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PINTÉR ISTVÁN 

Tudásmenedzselés és gondolatolvasás  

A kommunikáció fejlődés dinamizmusa várhatóan a jövőben sem csökken. A fejlő-

dés elsősorban az IT technikának köszönhető, és leginkább ott zajlott, ahol az üzleti 

érdekek megkövetelték. Mindehhez új típusú ismeretekre volt szükség, amely kiter-

melte és jövőben is megteremti a maga hasznát. A közvetlen emberi, a szemtől 

szembeni kommunikáció területén is folyamatos az  uj irányok feltárása, igy a gondo-

latolvasás, a személyes, emberi kommunikáció kiterjesztése egy mindezidáig ellent-

mondásosan megítélt területre. Munkahipotézisként kihangsúlyozom, hogy a kom-

munikáció: megértés, és megértetés, működése az oda-visszacsatolás emberi kompe-

tenciáira épül. mint ilyen, elemeiben mérhető, és fejleszthető a tudásmenedzsment-

ben felhasználható.
 1

 

A gondolatolvasás helye a köztudatban 

A gondolatolvasás ma is úgy jelenik meg, mint cirkuszi mutatvány. Nem véletlen, 

hogy mentalisták uralják az erről szóló híreket. A NET is hihetetlenül gazdag a gon-

dolatolvasás módszereinek területén. Erről szólnak a kártyatrükkök, a „gondoltam 

egy számot” típusú logikai játékok, és az itt a piros, hol a piros nevű átverések is. 

Vannak emberek, akik kihasználják, hogy bizonyos képességeik fejlettebbek, mint 

az átlagemberé, és megélnek belőle. Miként megélnek a szélhámosok, a csalók, a 

csábítók, de tegyük hozzá, hogy az eredményes üzletkötők is.  

A közvetlen emberi tapasztalatok azt jelzik, hogy az emberek nem szeretnék, ha 

olvasnának a gondolataikból. Félnek tőle. A jelenséget az ezoterika világába sorol-

ják, némelyek okkult tudománynak, Olyan mutatványnak, tartják,.aminek a poron-

don a helye, és nem az emberi kapcsolatokban. Teszik ezt annak ellenére, hogy „lá-

zasan” figyelik főnöküket, barátnőjüket, ivócimborájukat, hogy „beleássanak” a 

fejükbe nehogy rosszat szóljanak vagy, hogy miként teremtsenek előnyt jókedvük-

ből. De ezt teszi az üzletkötő is az „utolsó” ajánlattal.  

A gondolatolvasás és az emberi érintkezés 

A gondolatolvasás része a mindennapos kapcsolatoknak. Reggel, a munkahelyen azt 

találgatjuk, hogy problémánkkal megszólíthatjuk-e főnökünket. Különös gonddal 

készülünk udvarolni, szépeket mondani, hogy az „célba” érjen, és ezen keresztül 

természetesen mi is. Közben figyeljük partnerünket, hogy érdemes-e energiákat 

fordítani rá. A tanárnak elég körbenézni a számonkérés előtt, és nagy biztonsággal 

azt szólítja fel azt, aki nem készült. Mint ahogy azt is jól látja, hogy ki az, aki tudja 

az anyagot. Kérdés nélkül is választ kapunk arra, hogy számunkra elfogadható szó-

rakozóhelyre mentünk-e be. A környezet, az emberi tekintetek jelzik, hogy maradha-

tunk-e, vagy mennünk kell. Amikor a „vásott” kölyök bűneit gyónja szüleinek, pon-

                                                           
1 A hivatkozásokat terjedelmi okokból nem közöljük, azok a szerzőnél rendelkezésre állnak.  
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tosan tudja, meddig terjed őszinteségének a határa, és hol nyílik ki a pofonos láda. 

Sok-sok hibát követnénk el, ha nem ismernénk fel mások szándékait. 

A gondolatolvasás olyan emberi képesség, kompetencia, amely – anélkül hogy 

megkérdeznénk – bizonyos társas szituációkban eligazít. Emberi képesség, amit 

fejleszteni lehet, és fejleszteni is kell. A gondolatolvasáson keresztül értjük meg a ki 

nem mondott, vagy a kimondhatatlan dolgokat. A gondolatolvasás biztosítja azt, 

hogy különbséget tegyünk az igaz, vagy hamis, az őszinte és őszintétlen között, 

hogy kellően óvatosak legyünk, ha másokkal kapcsolatba kerülünk.  A gondolatolva-

sás a szociális kapcsolatok meghatározó eleme. Ez tesz minket képessé csevegésre, 

udvarlásra, mások rejtett szándékainak „letapogatására” tárgyalásra, vitára, versen-

gésre, szembenállásra, vagy együttműködésre. Biztosítja, hogy szavakkal ne vezet-

hessenek félre, vagy, hogy elhárítsuk mások manipulációit. 

A gondolatolvasás csak részleges betekintést biztosít a gondolkodási folyama-

tokba. Sokszor magunkkal sem vagyunk tisztában. Miért lennénk arra képesek, hogy 

ezt megtegyük másokkal. De miért is lenne rá szükség?  Nem arról szól, hogy szava-

kat, mondatokat olvasunk ki mások fejéből. Inkább szándékot, óhajt, vágyat, vagy az 

ellenállás, a kibúvás valamilyen fokozatát. De jelzi a pillanatnyi kapcsolat szintjének 

változását, a közeledést, vagy távolodást. Ez elég ahhoz, hogy beleélhessük magun-

kat mások helyzetébe, hogy választ kapjunk, amiért igen, és a miért nem típusú kér-

déseinkre. Az „okos” gondolatolvasáshoz a jó kérdezéstechnika is hozzátartozik. Ha 

ezt tudjuk, akkor hatékonyabb életvezetésre leszünk képesek.  

A megállított fejlődés 

Az újszülött születésétől fogva képes a gondolatolvasásra. Mosolyával, sírásával, 

mozgásával, magára irányítja a figyelmet, ezzel érzelmeket vált ki, és ezen keresztül 

„felszólít”: foglakozz velem. Ugyanis az élete függ a gondoskodástól. Arcra, szemre 

figyel, és néhány hét múlva képes utánozni az arckifejezéseket. Két hónapos korá-

ban észleli, és meg is válaszolja édesanyja érzéseit. Egy éves kora körül már figyeli 

a felnőttek reakcióit, és felhasználja azokat magatartása szabályozásában. Két éve-

sen következtet mások kívánságára. Közben megtanul beszélni, és néven is nevez 

bizonyos érzelmeket. Különbséget tud tenni saját maga, és mások akarata között. A 

mit szabad, és mit nem kérdésében feszegeti lehetősége határait. Érzi a különbséget 

a verbális tiltás, és az érzelmi engedékenység között. Bátran átlép bizonyos határo-

kat, melyeket szóban fogalmazódnak meg, (szófogadatlan) és betartja azokat, me-

lyeket más kommunikációs csatornákon vesz (huncut). Az érzelmi tiltás, vagy enge-

dékenység mélyebb hatást képes gyakorolni rá, mint a verbális. Amit sokszor hiá-

nyos szókincse is megmagyaráz. A szülők ilyenkor sokszor meglepődnek, hogy 

gyerek mit talált ki, a részinformációkból mit tudott összerakni.  

A gyermeki gondolatolvasás fejlődésének két útja van. Egyrészt a felnőttek kö-

zött „sasolva” megtanulják a viselkedési, a magatartási szabályokat, másrészt a gye-

rekek között játszva gyakorolják azokat. Képességeik természetes módon fejlődnek. 

Szocializációs folyamataik részeként. És itt siklik ki először a vonat. A szülők ké-

nyelmük érdekében leültetik gyerekeiket a tv elé, jó részükből rövid idő alatt „soro-

zat, reklám” függő „jó baba lesz”. Látszólag mindenki nyer. A szülő nyugalmat, a 

kicsi elfoglaltságot. A valóságban a gyerek veszít, mert nem alakul ki az a játékos 

szituáció, amelybe megfigyelhet, kipróbálhat kommunikációs sémákat, felölthet 

magatartásmintákat, és játszhat szerepjátékot. A következő kisiklás akkor követke-

zik be, amikor csodajátékokat kap, ami természetesen „okos játék”. Képességfejlesz-
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tő, ám ezek nagy része nem az interperszonalitás irányába vezeti a gyereket. Ezzel 

megint csak a személyes kapcsolatok kialakulásának a feltételeit rontják. Ide csatla-

kozik az a vakvágány, amikor a szülő a játszótéren beavatkozik a gyerekek játékába, 

hogy ezzel kedvezzen csemetéjének. Így aztán nem tudatosul a kicsiben, hogy társai 

mit tolerálnak, esetleg mit büntetnének, mi a tetsző, és mi a nem kívánatos magatar-

tás a gyerekcsoportban. És az hogyan jelenik meg.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy ebben a korban a gyerekek szókincse még eléggé 

fejletlen. Ezért különösen fontosak a gesztusok. Így, az érzelmekre hangolódva gya-

korolják a testbeszédet. Ahhoz nem kell beszélniük, hogy megértsék a  közös örömte-

li játék lehetőségeit, vagy a fizikai fenyegetettséget. Ezzel megtanulja az önfegyel-

met és az önkorlátozást is. Mert tart a másik gyerektől. 

A harmadik kisiklás a környezeti szocializációs ártalmakra vezethető vissza. Ve-

szekedés, erőszak, hangoskodás, italozás, ingerszegény környezet, fenyegetettség 

torzítja a gyerek észlelését, ítéletalkotását, és lehetséges magatartását. Lesznek ér-

zelmek, melyeket nem ismernek meg, nem élnek át, másokat eltúloznak. Több káros 

szociális példát gyűjtenek össze, és magatartásukban megjelenik az emelt hang, a 

lekiabálás, az erőszak különböző formációi, az együttműködésre képtelenség, és 

hajlam az agresszivitásra. 

A kisiklás mégis az iskolarendszerben történik, mert a tanító nénik kegyeiből ki-

esett gyermek virtuálisan mindig a sarokban lesz, és kiesik a személyes foglakozás, 

az egyéni képességfejlesztés lehetőségeiből. A kiskamasz kortól fogva megjelenő 

ÉN ezután olyan beállítódásokat alakít ki, amely „menetből” elutasítja mások megér-

tését. 

Mire észrevesszük, a verbalizáció kiteljesedésével megszűnik a nonverbális, és a 

metaérintkezés szükségessége és a már megszerzett gondolatolvasási kompetenciák 

lassan elveszítik főszerepüket. Ami természetesen nem teljesen igaz, mert a miként 

arról szó volt, a háttérben mindig jelen vannak, és alkalmazzuk őket, amikor mások-

ra figyelünk, és igyekszünk megérteni őket. Mert, hogy a „szavakat” kevésnek tart-

juk. Hogy ez milyen hangsúlyt kap, az a személyiség részeként funkcionál,  mindig a 

verbalizációnak alárendelt módon 

A tudomány és a gondolatolvasás 

A módszeres gondolatolvasás igénye a pszichoanalitikusok körében jelent meg elő-

ször. Az álomfejtés mechanizmusa magában rejti a gondolatolvasás szükségét. Nem 

véletlen, hogy a pszichológia szinte minden ága tett hozzá egy kicsit.  Áttörést a 

kognitív pszichológia kialakulása és fejlődése jelentett. A kommunikáció tudománya 

a meta- és a nonverbális területek elemzésével a gondolatolvasás meglévő határait 

feszegette. Megjelentek a gondolatolvasás első kísérletei Magyarországon Buda Béla 

Empátia című munkájára vezethetők vissza. De gyakran „használtak” Allan Pease 

testbeszédről szóló könyvei, és sok variációban Edward T. Hall „Rejtett dimenziók” 

című műve. 

A gondolatolvasás a kommunikáció tudományára épül. Ennek módszereit széle-

sítjük az észlelés határainak kiterjesztésével. Ebben a folyamatba kell beemelni az 

érzelmeket, melyek minden emberi kommunikációkísérő jelenségei. Érzékeny jelző-

rendszerként tükrözik az egyének hangulatát, de megjelennek bennük azok a hatá-

sok, melyek a verbális kommunikációhoz, az észleléshez kapcsolódva pillanatnyi 

érzelmi reakciókat mutatnak, mintegy megerősítve, vagy tagadva a verbális állításo-
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kat. Szükséges, de nem elégséges feltétel az empátia, amely összetett módon köze-

lebb visz, vihet a másik megértéséhez. 

A szociálpszichológia sem maradhat ki a felsorolásból, mert a gondolatolvasás 

jól behatárolható térben és időben emberek között zajlik, és az egyéni észlelést tár-

sas hatások is befolyásolják. Hátteret ad hozzá a testbeszéd, amely átfogó eligazítást 

ad az érintett értelmi, érzelmi alapállásáról. Szükség van jó szemre, és analizáló 

képességre, hogy a sokféle, és nem mindig koherens kommunikációs jelekből kihá-

mozhassuk a lényeget.  

A gondolatolvasás a pillanat művészete. A kommunikáció metajelei – a pulzus, 

a légzés, a test fiziológiai elváltozásai, mérhetők. Tegyük hozzá, hogy éles szemmel 

nézve, láthatók és észlelhetők is. Ezt alkalmazzuk majd a gondolatolvasás közben.  

Az orvostudomány sok adalékot szolgáltat az agyban zajló folyamatok megértésé-

hez. Immár megjelentek azok az orvosi eszközök, melyek az agy hullámait felhasz-

nálva sérült emberek számára nyújtanak teljesebb életet. Ezek egyelőre drága eszkö-

zök, de mindenképpen gazdagítják a kognícióról szóló ismereteinket.  

Problémát jelenthet, hogy a gondolatolvasáshoz több metajelet kell figyelemmel 

kísérnünk, feldogoznunk, mint amennyire általában (72) az emberek képesek. Ez 

másképpen nem megy, csak ha sok gyakorlással készségszintre emeljük észlelési és 

ítéletalkotási kompetenciákat. A problémavizsgálat szorosan  beépült a leadership 

tudományba, amit saját gyakorlatomban húsz éves tapasztalattal eredményesnek 

tekinthetek. 

A gondolatolvasást biztosító tudományterületek 

A gondolatolvasás szocializációs folyamatok eredményeként alakul ki. Nagy szere-

pet kap benne az iskolázottság, a műveltség, a szociális érzékenység, a motiváltság, 

az emberi kapcsolatok gazdagsága. 

Logikai vázlata a következő: 

 

pszichológia, empátia, 

érzelmek, gondolkodás 

társadalmi- nemzeti kul-

túra, hagyományok 

 

környezet, személy és 

környezetészlelés 

műveltség kommunikáció motiváltság 

önismeret 

önelfogadás 
szocializáltság 

szociálpszichológia 

társas kapcsolatok 

 

Az egyes területek határain bonyolult egymásrahatások alakulnak ki. Kölcsönös 

a meghatározottság, ugyanazon probléma más paradigmatikus megközelítés eredmé-

nyeként sokoldalúan elemezhető. 

A gondolatolvasás dinamikája 

A gondolatolvasás elve, hogy szélesebben és módszeresebben használjuk a kommu-

nikációs csatornákat, mint mások. Kiindulási alap a beszéd,  figyelni kell hangsúlyai-

ra, a szavak összhangjára, hangulati elemeire, logikai egységére, a ki nem mondott, 

de mégis körülírt mondanivalóra, a rejtett üzenetekre. Ezt kell összevetni a testbe-

széddel, az érzelmi reakciókkal, és meglátni, megfigyelni azokat a metakommuniká-

ciós jeleket, melyek önálló jelentéssel bírnak. Bele kell tudni élni magunkat a másik 

fél helyébe, az általuk észlelt és érzékelt szituációba, és az ő szemén keresztül kell 
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látni a világot. Ezek együtt biztosítják, hogy olyat is megértsünk, ami csak a gondo-

lataikban szerepel. 

A metajelzések megértéséhez ismerni kell a kommunikáció rendszerét. Ebben  

van egy szándékolt, direkt és van egy akaratlan, indirekt kommunikáció. A szándé-

kolt kommunikáció több csatornán keresztül zajlik (szóban, írásban, valamilyen 

jelrendszerben). Az indirekt kommunikáció ráépül a nonverbális csatornákra. Az 

indirekt kommunikáció sokféle jelből áll, tartalmuk  logikai elemzéssel határozható 

meg. A felhasznált jelek a közlés tartalmát minősítik, árnyalják, módosítják.  

A metakommunikációban a közlő kifejezheti: 

1.) a kommunikáció tartalmához való viszonyt (igaz, nem igaz fontos, nem 

fontos); 

2.) a másik félhez való érzelmi viszonyt (szimpatikus-nem szimpatikus); 

3.) a kommunikációs helyzethez való viszonyt (egyenrangú-hierarchikus nyil-

vános-intim); 

4.) a kommunikáció jellegéhez való viszonyt (komoly vagy tréfás); 

5.) a kommunikáció kódjaihoz való viszonyt (játszhat velük, kikacsinthat a szi-

tuációból stb.); 

6.) a kommunikáció nyelvéhez való viszonyát; 

7.) a kommunikáció lehetséges csatornáihoz való viszonyát (például a száj elé 

tett hallgatásra intő ujj letoltja hangos beszélt nyelv csatornájának a haszná-

latát; 

8.) a kommunikáció környezetéhez való viszonyát (például jelezve, hogy „ne 

előttünk beszéljék meg a dolgot). 

A verbális kommunikáció a metakommunikáció szélesebb kerete. A szóbeli köz-

lésre történő felkészülésnek már vannak látható jelei, mint ahogy annak is, ha vala-

kibe belefojtják a szót, de a megszólalást követően van egy lecsengési periódus, 

amikor esetenként újraéljük a beszélgetést. Kultúránkban nem illik egymás szavába 

vágni, ugyanakkor jelezni szoktuk, hogy van mondanivalónk. Ehhez nem mindig 

kell felemelni a kezünket, mert az információcsere folyamatában természetes módon 

kerül tovább a szó. Amíg az ember összerakja mondanivalóját, keresi a megfelelő 

szavakat, kommunikál. Mint ahogy azzal is, ha nem teszi. A keresést ugyanis meta 

jelek kísérik. 

Létezik egy kommunikációs minimum, amit teljesíteni kell, amit elvár a közeg. 

A hallgatásnak is van kommunikációs értéke. Gondoljunk egy lehetséges elszámol-

tatásra, arra, amikor kérdőre vonnak minket, és hallgatnunk kell, mert… és a hallga-

tásnak ezer oka lehet. A mondanivalóban van áthallás, van  rejtett üzenet, a szórend, 

a hangsúly a szavak hangulati hatása mind hordoz valamilyen információt azok szá-

mára, akik értik. Akik megértik. A metaterület ugyanis erősen kultúrafüggő. A titkos 

társaságok, a szekták, a rejtett kapcsolatokat, miként a munkahelyen a szerelmesek, 

egy-egy jellel hozzák egymás tudomására összetartozásukat. 

A metajelek száma, rejtettsége, mondanivalója annál gazdagabb, minél hosszabb 

az együtt töltött idő, a közös múlt. A metakommunikációnak a verbális és nem ver-

bális csatornákkal együtt van és lehet gazdag jelentése. Az emberi „lényeg” megér-

tése ezen az úton lehetséges. Ez lehet megerősítő, mert összhangban van minden 

kommunikációs csatorna, és lehet kérdőjeles, mert valami ellentmondás található a 

csatornák között. A jó kommunikátorok legfontosabb jellemzője a kongruencia, az 



Pintér István 

 48 

összhang, amikor a beszélő szavaival, mozdulataival, minden rezdülésével egyértel-

műséget sugároz. 

A metakommunikáció sajátossága, hogy bár nincs egységes jelrendszere, kísér-

letet teszünk arra, hogy sokoldalúan éljünk vele, alkalmazzuk, hogy uraljuk a hely-

zetet. Létezik egy keskeny sáv, ahol sikerülhet is. De sok szabályozandó dologra kell 

ügyelni, pl. egy kellemes baráti csevej esetén játszhatunk a szavakkal, a hangsúlyok-

kal, szünetekkel, „beélesíthetjük” mimikai rendszerünket és hatásosabbá tehetjük 

mondanivalónkat. Más esetben begyakorolhatjuk a szöveget és szónoki, esetleg 

színészi technikákkal színesíthetjük előadásunkat. Ám amikor átváltunk a normál 

kommunikációra, már nehezebb dolgunk. Mivel előtérbe kerü l a tartalom, az ahhoz 

szükséges figyelem, már nem tudunk mindenre figyelni. A gyakorlott kommunikáto-

rok több variációban gyakorolják „tét”-mondanivalójukat, ezen keresztül 

metaüzeneteket is küldenek hallgatóik egy részének. 

A gondolatolvasás akadályai 

A legnagyobb akadály személyiségünkből fakad. Ha nem elég hajlékony, és befoga-

dó a gondolkodásunk, akkor értékeink, hitünk, szükségleteink megakadályozzák, 

hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe. Nem véletlen, hogy ismerősök között 

hatékonyabban működik a gondolatolvasás, mint idegenek között. Ugyanis a kör-

nyezet határozottan befolyásolja az emberek magatartását. De akadály lehet bármi-

lyen előítélet, megkülönböztetés. Akár pozitív, akár negatív irányú. Éppen ezért a 

gondolatolvasás fejlesztésének másik iránya a személyiségre, a kognitív akadályok 

lebontására irányul. 

Kapcsolatok 

John D. Mayer elsőként vizsgálta az érzelmi intelligenciát, 1990 és 1993 között több 

cikket jelentetett meg munkatársaival. Az által alkotott érzelmi intelligencia -

fogalomban benne foglaltatik az érzelmek jelentésének és kapcsolatainak felismeré-

se, az érzelmek által hordozott információknak a problémamegoldás folyamatában 

történő tudatos használata. Összehasonlítva a témakörben született meghatározáso-

kat, az érzelmi intelligencia (ÉI) öt elemét emelte ki. Az érzelmek felismerését, az 

érzelmek kezelését, önmagunk motiválását, mások érzelmeinek felismerését, és a 

kapcsolatok kezelését. 

A tudásmenedzsment és gondolatolvasás 

A tudásmenedzsment az összetett kompetencia rendszer alapján működ ik. Folyama-

taiban központi szerepű a kommunikáció, elsősorban, mint megértési funkció. A 

gondolatolvasás társas intelligenciára gyakorolt hatásrendszerén keresztül lehetőség 

nyílik a szervezetben rejtőző tudásmezők feltárására, organizálására, hasznosításá ra. 

Mivel a menedzsment funkciók mindegyike kommunikációs és tegyük, hozzá emberi 

aktivitáson keresztül érvényesül, akár belátással is tudatosítható, hogy hatékony 

eszköz lehet a tudásmenedzsment gyakorlati érvényesítésében.  

 

 


