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RÁADÁS FEJEZET 
TÖRODJ MAGADDAL

Megkérem önt, nézze meg jól törekvô felebarátját.  
Sietséget vet és gyomorgörcsöt arat. Rengeteg mun- 
kát fektet felesleges dolgokba, és cserébe legfeljebb 
kiadós idegbajt kap.

– robert Louis stevenson

1737 és 1758 között egy Philip Stanhope nevû brit dip-
lomata – akit a világ késôbb Lord Chesterfield32 né-
ven ismert meg – több száz levelet írt törvénytelen, ám 
mindenkinél jobban szeretett fiának. Némelyik üzenet 
megindító volt, némelyik atyai tanácsokat tartalmazott. 
Akadtak köztük felületesek és elmélyültek, átitatva a 18. 
század etikettjének általunk felfoghatatlan eszméivel,  
illetve olyanok is, amelyek ma is megszívlelendô jó ta-
nácsokat tartalmaztak.

Az egyik levél azonban különbözött a többitôl. Egyik 
mondata valószínûleg csak egy odavetett megjegyzés 

32 Lord Chesterfield (1694–1773) brit politikus, államférfi. (A szerk.)
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volt Lord Chesterfieldtôl, de a mi szemszögünkbôl 
nézve nagyon is fontosnak tûnik. „Meg vagyok gyô- 
zôdve róla – írta fiának –, hogy egy könnyû vacsora,  
egy kiadós alvás és egy szép reggel idônként képes hôssé  
változtatni ugyanazt az embert, aki eltelve, álomtala-
nul hányko lódva, egy esôs reggelen gyávának bizo- 
nyulna.”

Elég egyértelmû, hogy Chesterfield mit akart közölni  
a fiával: törôdj magaddal. Mert ki tudja, mi történik, 
ha nem teszed? Az egész morális és mentális felkészült-
ség, minden szerencsés körülmény haszontalanná válik, 
ha egészségtelen élet és rossz szokások bástyázzák körül 
ôket. Ha ezek az aprónak látszó dolgok rossz döntések-
kel és kritikus pillanatokkal társulnak, képesek megvál-
toztatni egy életet, de még a történelmet is.

De mi köze mindennek az egóhoz? Nagyon is sok.
A siker beszedi a maga vámját. Túlórák. Stressz. 

Frusztráció. Kimerültség. Nem meglepô, hogy ilyen nyo-
más alatt sokan megtörnek vagy összeomlanak, betegsé-
geket szereznek. A kiégés reális lehetôség. Hiába követi 
valaki a legtisztább elveket, hiába jók a szándékai, ami-
kor halálra dolgozza magát és nem táplálja megfelelôen 
a testét, beleragad az egoizmusba, az önzésbe és jön a 
tévút. Vagy még annál is rosszabb történik.

Howard Hughes egy idô után már nem törôdött ön-
magával. Az ismétlôdô fejsérülések a kodeinfüggôség- 
gel és a kezeletlen egészségügyi problémákkal kombi-
nálva meggyorsították zuhanását az ôrületbe. És rajta  
kívül még számtalan ember adta meg magát a démo- 
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noknak meggondolatlanságból, hanyagságból vagy mind- 
kettôbôl.

A leépülés következôképpen történik. Vannak köte-
lezettségeink és feladataink, amelyeket a nap folyamán 
le kell tudnunk. Egyre késôbb és késôbb bonyolítjuk le 
a telefonbeszélgetéseket, feláldozzuk az alvást, lemon-
dunk a reggelirôl… hiszen túl sok a tennivaló. Alvás és 
evés? Majd ha meghaltunk.

Az e-mailjeink csak halmozódnak, a végén már úgy 
érezzük, mintha egyre sem válaszoltunk volna. Triviális 
üzleti ügyek ôrlik fel a türelmünket, nem marad ener - 
giánk a semmibôl felmerülô valódi krízishelyzetek meg-
oldására. Igent mondunk mindenre, ami fontosnak tûnik 
– miközben elhanyagolunk minden mást az életünkben, 
a családunktól kezdve az egészségünkig.

A munka megszállottjaivá válunk – szenvedélybete-
gekké, akiknek folyamatosan a feladatokba kell temet-
kezniük. A teljesítménytôl és a hatalomtól fogunk füg-
geni, azok nélkül folyamatos feszültséget érzünk. Ebben 
az állapotban nem sok ráhatásunk van cselekedeteink-
re és döntéseinkre. Megküzdeni a fantáziákkal, a tévesz-
mékkel és az önimádattal? Felejtsd el. Túlságosan el le-
szünk foglalva azzal, hogy minden és mindenki más el-
len harcoljunk. A védelmünk összeomlik, megzápult el-
ménk képtelen lesz ellenállást tanúsítani.

Elsietett döntéseket hozunk. Érzelembôl reagálunk, 
és még csak nem is tudunk róla. Engedünk a kísértés-
nek, legyen az szex, drog, étel, düh, undor vagy szóra-
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kozás. Bizonyos tanulmányok ezt „ego-depléciónak”33 
nevezik. Túlhajszolt állapotban elveszítjük képességün-
ket az ellenállásra és a helyes döntések meghozatalára.  
Például, amikor az éhség miatt dühösek vagyunk, és a há-
zastársunkkal veszekszünk. Egy másik, izraeli tanulmány 
szerint a bírók a nap elején sokkal engedékenyebbek a 
vádlottakkal szemben, majd ez csökken az ebédidô kö-
zeledtével, és utána ismét visszatér. Ez is hasonló jelen-
ség. Vagy inkább az ego nem megfelelô menedzselése.

Ha ilyen életet élünk, állandóan támadás alatt érez-
zük magunkat, mert így is van – ostromolnak minket 
azok a dolgok, amelyek iránt elkötelezôdtünk, de nem 
zártuk ôket határok közé. Ha túl sok ilyen gyûlik össze, 
az teljes összeomlást idéz elô. És mindeközben kitünte-
tésként viseljük azt az attitûdöt, amelyik eljuttatott min-
ket eddig a pontig. Ez maga az ôrület.

De tágítsuk ki egy kicsit a látómezôt. Nem csak arról 
van szó, hogy fizikailag törôdnöd kell magaddal. Szel-
lemi táplálék nélkül elveszítjük a tartásunkat, és az ego 
ugyanúgy kihasználja ezt a gyengeséget, mint a fáradt-
ságot vagy az éhséget.

Az Anonim Munkamániások egyik gyakorlata egy 
sima emlékeztetô. Ahogy ôk fogalmaznak, „fülön kell 

33 Bizonyos kutatások az önkontroll mint erôforrás depléciójával 
(megvonásával) foglalkoznak. Eszerint az önkontroll limitált mér-
tékben áll rendelkezésünkre, és ha egy ideig használjuk, utána ismé-
telt próbálkozás esetén rosszabb teljesítményt nyújtunk vagy egye-
nesen kudarcot vallhatunk. (Forrás: medicalonline.hu) (A szerk.)
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csípnünk magunkat, mielôtt visszaesünk az ego és az 
önzés karmai közé”. Vagyis pihenj, mielôtt kifáradsz. 
Vizsgáld meg a téged érô hatásokat, mielôtt teljesen 
elborítanak. Kerüld el a vészjelzô lámpákat – állj meg, 
mielôtt a probléma egyáltalán felmerül.

Melyik kombináció hatékonyabb? A józanság és az 
egészség, vagy a zsenialitás és az instabilitás? A válasz 
attól függ, mit szeretnél elérni. Ha valami tartósat szeret-
nél felépíteni, valamit, ami reményt ad, és amit élvezni  
tudsz, akkor egyértelmû, melyik ösvényt kell választa-
nod. Ha inkább éles, vakító villanás lennél, ami forrón 
izzik, amíg fel nem emészti önmagát, akkor is világos, 
melyik a te utad.

A neves filozófus császár, Marcus Aurelius nagyon 
jól tudta ezt. Majdhogynem akarata ellenére lépett poli-
tikai pályára, és ilyen vagy olyan módon, de folyamato-
san szolgálta Rómát, tinédzserkorától egészen haláláig. 
Mindig elborították a feladatok – kérelmek elbírálása, 
háborúk megvívása, törvények beiktatása –, de sosem 
hagyta, hogy túlságosan messzire sodródjon a filozófiá-
tól. Hogy elkerülje a korlátlan hatalom fertôjét, amely 
a korábbi uralkodók bukását okozta, írásban figyelmez-
tette magát: „Arra törekedj, hogy az maradj, amivé a filo- 
zófia igyekezett tenni.”

Nem az akadémikus, hanem a valódi, gyakorlati fi - 
lozófia. Az a fajta, amelyik táplálja természetünk elônyö- 
sebb oldalait. Amelyik arra bátorít minket, hogy a nagy 
képet nézzük, és kerüljük az önzô gondolatokat. Mar-
cus számára ez a sztoikus filozófia volt. Iskolája arra ta-
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nította, hogy legyen türelmes, megbocsátó, tartsa magát 
a magas elvárásokhoz, és ne ingassa meg a luxus, a ha-
talom és a mohóság.

A filozófiának számos formája létezik. Némelyek szá- 
mára ez egyfajta vallás, másoknak inkább meditációs  
gyakorlat. Ahogy Nassim Taleb34 megfogalmazta, nem 
az a lényeg, hogy Isten hatalmas, hanem hogy Isten 
hatalmasabb nálad, és a vallás éppen erre emlékeztet.  
Nem kell félned Istentôl, vagy akár hinned benne, egy- 
szerûen csak hagyj fel a próbálkozással, hogy te magad 
válj Istenné. Fékezd magad.

A filozófia segít nekünk ebben. Alázatossá tesz. Meg-
rendszabályoz. Újból megerôsíti a prioritásokat és a leg-
jobb gyakorlatokat. Munkát és önkritikát követel meg, 
és elvezet a nyilvánvaló következtetéshez, miszerint  
a problémáink szinte mindig saját hibáinkból erednek. 
Ez sehol sem szembeötlôbb, mint amikor a csúcson tar-
tózkodunk. Mert a tét ott már sokkal magasabb. Ha nem 
fordítasz elegendô figyelmet saját magad mentális, spiri-
tuális és fizikai megerôsítésére, minden addigi eredmé-
nyedet kockára teszed.

Minél sikeresebbek és elfoglaltabbak vagyunk, minél 
keményebben hajszoljuk a célunkat, annál messzebbre 
tudunk sodródni, és már nem látjuk tisztán ezt az igazsá-
got. Nem szándékos, mégis megtörténik. Belerázódunk 
egy ritmusba. Pénzt keresünk, kreatívak vagyunk, ösz-

34 Nassim Nicholas Taleb (1960) libanoni-amerikai esszéíró, statisz-
tikus, kutató. (A szerk.)



301

tönözve érezzük magunkat, dolgozunk. Látszólag min-
den rendben. Közben azonban mind messzebb és mesz-
szebb kerülünk a filozófiától.

Éppen ezért figyelnünk kell magunkra, hogy vissza-
térhessünk hozzá. Ez a mi feladatunk, nem valaki má-
sé. Vegyél kézbe egy jó könyvet, vagy akár A Könyvet. 
Állj meg és értékelj. Olvass el valamit, ami kihívás elé 
állít, ami segít összpontosítani, ahelyett, hogy elárasztana  
feldolgozhatatlan mennyiségû információval.

Nem számít, mennyit tanulunk, dolgozunk vagy gon-
dolkodunk, az egésznek semmi jelentôsége, ha nem tá-
masztjuk alá kimerítô elemzéssel és önvizsgálattal (in
teriora vide – magunkba nézés). Azzal a fajtával, amelyik 
az elme és az érzelmek legmélyebb tanulmányozásában 
gyökerezik, és megköveteli, hogy tartsuk magunkat bi-
zonyos normákhoz. A nagy emberek mindennapi spiri-
tuális gyakorlataihoz kell fordulnunk, és azokat aktívan 
alkalmaznunk. Csak így hasznosíthatunk bármit is to-
vábbi erôfeszítéseinkbôl. A módszer pofonegyszerû: állj 
le egy pillanatra a tanulással (vagy a „munkával”), és vé-
gezz egy kis tisztogatást.

Semmiféle filozófia nem segít, ha kihajtjuk magunkat, 
ha keserûvé válunk a kimerültségtôl és az elgyötörtségtôl. 
A meggondolatlanul csapkodó gyermek nem rossz em-
ber, csak szüksége van egy kis pihenésre. Pihenjünk mi 
is, regeneráljuk önmagunkat. Te is tudod, hogy erre van 
szükség, mégsem törôdsz vele. Mert túlságosan elfoglalt 
vagy. Mert fontos tennivalóid vannak. Mert azt hiszed, 
már kinôttél belôle. Nem így van. Hagyd, hogy a pihe-
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nés hasson, és ezáltal te is jobban végezhesd a dolgod. 
Ne engedd, hogy a munka és az élet ôrült követelmé-
nyei téged is megôrjítsenek.

Feledkezz meg a lendületrôl, a sebességrôl. Taposs  
a fékre. Térj vissza a filozófiához. Törôdj magaddal.




