse a „microexpres-

sions” (mikroexpressziók) fogalmat. Hasznos forrás a www.paulekman.com.
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Újra-hangolódás apró lépésekben
A mindennapi kommunikációnk valamennyi formájában szünet nélkül apró újra-hangolódási ciklusok zajlanak, amelyek biztosítják, hogy
megértsük egymást. Ez automatikusan történik, miközben mondjuk,
amit mondani akarunk. A folyamatos ciklusok, amelyek beleegyezést,
megértést vagy alkalmazkodást jeleznek, olyan gyorsan futnak le, hogy
tudatosan egyáltalán nem is tudjuk észlelni őket. És mivel kvázi belénk
vannak építve, nem is kell figyelnünk rájuk.
Szergej, az IT-cég ügyvezetője a második történetből, egészen izgatott lett, amikor Harry elmagyarázta a mindennapi beszéd komplex
folyamatait: „Ha a mesterséges intelligenciának analóg (és nem digitális) módon kell kommunikálnia, akkor ezeket az újra-hangolódási ciklusokat is fel lehet építeni, utánozni lehet.”

És a gyerekeim?
A gyerekeim valószínűleg éppen ezt tanulták meg, amikor még egészen kicsi korukban velünk gyakorolták ezt „a másikra-való-hangolódást”. Amint mondtak valamit, gondosan fürkészték, hogyan reagál
a mama, papa, nagybácsi vagy nagymama, és közben természetesen
megtanulták, miként kell az üzenetüket újra át- vagy behangolni, ha az
eredeti megfogalmazás nem érte el a célját.
Ugyanúgy mérlegeltek minden nekik címzett üzenetet. És ha csak
egy leheletnyi bátorítást is éreztek, már tudták, hogy a kívánságuk közlésére sikerült a megfelelő időpontot elcsípni.
Ez a fajta újra-hangolódás természetesen azt a nemes emberi célt
szolgálja, hogy kölcsönös megértést építsünk ki egymás között. No
meg segít a gyerekeknek (gyerekeimnek) hozzájutni az esetleg nekik
járó csokihoz.
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„

„

A biológiában semminek nincs értelme – ha nem az
evolúció fényében vizsgáljuk.
Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam

„

sodrában). 23.; Idézet Theodosius Dobzhansky azonos című cikkéből.

Tételezzük fel, hogy képesek lennénk egyetlen másodperc alatt 10 000 eseményt határozottan eltérő
módon érzékelni a mostani 10 helyett; az életünk
viszont arra lenne rendelve, hogy ugyanannyi benyomást legyen képes befogadni; akkor 1000-szer
rövidebb lenne, mint ma. Nem egészen egy hónapig
élnénk, és semmit sem tudnánk az évszakok változásairól.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A
tudatfolyam sodrában). 32.; Idézet William James (1890).
Principles of Psychology (A pszichológia alapjai) c. művéből.
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Öt perccel az elbocsátás után
Percek alatt
Márton az imént kapta meg a felmondását – valahogyan képes újra-hangolódni a felmondólevél átadásához kapcsolódó beszélgetés
első öt percében. Ezután készítem vele az interjút, amelyből rájön,
hogyan is sikerült olyan hatásosra az újra-hangolódása.

A helyzet
Márton 35 éves és kommunikációs szakember. Olyan munkahelyet keresett, amely számára széleskörű felelősséget és döntési szabadságot
nyújt. Sikerült is egy kis cégnél egy, az elképzelésének megfelelő állást
találnia. Az első hetekben a főnöke és ő is a mennyben érezték magukat – egyszerűen minden stimmelt. Aztán a főnök, aki egyben a cég
tulajdonosa is volt, rájött, hogy a pénzügyi tartalékokból nem futja a
vállalat növekedésének a finanszírozására. Rövid három hét után arra
jutott, hogy – bár sajnálja, de – meg kell válnia Mártontól.
Röviddel a felmondása után Márton szelfivideót készített és elküldte nekem. Hangosan gondolkozott a kamera előtt. Viszont ahelyett,
hogy vádaknak, csalódottságnak vagy dühnek adott volna hangot, elfogadta a felmondását.
Az előtte most megnyíló új lehetőségekről beszélt és hálával emlegette mindazt a jót, ami vele történt az életben.
Nem hittem a fülemnek. Hogyan lehet valaki a derült égből villámcsapásként rászakadó sokk után ennyire békében magával és a világgal? Én akkor már ezen a könyvön dolgoztam, és kértem Mártont, hogy
beszélgessünk az újra-hangolódása folyamatáról.
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Röviddel a beszélgetésünk előtt Márton még egyszer megnézte a
szelfivideót. „Hű, Péter, igazad van. Ez a videó tényleg hihetetlen! Egészen odáig vagyok, utólag is irigylem az akkori önmagamat, hogy a kétségbeesés után még ennyi hálát tudtam érezni.”
Eredetileg arról akartunk beszélni, hogyan jött a szelfivideó ötlete.
De aztán Márton váratlanul inkább a videót megelőző felmondóbeszélgetésre kanyarította a szót.

A felmondóbeszélgetés … második perc
Megdöbbenés és szégyen
Márton először arra emlékezett vissza, hogy milyen kicsinek, butának
és feleslegesnek érezte magát a főnökével folytatott beszélgetésben.
Szörnyen szégyellte magát. „Az egész teljesen készületlenül és védtelenül ért, úgy éreztem magamat, mint egy kisiklott hullámvasút.”
Ehhez jött még, hogy a helyzet régről ismert minta szerint egy érzékeny pontján érintette. Értéktelennek érezte magát, kétségei támadtak
önmagával szemben, és az első gondolata az volt: „Mi nem stimmel
velem?”
Miközben főnöke előre elkészített jegyzeteket olvasott fel, Márton
fejében gondolatok cikáztak: Hogyan tehetik ki három és fél hét után?
Kitűnően együtt tudtak működni, sokat ígérő terveket dolgoztak ki, ráadásul mindketten igen sok időt és energiát fektettek be!

Ez tényleg valóság?
Minden olyan észszerűtlennek látszott, hogy Márton először buta viccnek vélte. Árulkodó jeleket keresett a főnöke hanghordozásában, az arcán, a tartásában, aztán világossá vált számára: ezt itt komolyan gon44
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dolják. „Ezzel a realitáscsekkel viszont már megtettem az első lépést,
hogy visszanyerjem a kontrollt.” A figyelme ezután önmagáról újra a
főnökére irányult.
„Láttam, hogy remeg a keze, és hogy a jegyzeteit szorongatja. Tényleg cefetül érezhette magát! Ez után a második realitáscsekk után már
meg akartam győződni róla, hogy mi áll a döntése hátterében. Vajon
simán csak az, hogy nem szabadott volna felvennie, vagy tényleg valamilyen nekem felróható dologról van szó?”

Húzd ki magad!
Ezen a ponton Márton tartást változtatott: immár egyenes háttal, felemelt fejjel ült a székén. „Hirtelen elég erősnek éreztem magam ahhoz,
hogy elvessem azt a korábbi gondolatomat, hogy semmit sem érek.
Feltétlenül meg akartam tudni, vajon a személyem vagy a munkám
adott-e okot a felmondásra. A főnököm folyosói pletyka szintű indoklása roppant mód idegesített. Az igazságot akartam bármi áron; okvetlenül tudni akartam. Kész voltam FELELŐSSÉGET is vállalni. Tudtam,
hogy képes vagyok rá.”
Amikor aztán a főnöke is megerősítette, hogy csak cégbeli pénzügyi
nehézségről van szó, Márton beigazolódni látta a feltételezését: „Mélyen belül tudtam, hogy ez az egész nem miattam van.” Márton hirtelen
a tudatára ébredt, hogy milyen egyenes tartással ül: „Fura, hogy menynyi minden más színben tűnik fel, ha az ember ilyen egyenes háttal ül.”
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A felmondóbeszélgetés … 150 másodperc múlva
Vigasz, düh és energia
„Hülye dolog három hét után lapátra kerülni. Mégis, ettől a pillanattól
kezdve egy kis vigaszt is éreztem. Nem én szúrtam el. IGEN, a helyzet
tényleg siralmas. DE úgy van, ahogy van. Valahogy meg kell tudnom
emészteni.”
Úgy látszott, a gondolataiba mélyed. „Naná, hogy dühös voltam:
Hogyan lehet a főnököm ennyire lúzer? Miért nem tisztázta először a
pénzügyeit, mielőtt nekem adta az állást? Szerintem jogos a dühöm.”
Várt egy pillanatot, aztán folytatta: „Beteg dolognak tűnhet, de ahelyett, hogy magamat büntettem volna a saját szégyenemmel, innentől
kezdve a dühöm rá hullott vissza, neki kellett szégyellnie magát. Még
egyszer megismételtem magamnak : ’A haragom jogos; az ex-főnököm
egy balfék és nevetségessé teszi magát. Kaján örömöt érzek, hogy nevetségessé vált. Ezt ő főzte ki nekünk, most ő is egye meg! Gyötrődjön
csak!’ Lehet, hogy ez gonoszság tőlem, de én így láttam.”
Megkérdeztem: „Márton, lehet, hogy ez gonosz gondolat tőled, de
hogyan segített ez az újra-hangolódásban?”
Márton nevetett: „Nagyon sokat segített; egy csomó energiát felszabadított. Könnyűnek éreztem magam; mosolyogni tudtam ezen az
abszurd szituáción; és, azt hiszem, ez segített aztán helyre tenni magamat.”
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A felmondóbeszélgetés … négy perc múlva
A test emlékszik
Márton beszámolt arról, hogy körülbelül négy perc múlva vált világossá előtte, milyen erős is volt. „Bízhatok magamban. Megvan bennem a
képesség és ez az előretörekvés.”
Hirtelen korábbi emlékek tolultak fel benne: „Ilyet már átéltem
egyszer. Abból, hogy korábban egyszer már elbocsátottak, erőt tudok
meríteni. Mi jön ezután? Hadd lássuk! Ez a felmondás is új lehetőség,
hogy megcsináljam, hogy boldoguljak. Ezen kívül már megvannak az
izomemlékeim: a testem emlékezete erőforrásként szolgál – mint egy
jármű, amelyik keresztülvisz az ilyen helyzeteken.”
Márton újra az erős hátára terelte a szót. „Bátor vagyok, az értelmem tiszta, és a szemeimet a horizontra függesztem, messze,
amennyire csak ellátok. Érzem a talajt a lábam alatt, amikor ez után
a forgószél után újraorientálódom. Értékesnek érzem magam. Érzem
a felelősségemet. És egy új kezdet sejlik fel előttem. Új lehetőségek
bontakoznak ki.”
Felidézte a felmondóbeszélgetést követő magányos félóra egy
részletét: „A videót az iroda előtti füves focipályán csináltam. Egy idő
után lefeküdtem a fűbe, és éreztem a hátam alatt a földet. Ez valahogy
hozzátartozik

a

»magamat-értékesnek-és-nyugodt-komolynak-tar-

tom« érzéséhez. Ez egy olyan testi emlékem, amely egyáltalán nem
volt tudatos. És nagyon hasznos volt.”

És megint: a gerinc
Mártonban engem elsősorban az nyűgözött le, hogy képes a történtektől eltávolodni és roppant rövid idő alatt szemlélő-vizsgálódó nézőpontot kialakítani. Már harmadszor említette a tartását: „Tényleg jó lenne
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kideríteni, hogy tudom-e magamat szégyellni vagy áldozatnak érezni,
ha tudatosan egyenes gerinccel ülök.”. Néhány próbát tett, és elkezdett
nevetni. „Nem megy. Úgy érzem, túlteng bennem a tettvágy, ha egyenesen ülök – éppen úgy, mint azokban, akikben dominál a bátorság.”
Ezen a ponton fejeztük be a beszélgetésünket. Amikor az ajtóhoz
kísértem, azt mondta: „Milyen jó, hogy ez az újra-hangolódás már a
felmondóbeszélgetés első öt percében elkezdődött. Mikor idejöttem,
majdhogynem irigykedtem magamra és arra a lelkiállapotra, amelyben
a videó rögzítésekor voltam. Most büszke vagyok, hogy valójában már
sokkal korábban eljutottam abba az állapotba.”

„

… mert a tudat mindig aktív és szelektív – el van foglalva a mi egyedien saját érzéseinkkel és jelentéstartalmainkkal, amelyek befolyásolják a választásainkat
és áthatják az észleléseinket.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam
sodrában). 183.; 9. fejezet. A tudatfolyam sodrában.
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Mához négy hétre
Hónapok alatt
Rosmarie túl van már a hetvenen és halálos beteg. Egy hónappal a
halála előtt újrahangolódva, teljesen új látásmóddal tekint az életére.
Ha arra gondolunk, hogy a világtól készül búcsúzni, minden szokatlan
dolog, amit tesz, különös értelmet kap.

Halló! Pénzügyminiszter úr?
Hogy Rosmarie-val valami rendkívüli történik, azt annak az évnek a
tavaszán vettük észre, mikor 74 éves lett.
„Az anyám ma felhívta a pénzügyminisztert” – mondta a kisebbik
lánya. „Elmondta neki, hogy éppen most jutott arra a felismerésre, hogy
a pénz értéktelen, és ezért a teljes vagyonát egy bizonyos célra kívánja
felajánlani: A miniszter ezzel a pénzzel intézze el, hogy a teljes tömegközlekedés legalább egy napra mindenki számára ingyenes legyen,
hogy ezzel megállítsuk a klímaváltozást. Ez sokkal értékesebb, mint az
összes megtakarítása a bankban.”
Sohasem tudtuk meg, HOGYAN sikerült neki, de valóban személyesen a pénzügyminiszterrel beszélt. Minden bizonnyal igen meggyőzően
tudta képviselni az ügyének a fontosságát.
Ez a telefonos akciója volt az első a szokatlan és nem kevés zavart
okozó tettei sorában.

Mégiscsak egy férj!
Rosmarie egészen addig a napig tiszteletre méltó, normális életet élt.
Lelkész lányaként keresztény hitben, amelyben nevelkedett. Egy tanárhoz ment férjhez, és szerető, hűségesen gondoskodó feleség volt. Az
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apja gyakran mondta neki, örüljön, hogy csúf lány létére, egyáltalán
talált férjet magának. Egész életében ez dolgozott benne, és még inkább kedves, kötelességtudó asszonnyá tette. Öregkorára is figyelemre
méltó és meglepően csinos asszony maradt.
A legszokatlanabb dolog, amit a pénzügyminiszter felhívása előtt
tett, az volt, hogy csatlakozott a Szürke Párducokhoz. Ez egy olyan liberális csoport, amelynek a keretében koros emberek próbálják haladó,
politikai céljaikat érvényesíteni.

Nem szeretlek jobban, mint a kismadarat az almafán
Néhány nap múlva jött a folytatás. Rosmarie azt közölte megdöbbent
lányával, hogy semmivel sem szereti őt és a többi gyerekeit jobban,
mint a világon bármilyen más dolgot, például azt a kismadarat pont
most ott az almafán. „A szeretet egyetemes, mindent magába fogad.
Ezért minden dolog ugyanolyan értékes, és ezért botorság a saját gyerekeinken erősebben csüggeni, mint bármi máson. Minden mindennel
összefügg, ezért aztán minden ugyanaz” – magyarázta. A lánya megdöbbenve adta tovább a történetet a testvéreinek.
Aztán akadt azért egy logikus és félig-meddig elfogadható orvosi
magyarázat arra, hogy a „normális” anya és nagymama miért „szalad
le – egyszerre csak – a térképről”: „A rákos megbetegedések utolsó
szakaszában az agyban áttétek keletkezhetnek, amelyek aztán furcsa
viselkedést idézhetnek elő” – tudták meg az egyik orvostól.
Szerencsés voltam, hogy az átmenetnek ebben az időszakában sok
órát beszélhettem Rosmarie-val. Amit akkor tőle hallottam, az kevésbé
az áttétekkel, inkább az újra-hangolódással volt kapcsolatban. Jobban
mondva inkább egyfajta elő-hangolódással arra, hogy elengedje ennek
az életnek a valóságát, amelyhez annyi konvenció tapad.
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Ez az egész csak egy film!
„Az életünk ezen a földön egyáltalán nem valóságos. Inkább egy film,
amelyben mindnyájan a szerepünket játsszuk. Csak most ébredtem rá,
hogy ugyanúgy magam is beülhetek a rendezői székbe és dönthetek,
hogy milyen legyen a darab, amelyben játszani fogok. Mindaz, ami itt
történik, csak egy film; ezt most fogom fel. Minden, amit az életemben
olyan szörnyen komolyan vettem, hirtelen nevetségessé és lényegtelenné vált. Az a sok óra, mikor csak azért olvastam a Bibliát, mert
apámnak meg akartam felelni! Még a halála után sem hagytam abba.
Azt szeretném, ha megértenétek, hogy mindnyájunknak szabad azt csinálni, amit akarunk – mivel semmi sem számít. Egyszerűen színészek
vagyunk egy színpadon – meg kell értenetek, hogy nem ez a valódi.”
Nagyjából ugyanekkor hagyta abba Rosmarie az evést és az ivást
és mondott le a tisztálkodásról. „Szükségtelen és értelmetlen. Másrészt viszont mostanában gyakran támad gusztusom narancslére és
olajos halra.” Sajnos ezek a kívánságai éles ellentétben álltak az orvosok által előírtakkal. „Olyan gyáva vagy!” – perelt velem, mikor nem
adtam neki szardíniát. „Simán elfogadod akármilyen orvos véleményét
és azt teszed, amit ő akar, anélkül, hogy magadat és a saját véleményedet komolyan vennéd.” Ebben kétségkívül igaza volt – legalábbis amit
engem illet –, ugyanakkor ezekkel a fura „allűrökkel” megkeserítette a
mindennapjaimat és mindazokét is, akik ebben az életben gondoskodni
akartak róla.

Menekülés a kórházból
Végül Rosmarie nővére magához ragadta a kezdeményezést és elintézte, hogy Rosmarie-t a szellemi kihagyásai miatt kórházba szállítsák
gyógykezelésre.
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Emlékszem, hogy a mentőautóban ülve, őt kísérve, megint csak a
hiábavaló vallásosságáról beszéltünk. Hitetlenül csóválta a fejét: „Az
egész életemben minden erőmből az Istennek tetsző élet szabályai
szerint éltem. Templomba jártam, imádkoztam, szörnyen éreztem magam, ha vétettem a tízparancsolat ellen, hiszen papnak a lánya voltam.
Mindent olyan komolyan vettem, és annyira igyekeztem. Óráról órára,
évről évre elővett a félelem, ha csak egyszer is engedtem a szigorból
magammal szemben. Most, hogy már tudom, mindez nem valódi, hogy
csak egy szerepet játszok, ez az egész olyan furán értelmetlennek látszik. És hirtelen teljes szabadságot kaptam a szerepem megválasztására.”
Amikor a mentő a kórházhoz ért, a szemembe nézet és azt mondta:
„Segítened kell. Nem akarok bekerülni a kórházba, és nem is szeretnék
ott maradni. Mondd meg nekem, mit tegyek!” Azt mondtam, én nem segíthetek neki, és csak ő maga teheti meg, amit tennie kell. Még mindig
él bennem, hogy milyen szörnyen éreztem magam, amikor elváltam
tőle. Miközben én hazafelé utaztam, az ő ágyát éppen akkor tolhatták
be a folyosón a betegszobába…
Hazaérve láttam, hogy villog az üzenetrögzítő: Rosmarie szomszédasszonya volt. Rosmarie csakugyan megszökött a kórházból; a
holmiját hátrahagyva, a félig átlátszó, kórházi hálóingben taxiba szállt
és hazavitette magát. A taxisnak azt mondta, várjon, mert a szomszédasszonyától kell pénzt kérnie. Megtette, amit kellett. Nem volt
semmi, amitől félnie kellett volna, nem volt kockázat, semmit nem kellett komolyan vennie. Szabad volt, és a saját lakásában maradt. Pár
héttel később ott is halt meg.
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Az ajándék
Amikor tehettem, meglátogattam. Az én számomra egyszerűbb volt ezt
az új Rosmarie-t „kezelni” az összes furcsaságával együtt, mint a szűk
családja számára. Nekik rettenetesen hiányzott az addigi életükből ismert Rosmarie. Velük ellentétben én nem akartam egyetlen pillanatot
sem elszalasztani, hogy elkísérjem őt a saját univerzumába és a saját
idősíkjára. Jártam a könyvtárakat és könyvesboltokat, hogy információt
szerezzek ennek a szokatlan változásnak az okairól. Úgy éreztem, a
korábbi tapasztalatait a jövőbeli tapasztalataira való készülődés miatt
adta fel. Szívesen megkértem volna Oliver Sacks-ot, hogy magyarázza el nekem Rosmarie tudatának drámai változásait. Azonban nekem
a „saját idősíkomban” is voltak feladataim, a „saját valóságom” pedig
annyira szorított, hogy az Oliver Sacks-nak szóló e-mail végül is „a fiókban maradt”.
Mind a mai napig rendkívül hálás vagyok azért az életre szóló ajándékért, amelyet Rosmarie-től kaptam. Részemről akkora tiszteletet érdemel ez a roppant radikális újra-hangolódás, hogy meg sem akarom
érteni, miképp történhetett.

Jó hely, hogy szemétre vessem magam
„Már nem tartozom ide” – mondta egy ízben. „Egy kampón lógok valamilyen sötét semmi fölött, és nem tudok oda kerülni, ahova immár
tartozom. Meg kell ettől szabadulnom.” A testére mutatott. „Hogyan
szabadulhatok meg tőle? Kell, hogy legyen egy hely, ahol a szemétbe
dobhatom magamat. Annyira lényegtelen és fölösleges vagyok. Minden
olyan hiábavaló.” Tényleg azt mondta: „a szemétbe dobjam”.
Körülbelül tizenkét órával azelőtt, hogy örökre lehunyta volna a
szemét, volt még egy rövid időszak, amikor képes volt a családjával – a
család „régi” világszemlélete szerint – találkozni. A lányai megköny53

nyebbültek, hogy az anyjuk ismét „újra normális”. Ő viszont hallani sem
akart erről. „Ígérjétek meg, hogy soha nem felejtitek el: Minden, amit
a múlt hónapban tettem és mondtam, az mind igaz és fontos. Gondoljatok mindig arra: az egész életetek csak egy film. A szeretet mindent
magába fogad, egyetemes, egyetemesebb, mint ahogy ti el tudjátok
képzelni. Ne legyetek a létetek értelmetlen jelentéktelenségének a foglyai, ne hagyjátok, hogy ez a kor, ez az idő rabul ejtsen benneteket.
Még ha azt gondoljátok is, hogy újra normális vagyok… minden, amit
mondtam, igaz.”
A rákövetkező éjszaka a teste végigment azon az úton, amelyet tudatos elméje már oly jól előkészített.

„

De tévedünk, ha azt képzeljük, valaha is passzív, objektív megfigyelők lehetünk. Minden észlelést, minden jelenetet mi formálunk, akár akarjuk, akár nem.
Mi vagyunk a rendezői a filmnek, amelyet forgatunk
– de mi vagyunk az alanyai is: minden képkocka,
minden pillanat mi vagyunk, mind a miénk.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam
sodrában). 183.; 9. fejezet. A tudatfolyam sodrában.
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„

Nincs olyan mód, amellyel a világ történéseit közvetlenül be tudjuk juttatni az agyunkba és ott rögzíteni tudjuk; először is roppant szubjektív – minden
egyénben más – módon tapasztaljuk meg és állítjuk
össze őket, másodszor pedig máshogy értelmezzük
és másként interpretáljuk, amikor újra összerakjuk
őket. A mi egyetlen igazságunk narratív igazság: azok
a történetek, amelyeket egymásnak és magunknak
mesélünk – a történetek, amelyeket állandóan újrakategorizálunk és finomítunk.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness (A tudatfolyam
sodrában). 121.; 5. fejezet. Az emlékezet tévedhetősége.
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Hét év az öntudatosságig
Évek alatt
Norbert története arra példa, hogy a sikeres újra-hangolódás olykor
hosszú időbe is telhet – ha kell, akár hét évbe is. A változtatás igénye
először csak halvány vágyként jelenik meg, aztán – ha ez a halvány
vágy, illetve annak apró jelei kellő figyelmet, bátorítást kapnak – növekedésnek indul, hogy végül teljesen új, újra-hangolódási képességként
bontakozzon ki.

Elakadva a mozgólépcsőn
Van egy aranyos Youtube-videó (Stuck On An Escalator), amelyben két
emberrel megáll a mozgólépcső: a szerkezet hirtelen elakad, így mindketten úgy érzik, csapdába kerültek. Eszükbe sem jut, hogy gyalog induljanak tovább. Egy darabig csendben állnak, tehetetlenül várakozva,
majd egyre dühösebben a pechjük miatt, de az üres épületben a szabadulás reménye nélkül, hasztalan kiabálnak segítségért.
Gyanítom, hogy Norbert is ilyeténképpen érezhette magán, amikor
hét évvel ezelőtt először találkoztam vele – reménytelenül, elakadva
egy ellenséges környezetben. Másfelől, az én perspektívámból, nem
értettem, miért nem kezd el egyszerűen gyalogolni, mikor látja, hogy a
mozgólépcsője elakadt.
Norbert akkor 21 éves volt. Az elmúlt hét év alatt a körülmények
szenvedő áldozatából egy olyan 28 éves férfivá vált, aki képes az életét
és a sorsát a kezébe venni és maga alakítani.
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„Mindig csak a méreg!”
Először akkor találkoztunk Norberttel, amikor a reptérre menet az ő
taxijába szálltam be: szokásom szerint előre ültem, az anyósülésre. Az
út körülbelül 40 perces volt, és az én taxisofőröm az idő kétharmadában a forgalmon bosszankodott. „Nézd ezt a hülyét! Hogy lehet ennyire
bénán vezetni?” Úgy látszott, csupa idegölő, őt támadó szerencsétlenség veszi körül. A mások hibái miatt, csak úgy záporoztak a dühös és
szitkozódó megjegyzések. Norbert nyilvánvalóan szenvedett az őt körülvevő, őt akadályozó, idegesítő inkompetencia miatt. Ennyi baj, ennyi
düh egyetlen úton!

Az újra-hangolódás korai jelei
Akkoriban gyakran jártam egy ügyfelemhez Budapestre. Így sokat
utaztam Norberttel a taxijában, ki a reptérre vagy onnan be a városba.
Aztán idővel, a beszélgetéseinkben a dühe okainak a boncolgatásán túl
egyre inkább valami más is előtérbe került.
Kezdtem felismerni és értékelni Norbert intelligenciáját, széleskörű érdeklődését, odaadó emberi érzékenységét és külső akadályt nem
ismerő vágyát valami többre, jobbra.
A csuklójára, az órája bőrszíja alá rejtve, egy angol mondat volt
tetoválva: Change your mindset, azaz Változtass a felfogásodon!
Az első útjaink egyikén Norbert elmesélte, hogyan jött a tetoválás
ötlete, és emlékszem, a reptéri út alatt a helyes angol megfogalmazásról beszélgettünk. „Péter, én egyáltalán nem lelkesedem a tetoválásokért, de ez itt olyan valami, amit az életemben komolyan el akarok
érni. Szeretnék a gondolkodásomon változtatni. Szeretném megtalálni
a megfelelő szavakat arra, amit ki akarok fejezni!” Aztán azon a napon,
amikor a tetoválást megcsináltatta volna, felhívott: „Péter, a Change
your mind, azaz a Gondold meg magad!, nem igazán azt fejezi ki, amiről
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a dolog valójában szól: nem csak a véleményemet akarom megváltoztatni, hanem azt, ahogyan viszonyulok a dolgokhoz – a gondolkodásmódomat. Így lett tetoválás szövege végül Change your mindset, azaz
Változtass a felfogásodon!
A későbbi beszélgetéseink során kiderült, hogy a gondolkodásmód-váltás magjai már hosszú idővel ezelőtt termékeny talajra hulltak
és ki is csíráztak nála.

Újra-hangolódás büntetés közben
„Már az általános iskolai tornatanárom is pikkelt rám – persze nemcsak a tornatanár, a többi is. Bármi baj volt a tornaórán, mindig én voltam a hibás, engem büntetett meg. Vékony testalkatú fiú voltam, nem
volt erősségem a sport. Ezért is kerültem gyakran a célkeresztbe. Néha
megpróbáltam 120 százalékot teljesíteni, hogy bizonyítsak, de amikor
ennek dacára sem sikerült, a lelkesedésem alábbhagyott, és még inkább céltáblának éreztem magamat. De aztán egyszer, amikor kollektív
büntetést kapott az osztály, történt valami. Lelkileg átkapcsoltam, és
elkezdtem elfogadni – minden harag nélkül –, hogy ezek a dolgok így is,
úgy is megtörténnek, tőlem függetlenül – mindegy, mit csinálok. Attól
fogva csak arra ügyeltem, hogy gyorsan és minél szabályosabban végezzem el a – büntetésként rám kiszabott – húsz vagy ötven guggolást,
hogy aztán az óra további részében azt csinálhassak, amit szeretnék,
miközben a tanár a többi diák fegyelmezésével volt elfoglalva. Már nem
figyelt rám, és én sem küzdöttem tovább az elismerését, amelyet úgysem kaptam volna meg. Minél előbb túl akartam lenni azon, amihez
nem volt kedvem. Sőt, idővel eljutottam odáig is, hogy ne csak kellemetlenségnek tekintsem, hanem a legtöbbet hozzam ki belőle. Arra
bíztattam magam, hogy minden igazságtalan büntetést tekintsek egy
kis extra edzéslehetőségnek és esélynek arra, hogy erősebbé váljak.
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Az iskolai évek alatt megtanultam élvezni a büntetésként kapott guggolásokat – és már-már számítottam is rájuk, miközben minden tekintetben megerősödtem.”

A „saját út” keresése
Norbert vágya a szemléletváltásra egy másik összefüggésben is megmutatkozott: „Gyerekként senki nem akadt körülöttem, akit az életemben példaképnek tekinthettem volna. A környezetemben egyetlen
embernél sem tudtam olyan életpályát, olyan viselkedésmintát felfedezni, amelyiket én magam is szívesen követtem volna. A szüleim abban a hitben nőttek fel, hogy nem juthatnak messzire az életben, és
valóban sok rossz tapasztalatot szereztek az életük során korlátaikkal
kapcsolatban. Ez engem – minden tőlük érkező jó szándék ellenére –
elszomorított. Nem ezt az életet kívántam nekik és magamnak sem.
Egyre inkább kezdtem felismerni, hogy valami teljesen mást keresek.
Nem éreztem otthon magam abban sem, ahogy az iskolatársaim éltek. Azidőtájt viszont fogalmam sem volt róla, hogyan lehetne másként.
Nagyon vágytam rá, hogy legyen valaki, aki megmutatja, hogy igenis
létezik más lehetőség is.”

Figyelmes tanú
Így lettem én, ennek a könyvnek a szerzőjeként, akaratlanul Norbert
történetének a része. A beszélgetéseink során vagy inkább a beszélgetéseink nyomán Norbert kezdett kialakítani egy, a számára jobban
megfelelő, új utat.
Miközben Norbertet figyeltem, velem is valami hasonló történt. A
reptéri oda-vissza utakon kezdtünk rádöbbenni, hogy talán mindketten
elakadtunk az életünk mozgólépcsőjén, ki-ki a maga módján, mind59

ketten a magunk „tanult tehetetlenségében”. Mindketten elmozdulásra
vágytunk, és mindketten kezdtük ezt a másikban is felfedezni. Amíg
én bátrabban akartam felvállalni és képviselni a saját álláspontomat,
Norbert inkább a könnyed elfogadás képességéből akart adott esetben
többet. Azt akarta, hogy el tudja fogadni azt, ami van, úgy ahogy van, és
egyszerűen túl tudjon lépni rajta. Mindketten azon voltunk, hogy határozottabban irányítsuk a saját sorsunkat.
Norbert – bár tudta, valójában mire vágyna – úgy látta, a küzdelem
reménytelen, mert úgyis mindig minden ellene, az örök áldozat ellen
fordul. Számomra pedig bármilyen áldozat sokkal kisebbnek látszott,
mint azzal szembesülni, hogy mire is vágynék én valójában.

Karácsonyi meg-/kihívás
„Na, akkor gyere, menjünk együtt ünnepelni a szüleimmel!” – mondta
Norbi barátnője december 24-én délután. „Menjél inkább csak egyedül,
én most nyugira és magányra vágyom!” Norbi párja részben megértő
hangon, részben viszont Norbit tovább kérlelve reagált: „Csak az én
kedvemért! Biztos nem maradunk sokáig!”
„Neked nem kell mondanom, Péter, hogy ilyenkor mennyire szeretek inkább csendben magamba fordulni. Ezt aztán megmondtam neki
is” – mesélte néhány nappal később, amikor értem jött a reptérre. „Egy
pillanat, – állítottam meg – és ezt vele is ugyanolyan nyugodt hangon
közölted, mint most velem?”. Figyelmes tanúként ugyanis egyfajta békés nyugalmat véltem felfedezni Norbert hangjában. „Igen, pont így
mondtam neki is. Pedig tudod, ebből máskor könnyen veszekedés is
lehetett volna. De most valahogy sikerült békésen azt hangsúlyoznom,
amit igazán szeretnék, és nem felháborodni azon, hogy olyat kér, ami
nekem nagyon nehezemre esik.”
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A kíváncsiságom tovább fokozódott: „És mi történt aztán? Otthon
maradtál vagy elmentél vele?” „Végül is jól sült el a dolog. Képzeld,
sokat és komolyan beszélgettünk az édesanyjával egészen személyes
dolgokról.” „Nocsak, hát ez hogy sikerült? – kérdeztem. „Tudom, máskor mindig az a legkínosabb a számodra, hogy csak felületes témákról
beszéltek.” „Hát, a barátnőm addig kérlelt, amíg bele nem egyeztem.
De előtte eldöntöttem, ha elmegyek, akkor azért teszem, hogy a párom
családjával olyan kapcsolatot alakítsunk ki, ami miatt majd jövőre is
örömmel tudok hozzájuk menni.” „Aha, értem – és úgy látszik, ez sikerült is. Örülök neki!”
Valahányszor figyelmes lettem Norbert egy-egy ilyen sikeres újra-hangolódására, igyekeztem elkerülni, hogy nagy feneket kerítsek a
dolognak. Számomra elég volt, ha a kíváncsi kérdéseimből érzékelte,
hogy az újra-hangolódása nekem is feltűnt. Amikor viszont maga is
büszkén számolt be valamely újra-hangolódásáról, rendszerint külön
is rákérdeztem: „És csak úgy, kíváncsiságból érdekelne, hogy ha anynyira fenyegetőnek érezted a jövőt, mennyi időbe telt, hogy kézbe vedd
az irányítást?”

Matrac a földön
Egy pár éve Norbert a barátnőjével meglátogatott Svájcban. Mi Stephanie-val és a három gyerekkel nagy, családi házban laktunk. Megmutattam Norbertnek a harmadik emeleten a tetőtéri szobámat, ahol a hátsó
sarokban egy matrac hevert a földön, rajta ágynemű. „Te itt alszol?”
– csodálkozott Norbert.
Határozottan emlékszem, hogy semmilyen felhang nem volt a kérdésében, mikor az ágyamra mutatott. Viszont arra is pontosan emlékszem, hogy akkor eszméltem rá először: ágy helyett matrac van a földön.
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A következő találkozásunkkor elmeséltem neki, hogy átköltöztem a
vendégszobába aludni, és hogy miután kikerült a szobából a rendetlen
matrac, rájöttem, szeretném igazán kényelmes, modern bútorokkal berendezni a szobámat. „No fene! Viszont most én is egészen részletesen
szeretném megtudni, lépésről lépésre, hogyan is történt!” Én meg nagyon hálás voltam neki, hogy korábban mindig olyan visszafogott volt,
most meg annál kíváncsibb. Így töviről hegyire el tudtam mesélni neki,
hogyan ment végbe az elmozdulás a saját terem átalakításában.

Fojtás alatt elengedés
„Képzeld, Péter, a tegnap esti edzésen, sikerült kiszabadulnom egy
profi módon kivitelezett fojtófogásból. Méghozzá úgy, hogy maga az
edzőpartnerem adta fel a fojtást, mert elbizonytalanodott a saját fogása erejében.” Norbert aktív brazil jiu jitsu földharc-sportoló. A korábbi
elbeszéléseiből annyit már tudtam, hogy egy ilyen fojtás-szituációban
a bevett sorrend: először túlélni, aztán szabadulni vagy feladni. Norbert
ezúttal azonban olyan megoldást talált, hogy az edzőtársa hagyta abba
a fojtást. Érthető, hogy azonnal kíváncsi lettem, vajon milyen újra-hangolódás állhat a háttérben.
Mielőtt azonban belevágnánk Norbert újra-hangolódási élményébe,
hadd említsek meg egy szép érdekességet a jiu jitsu sportról: a jitsusok a közösen folytatott edzést nem mérkőzésnek, küzdelemnek vagy
harcnak nevezik, hanem „együtt gurulásnak”.
A guruláshoz elengedhetetlen egyfajta egymásra hangolódás,
amelyben hatalmas segítség a flow. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minkét fél teljesen komolyan veszi a gurulást, azzal az egyetlen eltéréssel,
hogy ha az egyik edzőtárs érzi a másikon, hogy elakadt, akkor minimálisan lazítva a fogáson, segíteni tudja a partnerét, hogy ne akadjon
el. Ugyanis ebben a helyzetben egyáltalán nem az számít, hogy ki győz
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vagy ki veszít. Csakis egymás segítése, támogatása és ezzel a sikeres
fejlődés a cél. Bárcsak az élet más küzdőterein is ez a nézet uralkodna…
„Ragyog az arcod, Norbi, mikor a tegnap esti gurulásról beszélsz –
mesélj, minek örülsz annyira!”
„Arra gondolok, milyen érzés, mikor kikerülök egy lehetetlen helyzetből és belekerülök egy magabiztos pozícióba, ami szabadságot ad a
mozgásra, elengedésre vagy akár az irányításra is.
Tegnap belekerültem egy fojtásba. Először küzdöttem ellene, és úgy
látszott, nincs kiút, és bár nem adtam fel, lemondtam az első szándékból való szabadulásról. Láttam, hogy az edző, aki éppen minket figyelt,
észrevette, hogy feladtam a fojtás elleni küzdelmet és másodszándékból próbáltam felmérni a megmaradt szabad teremet.”
Norbertet nem is nagyon kellett faggatnom, hogyan is történt ez
a sikeres újra-hangolódás, magától folytatta: „Már csak a lélegzésre
tudtam összpontosítani, amikor erősödött a fogás a nyakamon, minden
beszűkült, az első pillanatban annyira korlátozva voltam, hogy a lehetőségeimet sem tudtam felmérni.
Tudtam, hogy stresszben a szervezet még inkább felhasználja a
meglevő oxigént, ezért mielőtt a szabadulással foglalkoztam volna, a
légzésemre kezdtem figyelni és teljesen ellazítottam magamat. Emlékszem, hogy a légzés után elkezdtem egész csendben magamban
számolni. Tapasztalatból tudom, hogy mennyivel több »szuflám« van,
ha nyugodt tudok maradni, és ebben van segítségemre a számolás, ami
egyfajta kontrollérzést is ad – ÉN számolok, ÉN döntök, hogy mit és mikor, és valahogy egy pillanat alatt megtapasztalom, mit is jelent saját
magamért kiállni – itt és most, egészen nyugodtan.
És miközben lassítok, ellazulok, »nyugiba« kerülök, könnyűvé válik
elengednem a régi szándékot, és belekerülni valami újba. Érdekes mó-
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don a guruló partnerem éppen ekkor döntött úgy, hogy nem elég szoros
a fojtás, ezért el is engedte.
Úgy látszik, megtanultam, hogy amikor szűkül a terem, lassuljak
le és adjak időt magamnak megtalálni a lehetőségeimet és a megmaradt mozgásteret. Talán az egómat is el kell dobni ilyenkor, különben
beragadok a saját elmém csapdájába. Régen ez csalódással, dühös reménytelenséggel járt. Tegnap az edzésen – talán életemben először
– sikerült egy egészen más utat bejárnom.”

Hálával és megbékélve taxizni
Norbert egyik utasa nemrég azt mondta neki: „Nahát, ezt nem értem!
Hogyan tud ennyire nyugodtan vezetni, miközben körülöttünk annyi
idióta az egyik ostobaságot a másik után követi el? Honnan ez a lelki
béke?”
Amikor Norbert ezt elmesélte nekem, még hozzátette: „Tudod, Péter,
az autóvezetés az egyik legnagyobb öröm nekem az életben. Élvezem,
ahogyan a saját autómban ülhetek; élvezem a vezetést keresztül-kasul
a városon, különösen az éjszaka misztikus fényeiben. Jól érzem magamat, mikor vezetek, és jól érzem magamat abban, amit csinálok. Szóval
eldöntöttem, hogy senkinek sem hagyom, hogy ebben megzavarjon.”
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„

Kisgyerekként elbűvölt a sebesség, a sebességeknek
ez a féktelen sokasága körülöttem. …Úgy látszott,
a házi teknősünk – amelyiknek egy egész napjába is
beletelhetett, hogy átkeljen a gyepen – mindenestül egy egész más idősíkban él. De akkor mi van a
növények mozgásával? Mikor reggelente lemegyek a
kertbe úgy találom, a mályvák egy kicsit magasabbak,
a rózsák jobban befutották a rácsukat, de, bármilyen
türelmes voltam is, soha nem kaptam őket rajta,
hogy mozognak.

„

Oliver Sacks (2017). The River Of Consciousness

„

(A tudatfolyam sodrában). 27.; 2. fejezet. Sebesség.

Úgy gondolom, ma olyan világban élünk, ahol az
emberek azt hiszik, minden, amit akarunk, meg kell
adassék nekünk és gyorsan kell megadassék…
A kultúránk vak, vak a realitásokra. Ahelyett, hogy a
viselkedésünkért és a napi döntéseinkért vállalnánk a
felelősséget, megpróbáljuk valami vagy valaki másra
hárítani, holott az igazság az, hogy csakis magunkat
okolhatjuk, hogy hagyjuk az értelmünket és az életünket belecsúszni a negativitásnak ebbe a sodrába.
Úgyhogy e pillanatban, annak, aki tanácsot várva olvassa ezeket a sorokat, a legjobb, amit mondhatok,
hogy magad vagy a megoldás, te vagy a változás, és a
te hatalmadban áll, hogy fordíts rajta, és meg is valósítsd…

„

Rafael Mendez, hatszoros brazil jiu jitsu világbajnok.
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Egészen itt és most
Egy pillanat előtt
Magamon végzett kísérlet: zuhanyozáskor a kellemes, meleg vízről
jéghidegre váltok. A következőkben részletesen leírom az általam
tapasztalt észlelési folyamatot a kellemetlen külső hatásra való újra-hangolódásom pillanatában.
Azt a képességemet, hogy a zuhany alatt újra-hangolódjak, egy
egész évig fejlesztettem. Hideg vízzel kezdek, melegre váltok, és újra
hideggel fejezem be. Roppantul élvezem ezt a mindennapi meditatív
tapasztalást, hogy öt percig teljesen átadhatom magam a többszörös
újra-hangolódás élményének.
További részletek a gyakorlat fiziológiai és pszichológiai hatásairól
Az immunrendszer többet tud című szakasz az „Outtakes, avagy ami a
könyvből kimaradt” részében találhatók.

Hideg
Már akkor kezdődik, mielőtt még betenném a lábamat a zuhanyfülkébe. Már ez a lépés is tudatos. Eldöntöm, hogy most teszem meg. A
második döntés akkor jön, amikor a keverőcsap karját hidegre állítom,
a harmadik, amikor a vizet is folyatni kezdem. Néha azon kapom magam, hogy közben a fejemmel aprót bólintok is, mintegy megerősítve a
belső „igen”-t. Felkészültem a hideg víz érzésére. Tudom, mi vár rám,
és viselem a felelősséget. Ezután csapódnak az első hideg vízsugarak a testemre, nagyon hideg, eláll a lélegzetem. Arra figyelek, hogy
nyugodt maradjak, tovább lélegezzek, és még inkább, hogy hosszan
fújjam ki a levegőt. Sokszor segít, ha közben hangokat adok ki. Érdekes
élmény a vizet fokozatosan végigfolyatni a testemen. Gyakran tapasz66
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talok egyfajta átmenetet a kezdeti habozástól a növekvő bizalom felé.
Amikor ez a nyugalom beáll, mentálisan felszabadulok. Legtöbbször
konstatálom, hogy a víz valóban kegyetlenül hideg. És arra gondolok,
a testemben belül mindig egyenletesen meleg van: 37˚C. Néha gondolatban belebújok a bőröm rétegei közé, éppen arra a pontra, olyan
mélyre, ahol a hideg és a meleg éppen összeér. Gondosan ellenőrzöm,
hogy a hideg a bőrömnek csak egy vékony, külső részét hatja át, belül
37˚C marad. Néha külön figyelek a külső burokra és azt mondom neki:
„Igen, kedves bőröm, neked megvan az a rendkívüli képességet, hogy a
belsőmet szigeteld, védd a hideg ellen. És ilyenkor a rettenetes hideg
áthatolhatatlan, jól szigetelt, acélos páncéllá válik. Közben általában
regisztrálom, hogy a légzésem újra nyugodt lesz. Ha arra támad kedvem, még énekelek is, hogy lássam, a hangom tényleg egyenletesen
erős-e vagy netán még kiérződik egy-egy enyhe remegés. Legtöbbször
valamilyen férfias dalt éneklek. Nincs más választásom, át kell hangolnom magam. Sokszor kerülök egyfajta flow-állapotba, és átélem
azt a beteljesülést, hogy benne lehetek a pillanat sűrűjében. Többször
előfordul, hogy erőt kell vennem magamon ahhoz, hogy a keverőcsap
karját újra elfordítsam a meleg felé, máskor azért teszem, mert a sok
boldogság már kezd unalmassá válni.

Meleg
Ha a meleg vizet érzem, minden alkalommal rácsodálkozok, tényleg
mennyire elképesztő a testemnek az a képessége, hogy újra-hangolódjék. Egy pillanatig néhány ponton úgy érzem, mintha a bőrömet tűvel
szurkálnák. Ez viszont csak néhány másodpercig tart, utána eluralkodik
a meleg, és az „itt és most” érzése már el is illant. A gondolataim meszsze járnak, néha még a vizet is elzárom, és csak aztán jövök rá, hogy
elfelejtettem befejezésképpen még egyszer hideggel lezuhanyozni.
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Újra hideg
A meleg zuhany után visszaváltani hidegre teljesen más érzés, mint
a hideg zuhany az elején. Már előre örülök a pillanatnak, amikor a hideg víz majd megérint. A várakozásba kis kíváncsiság is vegyül: vajon
milyen lesz ma? A csap karjának az elfordítását csendben, de hevesen ünneplem. Igen! Képes vagyok rá! A hideg vízsugarakat, majdnem
minden esetben egy boldog, belső köszöntéssel üdvözlöm. Hihetetlen.
Ilyenkor még a fejemet is alátartom a hideg víznek, vagy még a fülemet
is, pedig erre korábban kiváltképp érzékeny voltam. Már nem kell megbizonyosodnom arról, hogy belül a hőmérséklet 37˚C marad. Ehelyett
inkább arra a számtalan jelzésre figyelek, amelyet – az új körülményekhez éppen erősen igazodni próbáló – bőröm küld. Egy hajónak a
gépházára emlékeztet, ahol – mikor a kapitány irányváltást vezényel
– egyszerre igen sok dolgot kell tenni. Minden matróznak készen kell
állnia és tudnia kell, mi a teendő. Valami izgalmas történik. Milyen boldogság élni!

Bosszankodás a váratlan miatt
Épp aznap, amikor ezt a fejezetet elkezdtem volna írni, a zuhanykísérletem a megszokottól eltérően alakult. Ezen a napon valaki más
használta a zuhanyt előttem, és a keverőcsapnak a zuhanyt vagy kádtöltést választó gombja a zuhanyra volt állítva, és nem kádtöltésre,
mint rendesen. Szóval lehajoltam, hidegre állítottam a keverőkart és
kinyitottam a csapot és … és dermesztő zápor szakadt a hátamra. Egy
pillanatra feljajdultam, majd bosszúság vett erőt rajtam. Más napokon
ezt az egészet figyelmesen, erősen koncentrálva csinálom, fel vagyok
készülve arra, ami rám vár, pontosan tudom, mi fog történni. Ezen a
reggelen a víz szó szerint hidegzuhanyként ért, és egy teljesen újfaj-
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ta újra-hangolódási élményt szerzett, mint amit a megelőző egy éves
„tréning” után vártam.
„A csudába is! Ki nem nyomta vissza a gombot? Hűűű, hááá, brrr! Ez
tényleg kutya hideg és roppant kellemetlen. … – … Most már mindegy,
úgy van, ahogy van. … – … Tehát … tulajdonképpen egész érdekes, hogy
teljesen más érzés egy ilyen váratlan hideg vízsugár, mint az, amelyre
fel vagyok készülve.”
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Kísérletek a (hideg)zuhannyal
Ha te, kedves olvasó, biztonságosan ki akarod próbálni a hideg zuhany gyakorlatomat, legjobb, ha Wim Hof a „Jégember” eredeti útmutatása szerint jársz el2:
•
Kezdd hideg vízzel, lélegezz lassan és tudatosan. Amikor a hideg
vízsugarat érzed, lassan fújd ki a levegőt. Ha jól érzed magad, tartsd a
vízsugár alá az egész arcod, majd utána az egész fejed. Először körülbelül harminc másodpercig zuhanyozz hideggel.
•
Kezdd el folyatni a meleg vizet, és csorgasd tovább, amíg a kedved
tartja.
•
Úgy fejezd be a gyakorlatot, hogy még egyszer legalább harminc
másodpercig hideggel zuhanyzol. Ezt az időt tetszés szerint elnyújthatod, de azért ne vidd túlzásba.

2

További részletek Wim Hofról az Outtakes, avagy ami a könyvből kimaradt c.

fejezet A Jégember c. szakaszában találhatók.
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Az újra-hangolódás velünk született képesség
Rendes esetben a könyvnek ez az utolsó része olyan gyakorlatokat tartalmazna, amelyek bemutatnák, hogyan lehet az újra-hangolódást elsajátítani. Végül is szerzőként abból „kell” kiindulni, hogy nálad, kedves
olvasó, ez a képesség még nincs teljesen kifejlődve, és szisztematikusan tanulnod és gyakorolnod kell.
Ezzel szemben most arra kérlek, hogy egy új gondolatvilágra hangolódj. Tételezzük fel, hogy az újra-hangolódás természettől fogva veled
született képességként, illetve az élethosszig tartó tanulás eredményeként már a kisujjadban van. Akkor sem gyakorlásra, sem felkészítésre
nincs szükség; elég lesz, ha egyszerűen hajlandó vagy újra-hangolódni.
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Megtapasztalni 81. oldal
Hogyan ismerhetjük (f)el és hogyan erősíthetjük egyszerűen a meglevő
képességünket.

Megmutatni

87. oldal

Mi köt össze bennünket az életben azokkal az egészen különleges emberekkel, akik aztán szelíd mementóként emlékeztetnek minket, hogy
valóban képesek vagyunk rá.

Megtudni

89. oldal

Melyek azok a legfontosabb források, amelyek az újra-hangolódásról
alkotott mai tudásunk gerincét adják.
A könyvem utolsó részét George-nak szentelem, aki erről a beépített
készségről a 2008-as pénzügyi válság idején adott tanúbizonyságot.
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Újra egyedül az enyém a felelősség
George vezette azt a stretch limuzint, amely engem 2008. október
13-án Manhattanből a JFK repülőtérre vitt. George-nak néhány nappal korábban teljes egészében újra kellett hangolnia a munkához való
hozzáállását. Addig én a pénzügyi válságot csak a biztonságos svájci
elefántcsont-tornyomból, egészen távolról tapasztaltam meg. És fogalmam sem volt, hogy mit okozott sok New York-i ember életében.
Amikor kiléptem a reptér érkezési csarnokából, a taxik szokásos
sárga sora végén több komoly, fekete stretch limuzin is várakozott. Először arra gondoltam: „Ezek biztosan fontos üzleti delegáció vagy politikusok érkezését várják!” Ekkor lépett oda hozzám George és szólított
meg: „Uram, ha elfogadja, a rendes taxis tarifáért beviszem a stetch
limóval a városba.” Persze elfogadtam, hiszen már gyerekként is arról
álmodoztam, hogy egyszer majd egy ilyen nagy, elegáns autó jön értem
és szállít valahová. Nekem egy apró élet-álom teljesült, George-nak pedig egy álom-élet ért drámai véget...
Amíg beértünk a városba, elmesélte, mi is történt vele. A reptéren
a stretch limuzinok végképp nem üzletemberekre vagy politikusokra
vártak. A hosszú limuzinsor sokkal inkább a néhány nappal korábban
kitört pénzügyi válság látható következménye volt. Az üzlet még szeptemberben is egész szépen ment: George minden reggel magas rangú banktisztviselőket szállított otthonról a munkahelyükre, este pedig
haza. A szolgáltatást a bank fizette, és George-nak feleségestül, gyerekestül kényelmes élete volt. Gyakran még napközben is haza tudott
ugrani néhány órára a családjához, ezzel szemben néha késő éjszakáig
is dolgoznia kellett, amikor a kuncsaftjai a hazaúton egy-egy bárt vagy
diszkót is útba ejtettek – ezt szabadidős tevékenység címén szintén a
bank fizette nekik. George pedig gavalléros borravalókat kapott.
Néhány nappal az érkezésem előtt aztán összeomlottak a pénzpiacok, és George egyik pillanatról a másikra a munka nélküli limuzin79

sofőrök között találta magát. Azóta nap mint nap a reptérre jár, és
hozzám hasonló utasokat fuvaroz. Mindig olyan beszállóhelyet keres,
ahol a várakozó taxisok után beállva, személyesen meg tudja szólítani
a potenciális utasait. Elvégre egyetlen normális turista sem gondolja,
hogy megengedheti magának, hogy limuzinnal kocsikázzon.
George aggódott, vajon elég pénzt tud-e majd így előteremteni a
családja számára, futja-e majd a hó végén a ház törlesztőrészletére?
„Ez az egész a derült égből szakadt rám, szó szerint máról holnapra.
Most pedig megint minden rajtam múlik: hogyan irányítom a sorsom,
hogyan találom ki újra az életem. Egyáltalán nem láttam semmit előre;
álmomban sem jutott volna eszembe, hogy valami változhat. Eddig kegyes volt hozzám a sors. Én pedig mindent adottnak vettem, a legtermészetesebb dolognak a világon. Igen, élveztem minden jót, de sosem
voltam kellőképpen hálás érte.”
Egyszer majd beüt a következő gazdasági válság. Jó tudni, hogy
akkor – George-hoz hasonlóan – valószínűleg mindnyájan képesek le-

„

szünk majd újra-hangolódni.
A legjobb tanács, amit adni lehet, hogy fejlesszék a
változtatási képességüket, kiváltképp azt az adottságot, hogy szembenézzenek a változásokkal és újra és
újra kitalálják magukat.

„

Yuval Noah Harari a Világgazdasági Fórumon Davosban 2018.
január 31-én arra a kérdésre, hogy milyen szakmát ajánljunk a
gyerekeinknek, amellyel a belátható jövőben jól fognak boldogulni.
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Amire odafigyelsz, jobbá válik
Megtapasztalni
Időgazdálkodás a fogorvosnál
A kilencvenes években történt, hogy egy kis fogászati klinika segítségért fordult Tim Gallwey-hez, az „Inner Game” (A belső játszma)
szerzőjéhez. A klinikán végtelenül hosszúra nyúltak a várakozási idők,
szenvedtek az orvosok, szenvedtek az asszisztensek, de mindenekelőtt
szenvedtek a betegek – még akkor is, mikor időpontra jöttek. A csúszások legtöbbször már reggel kezdődtek, és délutánra rendszerint már
egy óránál hosszabbra dagadtak.
Tim az első látogatásakor megkérte az asszisztenseket, hogy pontosan írják fel minden betegnél, mennyit ült a váróban. „Ne változtassanak semmin, és ne kapkodjanak, ne igyekezzenek jobban, mint máskor!” – kérte. „Csak figyeljenek oda, és a lehető legpontosabban írják
fel, hogy mennyit várt a beteg! A figyelmük középpontjában a lehetőleg
másodpercre pontos dokumentálás álljon!”
Néhány héttel később Tim az asszisztensekkel együtt átnézte a
nyilvántartást. A személyzet legnagyobb meglepetésére az eltelt idő
alatt a várakozási idők folyamatosan rövidültek, majd alig néhány percre zsugorodtak, amit a rendelő már gond nélkül el tudott viselni. A javulás érdekes módon már az idő puszta mérésével is bekövetkezett.
Ez a felismerés, ez a szemlélet bármilyen tanulás és bármilyen
változás sebességére, tartósságára és kezelhetőségére nézve potenciális forradalmat jelentett. Tim Gallwey később több területen is sikerrel alkalmazta az értékelés nélküli megfigyelésnek ezt a módszerét.
A teniszben, a golfban, a zenében és a munkahelyi tevékenységben is
meglepő eredmények mutatkoztak.
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Amikor az „én” önmagát javítja
Ez a meglepő személet arculcsapása minden tanácsadónak, coachnak, kézikönyvírónak és digitális sikerszállítónak. Ezek ugyanis azzal a
módszerrel dolgoznak, hogy értékes tanácsokat és know how-t adnak
el, amitől az ügyfél jobb, gazdagabb és sikeresebb lesz. Tim módszere
viszont abból indul ki, hogy a javulás elkerülhetetlen – csak nem szabad az „én”-t az újra-hangolódási folyamatában tanácsokkal és értékelésekkel megzavarni. Elegendő a precíz észlelése mindannak, ami
történik.
Tim eredetileg „rendes” teniszoktató volt. Történt egyszer, hogy
az egész napos munkától délutánra kicsit már kimerülve kezdte el az
utolsó teniszleckét. Arra kérte az alapszinten teniszező tanulóját, kezdésként ütögesse a labdákat a falnak. Ó közben pihenésképpen a kerítésnek támaszkodva figyelte. Aztán észrevette, hogy a tanulója egyre
jobban irányítja a labdákat. „Álljon meg a menet, ennek máshogy kellett
volna történnie!” – gondolta Tim. „Először én mondom el, hogy mit csináljon, és UTÁNA tudja majd jobban csinálni.”
Egész szakmák élnek abból az elképzelésből, hogy javulás csak útmutatással lehetséges. A kerítés mellet kellett Timnek rájönnie, hogy
milyen abszurd ez az elképzelés. Ha egy tanuló minden beavatkozás
nélkül javulni képes, akkor ez csak egyet jelenthet: az útmutatás semmiképpen sem kötelező kelléke a javulásnak. Nyilvánvalóan lennie kell
valamilyen más lehetőségnek, hogy az ember újra-hangolódjon és képes legyen a dolgokat hatékonyan továbbfejleszteni.
Azóta Tim számos könyvet írt a tanulók, ügyfelek, sportolók és
munkatársak értékelés nélküli megfigyelésének az erejéről. Ennek a
gondolatnak az a szépsége, hogy az ügyfél – és nem a szakember –
megőrzi a teljes mozgásszabadságát. Tim előtt még nyitva maradt a
kérdés: „Mit tennék én teniszoktatóként máshogy, ha tényleg tökéletesen megbíznék a tanulóm belső képességeiben?”
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„Gyere, Péter, golfozzunk egy kicsit! – ajánlotta Tim 2001-ben az
első európai coachingkonferencián Gindelwaldban.
Én addig csak egyetlenegyszer kóstoltam bele a golfba egy Driving
Range-en, azaz egy beütő- vagy gyakorlópályán – mérsékelt sikerrel.
Ez volt minden golftapasztalatom, amivel elő tudtam rukkolni. Tim – lévén jó oktató és jó coach – rögtön azt kérdezte, milyen golfcélt tűzzünk
ki a mai napra: „Hát, ha száz labdából ötvenet eltalálnék és ebből húsz
tényleg magasra és messze szállna – az számomra mennyei boldogság lenne.”
Tim sikkes, kockás nadrágjában előttem térdelve rakosgatta egyik
labdát a másik után a „tee”-re, a labdatartó tüskére, és nekem végül sikerült 60 csodálatos ütést csinálnom. Egész idő alatt egyetlen utasítást
sem kaptam tőle, hogy mitől lenne jó vagy jobb az ütés; még azt sem
mondta meg, hogyan kell tartani az ütőt.
Ehelyett a testemet rábízta annak természetes tanulási, önjavító
képességére, miközben a fejemet az értékelés nélküli megfigyeléseivel
tömte.
Egy-egy jól sikerült ütés után például azt kérdezte: „Egy tizes skálán
mennyire értékelnéd a labda röptének a magasságát és távolságát?”
Ha nem találtam el a labdát, ugyanazzal a kíváncsi hanghordozással jött a kérdés: „Ha a 10-en azt értjük, hogy az elütés eleganciája
megfelel a te érett, hetvenéves önmagadnak, azaz a legjobb, amit te
valaha is teljesíteni tudsz, az 1 pedig ennek épp az ellentéte – akkor
hanyast adsz magadnak ezért az utolsó elütésért, függetlenül attól,
hogy melléütöttél?”
Tim rábízott engem a saját megfigyeléseimre és a saját újra-hangolódási képességemre.
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Tim Gallwey kísérlet az újra-hangolódással
Ha Timtől azt kértem volna, adjon egy tippet ehhez a könyvhöz, biztosan lett volna egy jó ötlete. Az ő – képzelt – válasza arra a kérdésre,
hogy miképp lehet erősíteni az újra-hangolódási képességet vélhetően
így hangzana: „Egyáltalán nem kell erőlködnöd, hogy jobb legyél! Éppen
ellenkezőleg. Csak alaposan figyeld meg, hogy a különböző alkalmakkor mennyi ideig tart a teljes áthangolódásod! Írd fel magadnak! Teljesen mindegy, hogy több óráról vagy napról van-e szó, pár percről vagy
egy-két másodpercről. Bármennyi időre van is szükséged, akár többre,
akár kevesebbre, a megfigyeléseid legyenek a lehető legpontosabbak!
Harminc percig tartott, vagy harmincegy, vagy csak huszonkilenc?
Ha ezek az idők megnyúlnak, az éppen olyan jó, mint ha megrövidülnek. Nem az értékelésről van szó, hanem a megfigyelésről. Az
egyetlen feladatod, hogy az időt a lehető legpontosabban mérd.
Lesznek olyan napok, amikor egyáltalán nem lesz alkalmad az újra-hangolódásra. Más napokon több oldalt megtölthetsz kisebb vagy
nagyobb újra-hangolódási esetekkel. Mindez teljesen rendben van. Egyszerűen tartsd fenn a figyelmedet, és vegyél észre minden újra-hangolódási lehetőséget, bármilyen kicsinek és jelentéktelennek tűnjék is.
Idővel aztán valószínűleg észreveszed, hogy sokkal gyakrabban
hangolódsz újra, mint amennyiről korábban tudtál.
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„

Mikor egy rózsa magját elvetjük a földbe, azt látjuk,
hogy kicsi, de soha nem neveznénk >> gyökértelennek és szártalannak<<. Magként kezeljük, vizet
adunk neki, és ellátjuk mindennel, amire egy virágmagnak szüksége van. Amikor az első zöld hajtás
kibújik a földből, nem ítéljük éretlennek és alulfejlettnek; a rügyeket sem kritizáljuk, hogy nem nyíltak
még ki, amikor megjelennek. Csodálattal adózunk
a folyamatnak, és megadjuk a növénynek a számára
szükséges gondoskodást a fejlődésének minden szakaszában. A rózsa az rózsa, a magonc lététől kezdve a
pusztulása pillanatáig. Mindenkor benne rejlik a teljes potenciál. Úgy látszik, állandó változásban van;
mégis minden állapotában, minden pillanatban úgy
tökéletes, ahogy van.

„

W. Timothy Gallwey (1997). The Inner Game of
Tennis: The Classic Guide to the Mental Side of Peak
Performance (Tenisz – a belső játszma: klasszikus
útmutató a csúcsteljesítmények szellemi oldalához).
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Az újra-hangolódás tanúiról és támogatóiról
Megmutatni
Az újra-hangolódás titkos támogatói
Ha néha gyerekekkel játszol, kedves olvasó, akkor bizonyára jól ismered az újra-hangolódásod titkos segítőit. A gyerekeknek különös tehetségük van arra, hogy újra és újra olyan helyzeteket teremtsenek,
amelyekben az ember rövid úton búcsút mondhat a szépen kidolgozott
terveinek.
De néha az újra-hangolódás segítői felnőttnek álcázzák magukat:
barátok, munkahelyi kollégák, rokonok szintén emlékeztetnek téged
arra, hogy az újra-hangolódás képessége veled született. Többé-kevésbé gyengéden szembesítenek téged a váratlannal – és máris kezdheted
a gyakorlást.
Én, e vonatkozásban, kivételes hálával tartozom az egyik kolléganőmnek. Mielőtt őt megismertem volna, mélyen meg voltam győződve,
hogy a határidők azért vannak, hogy betartsuk őket. Hála neki, mára
már értem: az életben a legfontosabb dolgok nem terv szerint történnek, hanem pont akkor, amikor beérnek vagy megérik rájuk a helyzet.
Ez sokkal később és egészen másként lehet, mint ahogy a „terv előirányozta”.
Engedj meg egy apró kérést: ne leplezd le az újra-hangolódásod segítőit! Amikor tetten éred őket, hogy megint ripsz-ropsz összekuszálják
a szépen elrendezett életedet, magadban biccents csak egyet: vedd a
dolgot tudomásul, és (amikor már elpárolgott a haragod), köszönd meg
csendben az önfeláldozó szolgálatot!
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Te is légy a tanúja mások újra-hangolódásának
A velünk született újra-hangolódási képességünk legfőbb erőforrását a
társas közeg adja. Ezért mindannyiunk számára igen egyszerű másokat az újra-hangolódási képességükben megerősíteni. Legyél a tanúja
a számodra fontos emberek újra-hangolódásának!
Tudatosan figyelj oda, és lásd meg azokat a helyzeteket, amelyekben ezek az emberek éppen sikerrel hangolódtak újra. Máskor nagyvonalúan tedd túl magad rajta, hogy esetleg nem sikerült nekik az újra-hangolódás!
Jelezd, mutasd meg az érdeklődésedet egyszerű kérdésekkel, amikor egy sikeres újra-hangolódási szituációval találkozol vagy ilyenről
mesél valaki:

Hű, és mennyi ideig tartott, amíg újra tudtál hangolódni?
Azta! Hogy tudtad megcsinálni?
Ha a beszélgetés során ilyen és ehhez hasonló kíváncsi kérdéseket teszel fel, az újra-hangolódás egyéni képességének új árnyalatai mutatkoznak majd meg a beszélgetésben.
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Kiemelt pontok az újra-hangolódás történetében
Megtudni
Az evolúciós elmélet 1797. évi kezdete óta feltételezzük, hogy a tapasztalatunk a biológiai evolúció terén többmillió éves. Charles Darwin
bebizonyította, hogy az újra-hangolódás minden fejlődés alapja. Késői
tanulmányaiban még azt is bemutatta, hogy bizonyos növények és rovarok teljesen nyilvánvalóan az egymáshoz igazított újra-hangolódásukkal voltak képesek továbbfejlődni.
Sigmund Freud 1897 táján tette közzé először a viselkedésváltozásokról szóló pszichológiai elméleteit és magyarázatait. Kevésbé ismertek Freud neurológiai tanulmányai. Pontosan tudta, hogy az emlékeinket újra és újra fel- és átdolgozzuk, azaz állandóan újra-hangolódunk.
Az emlékezés eszenciája egyfajta (újra)kategorizálás, amely az ember
identitását és így a viselkedését is alakítja.
Timothy Gallwey 1974-ben publikálta The Inner Game of Tennis
(Tenisz – a belső játszma) című bestsellerét. Az ő elgondolása szerint a
természetes „önjavítási” képességeink akkor működnek a legmegbízhatóbban, ha pontosan megfigyeljük őket anélkül, hogy fölöslegesen
megzavarnánk őket (pl. értékeléssel vagy tanácsokkal).
Az 1980-as években Steve de Shazer és Insoo Kim Berg az empirikus kutatásaikra alapozva olyan előrevivő gondolkodási pályákat
mutatott be, amelyekkel rövid idő alatt tartós változások érhetők el:
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A múltad nem szabja meg kötelezően, hogy milyen lesz a jövőd.
Képes vagy – újra-hangolódva – olyan jövőt teremteni, amilyet
kívánsz.
A leghatékonyabb és legtartósabb út az állandó újra-hangolódási képességed javítására az, hogy megállapítod, mi az, amit
most is jól csinálsz, utána pedig folytatod azt.
Amikor Martin Seligman 1998-ban elnöke lett az Amerikai Pszichológiai Társaságnak, ambiciózus célt tűzött ki: paradigmaváltást akart
elérni a szakma tevékenységében. Azt határozta el, hogy elfordul a
mentális betegségek, elégtelenségek és korlátok kutatásától és leírásától, ehelyett a hangsúlyt inkább az olyan témák vizsgálatára helyezi,
amelyek valóban a sikeres újra-hangolódás irányába mutatnak.
Wim Hof 2011-ben az orvosi szakma elképedésére megmutatta,
hogyan tudjuk az immunrendszerünket úgy befolyásolni, hogy az még
szélsőséges külső körülményeknek is képes legyen ellenállni.
Peter de Jong, Janet Beavin Bavelas és Harry Korman 2013 elején
hozták nyilvánosságra az általuk végzett mikroelemzések kiértékelését, és benne a minden sikeres személyes kommunikációban tetten
érhető, kölcsönös „újra-hangolódási ciklusokról” nyert új ismereteiket.
Először 2016 decemberében kap kellő méltatást kis Anton újra-hangolódási képessége.

89

„A tudatfolyam sodrában” a címe Oliver Sacks utolsó könyvének,
amelyet 2017-ben posztumusz adtak ki. Ebben a szerző több mint két
évszázadon átívelő, számos kutatási területet átfogó összefüggéseket
vázol fel, amelyekből mindenütt kirajzolódik, miként függ össze a tudat
és a mi biológiai, illetve mentális képességünk a folyamatos újra-hangolódásra.
Végül 2018-ban ez a könyv és a benne álló történetek egy-egy sikeres újra-hangolódásról éppen arra terelik a figyelmet, ahol a változás
történik: arra a döntő pillanatra, amikor az emberek az újra-hangolódásukat ténylegesen megvalósítják.
A többi … a te történeted.
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„

Üdvözlet Goethétől
A kívánságaink a bennünk rejlő képességek előérzetei, az előhírnökei annak, amit képesek leszünk teljesíteni. Amit tudunk és szeretnénk, a képzelőerőnk
számára rajtunk kívül és a jövőben rajzolódik ki; vágyat érzünk az iránt, amivel belül már rendelkezünk.
Így alakítja át egy szenvedélyes előrepillantás a ténylegesen lehetségest egy megálmodott valósággá.
Johann Wolfgang von Goethe

„
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Végszó
Amikor 2017 elején elkezdtem dolgozni ezen a könyvön, egyebek közt
az esetleg előttünk álló újabb globális pénzügyi válság motoszkált a
fejemben. Úgy döntöttem, kilapátolok mindent a naptáramból, hogy
jusson elég idő ennek a könyvnek a megalkotására. Hasznos, nyugodt
bátorításnak szántam, olyannak, amely segítheti az olvasót, hogy másként tudja kezelni akár egy nagy gazdasági megrázkódtatás személyes
következményeit is.
A pénzügyi válság még mindig fenyeget – de időközben befurakodott a gondolataim közé a rohamosan gyorsuló klímaváltozás a maga
drasztikus következményeivel. Az a klímaváltozás, amelyik az életünkkel kapcsolatos minden tervünket a nem is oly távoli jövőben radikálisan keresztülhúzhatja. Aktuális mérési eredmények és tanulmányok
arra intenek, hogy az életterünk teljes egészében eltűnhet.
Ezért e könyv fontosságának, sürgősségének megítélése is ennek
megfelelően változott nálam. Ma számomra inkább az a lényeg, hogy
úgy hangolódjak újra, hogy az életemet – még az ilyen terminális körülmények között is – a választásaimban még határozottabb tudatosságot
gyakorolva és hálában éljem. Hogyan akarom az életemet alakítani, ha
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azt várom, hogy csupán néhány év múlva itt a vég? Hogyan hangolhatom magam egy ilyen rémisztő premisszára?
Nemrég a 98 éves apámmal beszélgettem ezekről a külső fenyegetésekről: háború, gazdasági krízis, hirtelen klímaváltozás. A meglepetésnek látszólag semmi jelét nem adta, de még csak az aggodalomnak
az árnyéka sem villant át az arcán. „Ó, hát a mi Földünk csak egy bolygó
a nagy univerzumban. Mi, emberek csak néhány százezer év óta létezünk, és ez a százezer év a Föld létezésének csak egy kis töredéke.
Ha mi, emberek kihalunk is, a Föld valószínűleg megmarad. Esetleg
fennmarad rajta az élet néhány egészen egyszerű formája, és a távoli
jövőben újra magasabb rendű élőlényekké fejlődik. Az evolúció sokkal
hatalmasabb, mint ahogy hisszük.”
Hosszan hallgattunk. Aztán apám hozzátette: „Már évek óta csodálkozom, amikor felébredek. Sose gondoltam volna, hogy ilyen sokáig
fogok élni. És minden egyes ébredéskor hálát adok az istennek az ajándékba kapott újabb napért, mindazokért az örömökért, amelyeket még
képes vagyok élvezni.”
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Köszönet

Katinak az inspirációért, hogy tudatosabban figyeljem az újra-hangolódásom pillanatait.
Steve de Shazernek és Insoo Kim Bergnek, akik beavattak a „Dolgozzunk azon, ami működik” („working on what works”) paradigmájába, ami az életemet azóta annyira megkönnyíti.
Oliver Sacks-nak, akinek a könyvei már harminc évvel ezelőtt is
nagy hatással voltak rám azzal, hogy a betegeinek a rendkívüli képességeit, tehetségét írta le, és nem a neurális zavarait. Külön köszönet
az utolsó könyvéért, a „Tudatfolyam sodrában” c. műért, amely az újra-hangolódás történetébe engedett káprázatos bepillantást.
Tim Gallway-nek, aki elvitt golfozni.
Felixnek, aki beavatott, a Wim-Hof-módszerbe.
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Aoki-sannak, aki a könyvprojekttel kapcsolatos gondolatait, ötleteit
és kérdéseit csodálatos módon mindig akkor küldi, amikor szükségem
van rá. És Gérôme-nak, aki „alkalmazóként” tesztelte ennek a könyvnek egy korai változatát.
Katinak, aki a Solutionsurfers Magyarországgal terjesztési lehetöséget nyújt e könyvnek.
A gyermekeimnek, Anna-Juliának, Tabeának és Tillnek, akik minden este kiköveteltek maguknak egy új, kitalált jó-éjszakát-történetet.
És köszönet Tabea bátorításáért, hogy ne rontsam el a jó történeteket
holmi nyamvadt igazságokkal.
Stephanie-nak, Antonnak, Szergejnek, Helennek, Jocelynnak,
Nathalie-nak, Mártonnak, Rosmarie-nak, Norbertnek, Sunilnak és
George-nak az ő figyelemre méltó újra-hangolódási képességükért és
sok minden másért.
Elemérnek, Orsinak, Irmának és Móninak, akik ennek a könyvnek a
német eredetijét („Umstellgeschichten”) magyar nyelven újrateremtették és persze Áronnak, aki a magyar címet szülte.
Máriának és Petykának, akik a szavakat vizuális tapasztalattá varázsolták.
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Outtakes, avagy ami a könyvből kimaradt…
Az outtake fogalmat a film- és a zeneipar használja azoknak a filmrészleteknek vagy zeneszámoknak az összefoglaló neveként, amelyeket ugyan rögzítettek, de végül nem tettek be a publikált változatba.
Ezek olyan újra-hangolódások bizonyítékai, amelyek megmaradtak az
eredeti formájukban.

Újratervezés
Aki GPS-rendszert használ, ismeri ezt a szót, esetleg abban a formában, hogy az „útvonal újratervezése”. A navigációs rendszer akkor
használja, amikor útközben az ember eltér a rendszer által kikalkulált
„ideális” útvonaltól. Az „újraszámítás” az útvonalat úgy igazítja ki, hogy
egy új úton jussunk el a célhoz. Szeretem ezt a feltétlen értéktiszteletet, amit a GPS-em velem szemben tanúsít: Sohasem veszti el a türelmét, ha változik valami. Nem gerjed haragra. Mindegy, hogy milyen
gyakran vagy milyen spontánul térek el a rendszer diktálta úttól – az én
GPS-em elfogadja a változást és zokszó nélkül alkalmazkodik. Azonnal elkezdi újraszámolni az utat, mintha az a világ legtermészetesebb
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dolga volna. Aztán a végén új lehetőséget prezentál nekem a célom eléréséhez, anélkül, hogy a sajnálat legkisebb jelét adná a megváltozott
tervek miatt.

Újra-hangolódás az indiai közúti forgalomban
Mielőtt Sunilt, az én nagyra becsült autóvezetőmet Indiában megismertem, szentül hittem, hogy csak egy szív és lélek nélküli gép képes ilyen
GPS-féle türelmet gyakorolni. Aztán 2014-ben az Agra és Faridabad
közti autóút alkalmat adott arra, hogy jobb belátásra térjek. Néhány
szakaszon jó minőségű, aszfaltozott autópályán utaztunk, irányonként
öt-öt sávval. Itt az autók szinte egymásba értek, alig tartva valamilyen
kis követési távolságot – mindez kb. nyolcvan kilométeres óránkénti
sebesség mellett. Sunil mellett ülve, a nagy sebességet és a minimálisra vett követési távolságot látva is nyugodt voltam, biztonságban éreztem magam. Gyorsan hozzászoktam, hogy a forgalom Indiában olyan,
mintha egy óriási élőlény lenne, amelyben minden résztvevő egy jól
összehangolt rendszer részeként mozog, és nem úgy, mint egy a saját
útján haladó, önálló individuum.
Egyszer csak azt vettem észre, hogy a többi autó elkezdett a korábbinál is szorosabban egymás mellé húzódni. Sunil magától értetődően hagyta, hogy minket is sodorjon ez az egyre szűkebben hömpölygő áradat. Néhány száz méter múlva az öt autósor – a sebesség
csökkenése nélkül – négy forgalmi sávba zsúfolódott össze. Az egyik
sáv üresen maradt. Kerestem Sunil arcán a bosszankodás jeleit; arra is
gondoltam, majd kapok tőle valami magyarázatot. Hiába. Neki minden
a legnagyobb rendben volt. Ekkor, mintha a semmiből tűnne elő, egy
autó jött velünk szembe. A menetiránnyal szemben jövő autós, a szabaddá vált sávot használta, és nagy sebességgel hajtott el mellettünk.
Ezután az autók visszarendeződtek a rendes oldaltávolságba és újra
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elfoglalták az öt forgalmi sávot. Amikor magamhoz tértem, megkérdeztem Sunilt, mi is volt ez? Közömbös hangon válaszolt: „Biztos jó oka
volt, hogy ezen a sávon jöjjön az ellentétes irányba.”

Wim Hof, a jégember
A színpadon egy hozzávetőleg 2,5 méter magas, üres, átlátszó cső áll.
A színpadra lépő, körülbelül ötvenes férfi csak egy fürdőnadrágot visel.
Egy létrával beleereszkedik a cső belsejébe. Ekkor jégkockaeső zúdul
a csőbe, és majdnem csordultig tölti. A hőmérő 2˚C-ot mutat. Nyolcvan
perccel később a férfi sértetlenül száll ki a csőből – a testhőmérséklete
37,7-ről csak 37,4˚C-ra csökkent.
A férfit Wim Hofnak hívják, és 21 rekorddal került be a Guinnes
Rekordok Könyvébe. Wim egyebek mellett egyetlen rövidnadrágban
mászta meg a föld legmagasabb csúcsait, 66 métert úszott egy jégtábla alatt – fürdőnadrágban légzőkészülék nélkül.

Az immunrendszer többet tud
Wim Hofnak sohasem az volt a fontos, hogy bekerüljön a Guinnes Rekordok Könyvébe. Mindig azt akarta bizonyítani, hogy az emberi immunrendszer sokkal erősebb, mint ahogy azt általában gondolják.
Először 2011-ben kezdtek kutatóorvosok érdeklődni Wim csodálatra
méltó túlélési (vagy újra-hangolódási) képessége iránt. A hollandiai
Saint Radboud Egyetemi Orvosi Központban Wim különböző kísérletek
alanya volt. A kutatók magyarázatot kerestek Wimnek az évek során
kifejlesztett képességeire.
Az egyik ilyen kísérletben erős bakteriális endotoxint juttattak a vérébe. Ez a fertőzés a „normális” emberben erős, náthaszerű tüneteket
okoz, fejfájást, hányingert magas lázzal. Wim sem a kísérlet közben,
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sem a kísérlet után nem mutatott ilyen reakciót, amit aztán az orvoscsoport által megfigyelt adatok is megerősítettek. Amikor az eredményeket megmutatták neki, Wim megkönnyebbülten örömkönnyekben
tört ki. Az erőfeszítése végre komoly visszhangra talált. A csoport úgy
találta, hogy a vérében az adrenalin- és kortizolszint rendkívül magas.
A kutatók számára ez elfogadható orvosi magyarázatnak tűnt a rendkívüli képességére, amellyel befolyásolni tudja az autonóm idegrendszert és az immunrendszert.
Hogy bebizonyítsák, Wim nem pusztán orvosi kivétel, normális kortizolszintű kísérleti alanyokat kerestek és két csoportba osztották őket.
Az egyik csoportot Wim trenírozta, a kontrollcsoport pedig nem részesült tréningben. Wim vezénylete alatt a tréningben részesülő csoport
négy napig kétfajta rutinműveletet hajtott végre, különleges légzési
technikákat gyakoroltak és a hideg fokozatos elviselését. Utána – szigorú orvosi ellenőrzés mellett – mindkét csoportnak ugyanazt a bakteriális endotoxint adták be. A tudósok meglepetésére a Wim gondjaira
bízott önkéntesek lényegesen enyhébb gyulladásos reakciókat mutattak, mint a kontrollcsoport tagjai. A Wimtől tanult technikák gyakorlásával az adrenalin- és kortizolszintjük jelentősen nőtt, és ez csökkentette gyulladásos reakciót. A kutatóknak azt kellett konstatálniuk,
hogy az autonóm idegrendszer és az immunrendszer meglepő módon
tudatosan befolyásolható, ezért kerülhette el a Wim-féle csoport az ártalmas bakteriális támadást. Egészen addig a pillanatig az általánosan
elfogadott álláspont az volt, hogy az ember nem képes tudatosan befolyásolni ezeket a biológiai funkciókat.
Rá kell jönnünk, hogy a természet mindnyájunkat úgy konstruált
meg, hogy akár extrém fiziológiai hatásokkal is megbirkózzunk. Az újra-hangolódási képességünk két lábon áll: az egyik, amit teszünk, a
másik, amit lehetségesnek tartunk.
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A szerző önmagáról
Első újrahangolódása már a születés előtt: 1956-ban Magyarországon,
Győrben fogant, és kilenc hónapra rá Svájcban jött a világra. Pályáját
boldogtalan jogászként kezdte, mert úgy látta, az ügyfelek a tényeket
rendre a valóságostól eltérő módon állítják be. A sors fintora, hogy
coachként újrahangolódva, ma éppen abban segít az ügyfeleinek, hogy
egy számukra jobban megfelelő valóságra találjanak.
Több szakkönyvet írt arról, hogy a coach miként tud professzionálisan
hasznos lenni az ügyfeleinek az újrahangolódásban, ebben a legfrissebb könyvében pedig azt mutatja be, mennyire professzionális az ügyfelek újra-hangolódása coach segítsége nélkül is.
Bázelben napjait három felnőtt gyermeke közelében tölti, Budapesten
pedig három adoptált felnőtt „gyermekéhez” közel, bízva abban, hogy
így nemsokára a nagypapaságra is alkalma lesz újrahangolódni.
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Újra-hangolódás
Petyka képzőművészként képes olyan érzéseket is kifejezni, amelyekhez néha kevés az írói eszköztár.
Művei a finom részletekre vonják a figyelmet, így adva lehetőséget az
újrahangolódásra.
Ott, ahol az átmenetek elmosódottak és nem határozottak, ahol a valóság nem csak fekete-fehér, hanem a szürke és halvány színek árnyalataiból áll össze, talán ott változik meg a hangrezgés, és jó napokon a
világ is, ami lehetővé válik.

Szabó-Lencz Péter © Petyka

111

112

