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NINCS RÖVIDEBB ÚT!

A kulcs a célkitűzés pontosságában 
és gondosságában rejlik. A legnagyobb 
probléma manapság – és ez főleg 
a fiatalabb generációra értendő –, 
hogy nincs tudatosság a tervek mögött.

Nem fog minden álmod valóra válni!

Nem igaz, hogy minden vágyad valóra válhat, amit 

csak el tudsz képzelni! Érdemes józan paraszti 

ésszel belegondolni, hogy nem leszel manöken, ha 

158 centi vagy, és nagy valószínűséggel már nem is 

fogsz nagyobbra nőni. Vannak olyan dolgok, ame-

lyek még varázsütésre sem működnek.

 Milliomos is csak akkor leszel, ha legalább tisz-

tában vagy az anyagi gazdagsághoz vezető út irá-

nyaival és a felelősséggel, ami majd ezzel jár. Per-

sze ezeket nem tanítják sem az iskolákban, sem a 

könnyű és gyors sikert ígérő könyvekben…
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Nem az univerzum  
teljesíti a kívánságokat!

Butaság, hogy az univerzum adja meg a dolgokat, 

neked pedig nincs más feladatod, csak elképzelni, 

hogy már megkaptad. És mint a mesében, majd 

magától berepül a sült galamb a szádba. Semmi 

nem fog teljesülni magától, ha nem teszel érte! 

Ismétlem: semmi!

 A másik nagy hazugság az, amikor azt mondják, 

mindenki egyenlő. Ez sem igaz! Persze az lenne 

igazságos, ha egyenlő esélyt kapna mindenki, de a 

világ sajnos nem így működik. Már akkor sem va-

gyunk egyenlők, amikor kibújunk az édesanyánk 

hasából. Aki oxigénhiánnyal születik, már hátrány-

ban van. De az is, akiről a születése pillanatában 

lemondanak a szülei… Arról nem beszélve, hogy 

mindenkinek más a testalkata, és bizonyos dol-

gokat meg tud csinálni, bizonyos dolgokat pedig 

nem. 

 Említhetném a művészetet is: attól még, hogy 

megtanulsz rajzolni, nem leszel művész. Nem 

fogsz galériába bekerülni, és milliós festménye-

ket alkotni. Mert annak a művésznek, aki képes 

ilyet produkálni, van valami különleges érzés a lel-

kében, és létrejött a kapcsolat a közönséggel. Az 

pedig, hogy az adott kép, a zene vagy vers mitől 
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más, már az élet csodája. Persze ez nem azt je-

lenti, hogy hátrányos sorsú emberek ne tudnának 

csodákat tenni. Néha pont bennük van meg az a 

nagyon erős elhatározás, hogy minden hátrányuk 

ellenére küzdenek, és tesznek valami igazán kü-

lönleges dolgot. Bizonyos kereteken belül, a saját 

képességük szintjén.

A célkitűzés tudatossága

A  motivációs könyvek azt hirdetik, hogy akkor 

kapsz meg mindent, amikor elengeded. Vagyis: 

amikor vágysz valamire, elképzeled és bele is éled 

magad, hogy milyen lenne, ha már elérted volna, 

majd egyszer csak azt mondod, ez mind szép és jó, 

de tulajdonképpen én akkor is boldog ember ma-

radok, ha mindezt nem érem el.  Hol az igazság? Ha 

kapaszkodsz a célodba minden körülmény között, 

vagy ha valóban lemondasz róla csak azért, hogy 

összejöjjön? Bevallom, nekem ez az egész kissé el-

lentmondásos. Ez már majdnem olyan, mint egy 

színjáték. Azért mondjak le valamiről, hogy meg-

kapjam?

 Jómagam ennél racionálisabban gondolkodom. 

És itt el is kell vonatkoztatni a spirituális iránytól. 

Mert meggyőződésem, hogy a kulcs épp a célki-
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tűzés pontosságában és gondosságában rejlik. 

Az életemben elért eredmények, nagy sikerek 

mind ezt bizonyítják. A  legnagyobb probléma 

manapság – és ez főleg a fiatalabb generációra ér-

tendő –, hogy nincs tudatosság a tervek mögött. 

Nem gondolják át részleteiben, hogy az elérendő 

célokhoz pontosan milyen útvonalon keresztül le-

het eljutni.

 Annak idején én tisztában voltam vele, hogy mi-

lyen diplomát kell megszereznem az álmaim meg-

valósításához. Tudtam, hogy azt mennyi idő alatt 

szerezhetem meg. Közben azt is felmértem, hogy 

az egyetem után milyen nagy segítséget jelenthet 

majd az álláskeresésnél, ha már lesz valamiféle 

szakmai tapasztalatom, ezért elmentem különbö-

ző vállalatokhoz gyakornoknak. Ezek ugyan nem 

fizettek sok pénzt, de referenciaként sokat jelen-

tettek. Nem bulizni jártam, hanem dolgoztam. 

Egy gyakornoki munka általában nem a legizgal-

masabb, mégis ki kell hozni belőle a maximumot. 

Az enyémek is meglehetősen unalmasak voltak, 

sőt néha igen kellemetlenek is. Eredetileg infor-

matikát tanultam, ezért az első gyakornoki elfog-

laltságnál beültettek egy szerverszobába, amit 

hűtöttek. Majd megfagytam, miközben progra-

moztam, de tudtam, hogy ez kell a fejlődésemhez. 

Ültem és figyeltem. Később váltottam a pénzügyi 

területre.
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Aranyszabály: a folyamatokat  
nem lehet lerövidíteni!

Manapság az jellemző, hogy a pályakezdők sze-

retnének több lépcsőfokot lépni egyszerre. Sőt 

a legtöbben ki is hagynak fontos folyamatokat, 

olyanokat, amiket nem szabad. Mindenki azonnal 

akar mindent. Nincs ilyen! Nem lehet egyből ügy-

vezetőként kezdeni egy életet, amikor kijössz az 

iskolából. Ha egyáltalán elvégezted azt az iskolát. 

Tanulmányok és tapasztalatok nélkül mégis ho-

gyan irányítana bárki embereket az adott terüle-

ten? A célhoz vezető utat végig kell járni! Nem igaz, 

hogy azt az univerzum megteremti helyettünk. 

Olyan nincs, hogy egyik reggel úgy ébredsz fel, 

hogy mindent tudsz a saját szakmádról, iparágad-

ról, holott tegnap még úgy feküdtél le, hogy egy 

percet nem töltöttél el a munkában. Aranyszabály: 

a folyamatokat nem lehet lerövidíteni! Mellébe-

széléssel hosszú távon képtelenség szakmai hite-

lességet teremteni.

Kérd ki a barátaid véleményét!

A  célkitűzés pillanatában nem árt megkérdez-

ni azok véleményét – esetleg tanácsát –, akikben 

megbízol. Ezeket nem feltétlenül kell megfogadni, 
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de érdemes egy kis „piackutatást” végezni közöt-

tük, lehetőleg különböző típusú embereket meg-

kérdezve. Nekem nagyon eltérő stílusú barátaim 

vannak, és mindig kikérem a véleményüket, hogy 

egy adott tervemről miként gondolkodnak. Olyan 

emberekkel szeretem magam körbevenni, akik 

meg merik nekem mondani a véleményüket. Azt is, 

ha az épp nem túl kedvező számomra. Attól még 

szerethetnek, hogy nem egyezik az elképzelésünk 

egy adott dologról.

Nem igaz,  
hogy mindent elérhetsz!

Tisztában vagyok vele, hogy mikkel tömik az em-

berek fejét a motivációs könyvek: „Valósíts meg 

mindent, érj el, oldj meg bármit, amit csak el tudsz 

képzelni, csak rajtad múlik.” Ez a világ legnagyobb 

hazugsága és önámítása! Ha görbe és csúnya a lá-

bad, s eleve nincs ritmusérzéked, sosem leszel ba-

le rina. A nagy spirituális varázsmódszerek is fennen 

hirdetik, hogy amennyiben pozitívan gondolkodsz, 

minden álmod valóra válik. És a legtöbb ember mire 

vágyik, mit ír a vágyai listájára elsőként? A millió-

kat. Mindenki dúsgazdag szeretne lenni.
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 De könyörgöm, valaki kérdezze már meg eze-

ket a jó embereket, hogy mégis mit csinálnának 

a milliókkal? Mit vennének belőlük? Egyáltalán: 

mit gondolnak a milliomosokról? Miért gondolják, 

hogy a milliókkal boldogok lennének? Milyen árat 

képesek fizetni érte, hogy azok legyenek?

 Fel lehet írni a célokat, ahogyan azt a spirituá-

lis témájú könyvekben tanítják, de le kell bontani 

apró kis részletekre. Ízekre kell szedni ahhoz, hogy 

reális képet kapjunk arról, valóban sikerülhet-e 

ezeket elérni.


