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Bevezetés

Vissza a kezdetekhez

Feltételezem, hogy valamennyien hallották már azt a szokásos
nézetet – sõt sokan hisznek is benne –, miszerint az állatok
ösztönösen cselekszenek, míg mi, emberek tudatosan, s hogy ez
az oka annak, hogy fejlettebbek vagyunk a többi emlõsnél. Nos,
itt az ideje, hogy ezt elfelejtsük!

Arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy ennek épp az ellen-
kezõje igaz, s ez a felfedezés, s a vele járó felismerések képezik 
e könyv három fontos témájának alapját. Azért fontosak, mert
mindegyikük jelentõsen befolyásolja mindennapi életünket.

Az elsõ, hogy az emberi viselkedést az állatokénál rugal-
masabb intelligencia jellemzi, mert nemhogy kevesebb, hanem
több ösztönös eszközzel rendelkezünk, amelyek nélkülözhetet-
lenek életminõségünk valamennyi vonatkozásának a megjaví-
tásához. Valójában tehát sikerre vagyunk ítélve!

A második téma arra vonatkozik, hogy elveszítettük kapcso-
latunkat az ösztöneinkkel, s ezért az esetek többségében elle-
nükre cselekszünk. Többnyire bajba is kerülünk, ha nem figye-
lünk a jelzéseikre. Biztos vagyok benne, hogy mindenki érezte
már, hogy hallgatnia kellett volna a megérzéseire.
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A harmadik, s egyben a legfontosabb felvetés az, hogy képe-
sek lehetünk jobbá tenni életminõségünket – házasságunkat,
családi életünket, kapcsolatainkat, munkateljesítményünket,
pénzügyeinket –, ha stratégiai céljaink megvalósításában is hall-
gatni kezdünk ösztöneinkre, és kihasználjuk azokat az eszkö-
zeinket, amelyekkel a természet megáldott bennünket.

Ha figyelmesen olvassuk ezt a könyvet, és a világ megfigyelé-
se során alkalmazzuk is a leírtakat, minden bizonnyal belátjuk,
hogy azok a legsikeresebb egyének és szervezetek, akik és ame-
lyek használják az ösztönökben rejlõ nagyszerû lehetõségeket.

Sikerre vagyunk ítélve!

Sikerre vagyunk ítélve! Bár vakmerõnek tûnik a kijelentés, de
tudományos eredmények támasztják ezt alá, legfõképp az evo-
lúciós pszichológiáé, amelyet napjainkban az egyik legfonto-
sabb humántudománynak tartanak. Ezért a fenti tétel köny-
vünk elvi alapvetése.

Azt azonban tisztázzuk már az elején, hogy ez a kötet nem
fejlõdéslélektani mû, mert ezt a témakört már számtalan szak-
könyv feldolgozta. A mi könyvünk arról szól, hogy miképpen
hasznosíthatjuk az emberi fejlõdésre vonatkozó elméletet annak
érdekében, hogy életünk lehetõ legtöbb területét jobbá tegyük.
Az emberi viselkedés tanulmányozása, megfigyelése, megértése,
magyarázata és vizsgálata során számos olyan – az evolúciós
pszichológián alapuló – koncepciót és felfedezést találtam, ame-
lyek provokatív és új tudományos megközelítéseket vetnek fel
az emberi viselkedés megértéséhez. Olyanokat, amelyek ellent-
mondanak a pszichológiai gondolkodás legtöbb hagyományos
iskolájának. 

ZSENIÁLIS ÖSZTÖNEINK12
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Az evolúciós pszichológiát – amelyet a gondolkodás új tudo-
mányának is szokás nevezni – az teszi forradalmian újjá, hogy a
természetes szelekció folyamatát tekinti érvényesnek a tudat, 
a gondolkodás, az intelligencia fejlõdésében.

A természetes szelekció egyszerû és meggyõzõ erejû. A faj
legkedvezõbb tulajdonságokkal rendelkezõ egyedei maradnak
életben, azok képesek világra hozni azokat az utódokat, akik a
faj túlélõi. A faj képességei generációkon keresztül specializá-
lódnak egyedi életmódjuk szerint. Az éjszaka vadászó állatok
például nagyon jól hallanak, és sötétben is látnak. A ragadozók
gyorsak és erõsek, s hatékony fegyverzettel – éles fogakkal és
karmokkal, kemény és horgas csõrrel – rendelkeznek. Vannak
olyan állatok is, amelyek szinte láthatatlanul tudnak megbújni
egy-egy fa odvában, mint például a csak bambuszrügyekkel
táplálkozó óriáspandák. Más fajok – többek között a ház körüli
rágcsálók – olyan tulajdonságokat fejlesztettek ki, amelyek segít-
ségével a legkülönbözõbb környezeti feltételek mellett is képe-
sek fennmaradni.

Az evolúciós pszichológia szemben áll azzal a nézettel, amely
szerint születésünkkor az emberi elme egy tiszta lap, s fejlõdése
a külsõ információk folyamatos hatásainak az eredménye, illet-
ve azzal az állásponttal, hogy értelmünk olyan megismerési
mechanizmusok összessége, amelyek lehetõvé teszik számunk-
ra, hogy csaknem korlátlan mértékben tudjunk alkalmazkodni
a különféle környezeti körülményekhez. Az evolúciós pszicho-
lógia a természetes szelekció elméletén keresztül világítja meg
azt az álláspontot, hogy értelmünk fokozatosan kifejlesztett
mechanizmusok – azaz ösztönök – összessége, amelyek azt a
célt szolgálják, hogy segítségükkel meg tudjuk oldani a túlélés
kihívásait. 

A természetes szelekció évmilliók során, nemzedékrõl nem-
zedékre alakult ki és rögzült lassan az emberi agyban, és más
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élõlények agyában, mert létfontosságú volt, hogy kialakuljon 
a túlélés és a szaporodás stratégiája. Az idõtállónak bizonyuló
készségek azért maradtak fenn, mert lehetõvé tették az õskori
ember számára – s nemkülönben napjaink emberének –, hogy
képes legyen megoldani a felmerülõ problémákat. Lehet ez egy
menedéknek alkalmas barlang felfedezése vagy éppenséggel
egy megfelelõ munkahely kiválasztása, lehet ez a vadászat meg-
szervezése vagy egy sikeres munkahelyi közösség kialakítása,
vagy éppen a fiatalok felkészítése a sikeres túlélésre, illetve a
szükséges vezetõi képességek kifejlesztése. Azok, akik sikere-
sek a felmerülõ problémák megoldásában, megszilárdítják hely-
zetüket „ökológiai harcálláspontjukon”, megtalálják helyüket
az életben. 

Számtalan ösztönünk segíti a túlélést – de ez a könyv nem a
túlélésrõl, hanem a sikeres életrõl szól. Ennek kifejtéséhez hat
õsi ösztönt választottam ki, s ezekre fókuszáltam. Az egyes feje-
zetekben bemutatom, miképpen állíthatjuk boldogulásunk és
sikereink szolgálatába ezeket, és feltárom azt a számtalan lehe-
tõséget, amelyek segítségével javíthatunk az életminõségün-
kön. Ennek során megtudhatjuk, hogy ezek az õsi ösztöneink,
amelyek egymással kölcsönös kapcsolatban állnak, miben segít-
hetnek minket.

! Menedékkeresés, hogy megtaláljuk a számunkra biztonsá-
got jelentõ környezetet;

! Segítségkérés, hogy kezelni tudjuk sebezhetõségünket;
! Gondoskodás, hogy jobban tudjunk figyelni másokra;
! Csábítás, hogy vonzóak legyünk mások számára;
! Együttmûködés, hogy javítsuk kapcsolatainkat; 
! Kíváncsiság, hogy az élen maradjunk.

ZSENIÁLIS ÖSZTÖNEINK14
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A természet azt tanítja, hogy ez a hat õsi ösztön megfelelõ esz-
közöket biztosít a számunkra ahhoz, hogy folyamatosan fenn-
tarthassuk egészségünket, biztosíthassuk boldogságunkat, ja-
víthassuk családi és közösségi kapcsolatainkat, fokozhassuk
kreativitásunkat. Az nyilvánvaló tény, hogy ezek az eszközök
sok százezer év óta mûködnek, mert ellenkezõ esetben a termé-
szetes szelekciónak köszönhetõen nem rendelkeznénk nap-
jainkban ezzel a nagyszerû természeti adottsággal. 

Mit is értünk valójában ösztön alatt? Ez egy meglehetõsen
vitatott tudományos kérdés. Sok kutató fogalmazta meg a saját
meghatározását, de abban a legtöbben egyetértenek, hogy a va-
lódi ösztönös magatartáshoz négy alapvetõ tulajdonság megléte
nélkülözhetetlen:

! legyen alkalmas egy speciális túlélési probléma meg-
oldására;

! minden egészséges emberi lény rendelkezzen vele;
! kialakulásához ne legyen szükség sem tudatos erõfeszí-

tésre, sem bárminemû tanulási folyamatra;
! alkalmazása során ne legyünk tudatában az ösztön alap-

jául szolgáló logikának.

E könyvben az ösztönt az emberi természet általánosabb értel-
mében tárgyalom. Az emberi természet meghatározásán a min-
dennapi viselkedést, az érzéseket, a gondolkodást és az ér-
zelmeket értjük, amelyek ösztönösen gyökereznek bennünk.
Ezért az emberi természet legcsodásabb tulajdonsága ösztö-
neink teremtõ ereje. 
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Ne veszítsük el kapcsolatunkat 
az ösztöneinkkel!

Negyven év klinikai és gyakorlati tapasztalatából vontam le azt
a következtetést, hogy az emberek többségének megszakadt a
kapcsolata ösztöneivel, s mivel az esetek többségében az értelem
vezérli õket, többször hibáznak, mint ahányszor sikeresek.

Vezetõ beosztásban levõ emberek rengetegszer említették,
hogy ösztöneiket figyelmen kívül hagyva, döntéseiket kizáró-
lag adatok és táblázatok alapján hozták meg – ami kataszt-
rofális eredményhez vezetett. Több tucatnyian mondták el
nekem, hogy olyasmit tettek, amit nem éreztek helyesnek.
Számtalan egyetemistától hallottam: „Tudnom kellett volna,
hogy ez nem a megfelelõ iskola, szak lesz a számomra.” Sok
menedzsertõl hallható: „Az ösztöneim ellenére döntöttem, ami-
kor az illetõt felvettem.” Ezt is valószínûleg valamennyien hal-
lottuk már: „Tudnom kellett volna, hogy nem szabad õt felesé-
gül vennem.”

Jó néhány indokkal találkoztam már, amelyek az ösztönök ki-
kapcsolását eredményezték. Mindezek közül számomra – pszi-
chológusként – a legsokkolóbbak azok a vég nélküli tapaszta-
latok voltak, amelyek azt mutatják, hogy a munka világában
milyen sokaknak szakadt meg teljes mértékben a kapcsolatuk 
a sikerességhez vezetõ ösztöneikkel. Még abban az esetben is, 
ha már volt részük visszautasításban a gyenge teljesítményük
miatt. Döbbenetes, hogy mennyien jelennek meg az interjúkon
elhanyagoltan, ápolatlanul, s aztán rendkívül meg vannak lepve,
ha nem kapják meg az igényes megjelenést kívánó elárusítói
munkát. Riasztó arra gondolni, hogy több száz ígéretes tehet-
ségnek induló vezetõi karrier azért fullad kudarcba, mert kép-
telenek felismerni, hogy nyersen és ridegen bánnak az alkalma-
zottaikkal. Teljesen elképedtem annak láttán is, milyen sokan

ZSENIÁLIS ÖSZTÖNEINK16

Zsenialis_osztoneink.qxd  8/5/2011  7:18 PM  Page 16



vannak, akik nehezen találnak megfelelõ állást vagy feladatot
maguknak, de mégsem kérnek segítséget, nem fordulnak tanács-
adóhoz. Ez már több mint az ösztönök kikapcsolása, ez már teljes
vakság az ösztönök irányába. 

Minthogy minden ember egyedi, így valamennyiünk eseté-
ben különbözõ okokkal magyarázható – bár ezek némelyike
általánosabb a többinél –, hogy miért szakadtunk el az ösztö-
neinktõl. A könyvben bemutatok néhány általános okot – ame-
lyeket konzultációk és oktatási tevékenység során, vállalati
tanácsadóként, szemináriumi vezetõként, illetve egyénekkel 
és házaspárokkal folytatott klinikai gyakorlat során szerzett
tapasztalatokból sikerült feltárnom – arra vonatkozóan, hogy az
embereknek miért szakad meg a kapcsolatuk természetes ösz-
töneikkel a munkájukban, a családi életükben, a házastársi kap-
csolatukban. Ezt az utat együtt fogjuk bejárni, ezért most álljunk
meg egy percre és gondoljuk végig a fogalmakat, töprengjünk 
el azokon a tényezõkön, amelyek elõidézhették elszakadásun-
kat a természetes ösztöneinktõl! 

Ha megszakad kapcsolatunk az ösztöneinkkel – függetlenül
attól, mi volt az oka –, akkor elveszítjük képességünket ösztö-
neink irányítására, s így csökken az esélyünk, hogy sikeresek,
egészségesek, hitelesek és boldogok lehessünk.

Tegyük jobbá az életünket!

Az utóbbi tíz év kutatásai és munkatapasztalatai juttattak arra 
a meggyõzõdésre, hogy az evolúciós pszichológia által kidolgo-
zott fogalmak igencsak értékesek, ha azok alapján alkalma-
zunk stratégiákat a nap mint nap adódó problémák megoldásá-
hoz, otthon és a munkahelyünkön. Segíthet számos nyomasztó
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probléma megoldásában, és abban, hogy sikeresek legyünk,
azaz javítsunk életminõségünkön.

Jómagam számos dolgot elsajátítottam (amit a könyv segít-
ségével más is megtehet), többek között a házastársi viszályok
elsimításának módjait, vagy miként tegyem jobbá saját házassá-
gomat, beleértve a szexuális életet is, s miképp legyek vonzóbb
házastárs. Azt is sikerült elsajátítanom, hogy az evolúciós pszicho-
lógiai fogalmak értelmezésével miképpen vethetünk véget olyan
kapcsolatoknak és hagyhatunk ott olyan állásokat, amelyekrõl
már hosszú ideje tudjuk, hogy valójában zsákutcát jelentenek. 

Megtanultam, miképpen alkalmazhatjuk ösztönös eszközein-
ket jobb egészségi állapotunk eléréséhez is, például megszaba-
dulva felesleges kilóinktól, vagy annak érdekében, hogy kézben
tartsuk családi költségvetésünket. Rájöttem arra is, hogy a szü-
lõk miképpen alkalmazhatják az evolúciós pszichológia eszkö-
zeit gyermekeik kreativitásának fejlesztésére, érdeklõdésük
felkeltésére. Arra, hogy a testvérek közötti rivalizálás milyen
módon alakítható át a testvérek kölcsönös támogatásává, így is
kellemesebbé téve családi életüket. Az evolúciós pszichológia
segítséget nyújthat abban is, hogy a továbbtanulás idõszakában
kiválaszthassuk gyermekünk számára a legmegfelelõbb felsõ-
oktatási intézményt, de akár abban is, miképpen érhetjük el,
hogy gyerekeink kivegyék részüket a házimunkából.

A vállalatoknál végzett konzultációs tevékenységem és okta-
tói munkám során megértettem és megtanultam, hogy a mun-
káltatók és a munkavállalók miként alkalmazhatják az evolúciós
pszichológia eszköztárát új ügyfelek megnyeréséhez, a szerve-
zeti egységek közötti konfliktusok megoldásához, hatásos pre-
zentáció készítéséhez, a legjobb munkahely kiválasztásához,
valamint a leghatékonyabban mûködõ vezetõi képességek kiala-
kításához. A könyv olvasása során mindenki számára nyilván-
valóvá válik majd, hogy az evolúciós pszichológia révén össze-
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gyûjtött tanácsok számtalan esetben adnak használható választ
az élet felmerülõ kérdéseiben. 

Számomra a legizgalmasabb, hogy ez a megközelítés segít
abban, hogy felismerjük, mit is jelent a természetes eszközök
alkalmazása munkánkban és otthon a családi életünkben, a pár-
kapcsolatunkban. 

Célom, hogy segítsek helyreállítani kapcsolatunkat ösztö-
neinkkel, annak érdekében, hogy azokat újszerûen alkalmazzuk
életminõségünk javításában, tettekre váltva az ösztöneinkben
rejlõ teremtõ erõt.
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