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I. RÉSZ 

Az emberi kiválóság modellezése
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I. FEJEZET

A KIRÁLYI ÁRUCIKK

„Akkor ér nagyszerű véget egy élet, ha tudás helyett cselekvés töltötte ki.”
Th omas Henry Huxley

Már hónapokkal korábban hallottam róla. Azt mondták, hogy fi atal, gazdag, boldog 
és sikeres. Nekem is látnom kellett! Közelről fi gyeltem, ahogy elhagyta a televízió-
stúdiót, és az elkövetkező pár hétben követtem őt. Láttam, ahogy államfőknek ad 
tanácsot, és súlyos lelkibetegeket gyógyít. Láttam, ahogy dietetikusokkal vitázik, 
cégvezetőket oktat, sportolókkal és tanulási gondokkal küszködő gyerekekkel fog-
lalkozik. Rettentően boldognak és szerelmesnek látszott, ahogy a feleségével keresz-
tül-kasul beutazta az országot és a világot. A munka végeztével hazarepültek San 
Diegóba, hogy pár napot együtt töltsenek családjukkal, a Csendes-óceán partján 
lévő kastélyukban.

Hogyan lehetséges, hogy ez a 25 éves kölyök, aki csak főiskolát végzett, képes 
volt ennyi mindent elérni ilyen rövid idő alatt? Végtére is ez a srác nem egészen há-
rom évvel ezelőtt egy alig 40 négyzetméteres legénylakásban élt, és a fürdőkádban 
mosogatta az edényeit. Hogyan lett ebből a túlsúllyal küszködő, folyamatosan bol-
dogtalan, zavaros párkapcsolatokban élő és nem túl rózsás kilátások előtt álló fi úból 
egy olyan sikeres, egészséges és megbecsült ember, akinek immár remek kapcsolatai 
és végtelen lehetőségei vannak?

Mindez oly hihetetlennek tűnt, de a leginkább lenyűgöző dolog az volt, hogy rá-
jöttem, ez az ember én vagyok! Az „ő” története az én történetem. 

Természetesen nem azt állítom, hogy a siker kizárólag arról szól, amit én idáig 
elértem az életemben. Nyilvánvalóan mindannyiunknak más és más álmai és el-
képzelései vannak arról, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben. Hozzáteszem, 
tökéletesen tisztában vagyok vele: az, hogy milyen embereket ismerünk, milyen he-
lyekre járunk, és milyen dolgokat birtokolunk, egyáltalán nem jelentik a személyes 
siker valódi mércéit. Számomra a siker azt a folyamatot jelenti, amelynek során 
törekszünk egyre jobbak és jobbak lenni. A siker lehetőség arra, hogy érzelmileg, 
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emberi kapcsolatainkban, szellemiségünkben, testünk egészségi állapotában, intel-
lektuálisan és pénzügyeinkben folyamatosan fejlődjünk, miközben valamilyen po-
zitív módon másoknak is segítünk. A sikerhez vezető út folyamatosan épül, a siker 
maga az utazás, nem pedig egy elérendő cél. 

Az én történetem tanulsága nagyon egyszerű. Azoknak az alapelveknek a se-
gítségével, melyekről ebben a könyvben tanulhatunk, nemcsak a saját magamról 
kialakított képet sikerült megváltoztatnom, hanem az életemben elért eredménye-
ket is, méghozzá jelentős és mérhető módon. Célom, hogy megosszam másokkal 
mindazt, ami megváltoztatta és jobbá tette az életemet. Őszintén remélem, hogy a 
könyvben ismertetett technikákat, stratégiákat, készségeket és fi lozófi ákat ugyan-
olyan hatásosnak és erőteljesnek fogja találni mindenki, mint amennyire hatásos-
nak és erőteljesnek bizonyultak az én esetemben. Az erő, amellyel varázslatos mó-
don megvalósíthatjuk életünk legnagyobb álmait, ott szunnyad mindannyiunkban. 
Itt az ideje, hogy ezt a hatalmas erőt szabadjára engedjük!

Hihetetlen mértékű hálát és tiszteletet érzek, amikor arra gondolok, hogy milyen 
gyorsan sikerült álmaimat megvalósítanom, és életem részévé tenni őket. Ennek 
ellenére természetesen nincs bennem semmi különleges. Tény viszont, hogy olyan 
időket élünk, amikor sok ember szinte egyik napról a másikra olyan csodálatos dol-
gokat és sikereket képes elérni, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. 
Vegyük például Steve Jobs esetét. Egy pénztelen farmernadrágos kölyök volt, aki-
nek fejéből kipattant a személyi számítógép ötlete, és erre az ötletre olyan gyorsan 
felépítette Amerika 500 (Fortune 500) legnagyobb vállalatának egyikét, mint előtte 
a történelemben még senki más. Vagy ott van Ted Turner. Kézbe vett egy olyan 
médiumot – a kábeltelevíziót –, ami szinte nem is létezett, és felépített egy cégbiro-
dalmat. Vagy nézzünk olyanokat a szórakoztatóiparban, mint Steven Spielberg vagy 
Bruce Springsteen, vagy az üzleti világból Lee Iacocca vagy Ross Perot. Mi a közös 
bennük a meghökkentő és bámulatos sikereiken kívül? A válasz természetesen az, 
hogy a belső képességeiket tápláló erő és hatalom.

Az erő és hatalom erős érzelmeket kiváltó szavak. Az emberek különböző módo-
kon reagálnak rájuk. Vannak, akik számára a hatalom negatív jelentéssel bír. Má-
sok vágynak a hatalomra. Megint mások irtóznak tőle, mert a hatalmat eleve gya-
núsnak tartják, és a korrupcióval társítják. Mennyi hatalmat szeretne birtokolni? 
Mit gondol, Önnek mennyi erőt és hatalmat kell megszereznie vagy kifejlesztenie 
saját magában? Az Ön számára mit jelent valójában az erő és hatalom? *

* Az angol eredeti szöveg itt a „power” szót használja, amely az angol nyelvben is többféle 
jelentéssel bír, és amely ennek megfelelően a szövegkörnyezettől függően többféle módon for-
dítható magyarra. Jelent hatalmat, erőt, képességet, energiát, teljesítményt, hatályt. A szöveg 
értelmezése szerint – a politikai, a katonai, a fi zikai hatalmon, erőn túlmenően – ez a szó a saját 
belső képességeink, belső lelki tartásunk, kitartásunk és következetességünk fölött gyakorolt 
személyes erőre, hatalomra utal. (a ford.)
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Az erő és a hatalom számomra nem az emberek legyőzését jelenti. Nem úgy gondo-
lok az erőre és hatalomra, hogy általuk valakit valamire kényszerítünk. Soha nem 
tanácsolnám, hogy erőnket, hatalmunkat és képességeinket ilyesmire használjuk. 
Az ilyensfajta hatalom nem tart sokáig. Azt viszont észre kell vennünk, hogy a ha-
talom világunk állandó tényezője. Vagy mi magunk alakítjuk a világról alkotott sa-
ját képünket, vagy valaki más alakítja helyettünk. Vagy a saját szándékaink szerint 
cselekszünk, vagy a mások által megszabott játékszabályok szerint. Számomra az 
igazi erő és hatalom azt a képességet jelenti, melynek révén olyan eredményeket 
érheünek el, melyekre igazán vágyunk, és közben mások számára is értékeket te-
remthetünk. Az erő és hatalom azt a képességet jelenti, amellyel megváltoztathatjuk 
az életünket, formálhatjuk a felfogásunkat, és úgy alakíthatjuk a dolgok menetét, 
hogy azok hasznunkra váljanak, és ne ellenünk hassanak. Az igazi erő és hatalom 
másokkal közös, és nem kényszerítő jellegű. Azt a képességet jelenti, amellyel meg-
határozzuk az emberi szükségleteket, és kielégítjük őket – ez egyformán vonatkozik 
személyes szükségleteinkre és azoknak az embereknek a szükségleteire, akikkel tö-
rődünk. Arról a képességről van szó, amellyel saját személyes birodalmunkat – sa-
ját gondolkodásunkat, magatartási formáinkat – irányítjuk annak érdekében, hogy 
pontosan az elképzelt és vágyott eredményeket érjük el. 

A történelem során az emberek életének irányítását szolgáló erő és hatalom, 
vagyis képesség, sokféle eltérő és ellentmondásos formában nyilvánult meg. Az 
idők kezdetén ez a képesség pusztán fi zikai erő formájában jelent meg. A legerő-
sebb, leggyorsabb és legügyesebb képes volt irányítani a saját és a körülötte lévő 
emberek életét. A civilizáció fejlődésével a hatalom örökölhetővé vált. A király, aki 
körülvette magát birodalma jelképeivel, félreérthetetlen tekintéllyel uralkodott. 
Mások a királlyal való kapcsolatuk révén juthattak hatalomhoz. Később, az ipari 
forradalom hajnalán a tőke jelentette a hatalmat. Azok, akik tőkéhez jutottak, irá-
nyításuk alatt tartották az iparosítás folyamatát. Mindezek a tényezők ma is nagy 
szerepet játszanak. Ha van tőkénk, az sokkal jobb, mint az, ha nincs. Az is sokat 
számít, ha erősek vagyunk, és jó fi zikai kondícióval rendelkezünk. Mindezek elle-
nére napjainkban a hatalom legnagyobb forrásait a speciális tudás jelenti. 

Valószínűleg mindannyian hallottunk már arról, hogy az információs korszak-
ban élünk. Társadalmunk többé már nemcsak ipari társadalom, hanem kommuni-
kációs társadalom is. Olyan korszakban élünk, amelyben az új gondolatok, eszmék, 
mozgalmak és koncepciók nap mint nap alakítják életünket és világunkat, legyen 
szó akár olyan mélyreható dologról, mint a kvantumfi zika, akár egy olyan hétköz-
napi dologról, mint a világ legnagyobb mennyiségben eladott hamburgere. Ha van 
valami, ami a legjobban jellemzi modern világunkat, az nem más, mint a hatalmas, 
szinte elképzelhetetlen mértékű információáradat, és az azzal együtt járó folyama-
tos változás. A könyvekből, a fi lmekből, a hordozható rádiósmagnókból, a televí-
zióból és a számítógépekből az új információk és adatok végtelen mennyiségben 
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áradnak felénk, és követelik, hogy lássuk, érezzük és halljuk őket. Ebben a társada-
lomban azok, akik az információt és a közlésükre szolgáló eszközöket birtokolják, 
rendelkeznek azzal, amivel korábban csak a királyok rendelkeztek – a korlátlan 
hatalommal. Ahogy John Kenneth Galbraith írta: „Az ipari társadalom hajtóereje a 
pénz, az információs társadalomban azonban a tudás jelenti a hajtóerőt és a hatal-
mat. Egy olyan új osztálystruktúra bontakozik ki a szemünk előtt, amely megoszlik 
az információt birtoklók és azok között, akik kénytelenek az információ hiányá-
ban, tudatlanságban élni. Ez az új osztály nem a pénzből, nem a földbirtokból, ha-
nem a tudásból meríti hatalmát.”

Ugyanakkor megfi gyelhető az az izgalmas jelenség is, hogy napjainkban a ha-
talom mindannyiunk számára elérhető. Ha a középkorban valaki nem volt király, 
valószínűleg hatalmas erőfeszítésébe került volna azzá válnia. Ha az ipari forrada-
lom kezdetén valakinek nem volt tőkéje, az esélyei az eredeti tőkefelhalmozásra 
egyenlők voltak a nullával. Ma viszont bármelyik farmernadrágos kölyöknek esé-
lye lehet olyan vállalatot létrehozni, amely képes megváltoztatni az egész világot. 
Modern világunkban az információ a királyok árucikke. Azok, akik hozzájutnak a 
specializálódott tudás bizonyos formáihoz, képesek átalakítani önmagukat, és bi-
zonyos tekintetben egész világunkat.

Van azonban egy alapvető kérdés. Az biztos, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mokban mindazok a speciális ismeretek, amelyek életünk minőségének átalakításá-
hoz szükségesek, mindenki számára elérhetők. Ott vannak minden könyvesboltban, 
könyvtárban és videotékában. Elérhetők beszédek, szemináriumok és tanfolyamok 
formájában. Mi pedig mindannyian sikeresek akarunk lenni. A személyes kiválóság 
eléréséhez szolgáló információ a sikerkönyvek formájában szinte receptre kapható: 
Az egyperces menedzser, A kiválóság keresése, Megatrendek, Ezt nem tanítják a Har-
vardon… A listát hosszan folytathatnánk. Az információ ott van és elérhető. De mi-
ért van az, hogy bizonyos emberek mesés eredményeket produkálnak, míg mások 
alig-alig jutnak valamire? Miért nem vagyunk mindannyian tele energiával, miért 
nem vagyunk boldogok, gazdagok, egészségesek és sikeresek?

Az igazság az, hogy még az információs korban sem elég csupán a megfelelő 
tudás és információ birtokában lenni. Ha csak annyi kellene a sikerhez, hogy pozi-
tívan gondolkodjunk és jó ötleteink legyenek, akkor valószínűleg mindannyiunk-
nak lett volna pónilova gyermekkorában, és most is abban a „világban” élnénk, 
amit valamikor megálmodtunk magunknak. A cselekvés az, ami közös minden 
nagy sikerben. A cselekvés az, amely az eredményeket létrehozza. A tudás csak po-
tenciális hatalom mindaddig, amíg egy olyan ember kezébe nem kerül, aki tudja, 
miképpen kell önmagát hatásos cselekvésre ösztönözni. Valójában a „hatalom” szó 
szerinti meghatározása az, hogy „a cselekvés képessége”.

Azt, hogy mit teszünk életünkben, az határozza meg, hogy miképpen kommu-
nikálunk önmagunkkal. Modern világunkban az életünk minősége a kommuniká-




