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Libidóblokád és az életminQség  
a pszichoanalitikus gazdaságpszichológia tükrében

Ahhoz, hogy az elemzés címében jelzett témát a nem szakember számára is érthetQ for-
mában intellektuális élményként tudjuk bemutatni, elQször szükséges a témával kapcso-
latos fogalmakat tisztázni.

(A hajtóerQpár) Freud szerint az élet forrása egy semleges QserQ, amelyben már benne van 
az ellentétek, a plusz és a mínusz, a jó és a rossz, az élet és a halál formában való meg-
jelenésének a lehetQsége. Ennek az QserQnek a lényege titokzatos és irracionális, mert az 
emberi elme logikájával követhetetlen: ugyan eredetében semleges, de ugyanakkor még 
sem az, mert az ellentétek megjelenésének lehetQségét is magában hordozza. Erre való 
tekintettel Freud nem talált megfelelQ elnevezést, ami ennek a leírt értelemben irracionális 
QserQnek a lényegét ki tudta volna fejezni, ezért Es-nek (Ez-nek, Az-nak) nevezte.

Az Es alapvetQ hajtóerQ, amely csak egy parancsot is mer, hogy az életet – az egyedet 
és a fajt – fenn kell tartani. Az Es jól kifejezi a lényeget, egy olyan alapvetQ hajtóerQt, 
amelynek még konkrét ne vet sem lehet adni. Találó, hogy Kosztolányi az Es-t Freud „Das 
Ich und das Es” cím_ munkájának magyarra fordítása során Qsvalaminek for dí tot ta. Az 
Qsvalami rávilágít a freudi hajtóerQk semleges jellegére.

Az Es-nek „nincs lehetQsége arra – szögezi le Freud –, hogy az énben sze re tetet vagy 
gy_löletet ébresszen. Az Es nem képes közölni, hogy mit akar; az Es-nek nincs szoros 
értelemben vett akarata.” (Freud XIII. 289.) Máshol: „Ter mészetesen az Es nem ismer 
értéktételezéseket, nem ismeri a jót, a rosszat és az erkölcsöt.” (Freud XV. 81.)

Az Es az evolúció folyamán lényegét nem változtatta. Ám ez még kevés: az Es VAN, 
az Es tehát nem változhat. Minél távolabb tekintünk vissza az evo lúcióban, annál hamí-
sítatlanabbul tudjuk az Es semleges jellegét nyomon kö vetni, azaz azt, hogy az élvezet-
szerzésen nyugvó hajtóerQknek az élet az egyet len célja, amelyben értéktételezésnek a 
morálkomplexum kifejlQdése és a kultúra megjelenése elQtt helye nincs. 

Az Es a lelkiélet struktúrájának egy eleme az én (öntudat) és a felettes én (a lelkiisme-
ret) mellett. Freud az ént és a felettes ént is az Es-bQl vezette le. Az Es-t hajtóerQpárként 
mutatta be: az egyik oldalon találjuk az életfenntartó erQket, a másikon az életelleneseket. 
Az utóbbit Freud halálhajtóerQnek nevezte, amellyel utólag maga sem volt megelégedve.

A halálösztönként emlegetett halálhajtóerQ kifejezés nem szerencsés. Az eredeti szö-
veg ben nem halálösztönrQl (nem TodesinstinktrQl), hanem halálhajtóerQrQl (TodestriebrQl) 
van szó, de még az utóbbi eredeti, Freud által bevezetett fogalom sem optimális. Freud 
sem volt vele ma ra déktalanul megelégedve, hiszen írja, hogy a halálhajtóerQ (Todes  trieb) 
kifejezés az élet el le nes és életfenntartó hajtóerQk dualizmusának megfo gal ma zása köz-
ben a pusztulás és pusztí tás meg jelenítésére spontán jutott eszébe. „Az idQk fo  lyamán 
azonban oly mértékben meg szok tam, hogy ma már nem tudok másképpen gon dol kodni.” 
(Freud XIV. 478–479.)

A hajtóerQpár egyensúlya az élet elQfeltétele és egyben a társadalmi célösszeférhetQség 
mutatója. Az életfenntartó erQk értelmében beszélünk individuális szinten embert formá-
ló, a teremtést befejezni igyekvQ hajtóerQk ébresztette folyamatokról, személyiségkép-
zésrQl, énerQ fokozásról és az életellenes erQk értelmezésében ezeknek az ellenkezQjérQl. 
A hajtóerQpár mögött öröm szer zés áll, ami legkézenfekvQbben a szexualitásban és az 
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éhség ben jelenik meg, de az ezzel szembehelyezkedQ halálhajtóerQben is hat ni látszik. 
Gondoljunk itt a b_nügyi, vadnyugati és modernnek tar tott vérengzésekre alapozott fil-
mek „szórakoztató” jellegére.

(Félreértések és bonyodalmak a libidó körül) A hajtóerQpár életet szolgáló oldala 
nemcsak a szexualitást és éhséget foglalja magában, hanem az örömelv alap ve   tQ ér-
vényesülésén keresztül minden olyan ösztönzést, szükségletkielégítésre való késztetést, 
ami az életet szolgálja. Ilyenek pl.: tár sas kapcsolatokra, kommunikációra, szociális 
érzelmi védettségre va  ló törekvés és minden olyan organikus funkció, amely nélkül tel-
jes érték_ élet nem lehetséges. Az utóbbihoz sorolandó pl. izomte vé   kenység, mozgás, 
látás, vizelet- és székletürítés stb. Freud a szexu alitást és az éhséget tipikus példaként 
helyezte elQnybe, mert ezek kulcsfontosságúak: a szexualitás a fajfenntartást, az éhség 
az egyedfenntartást szolgálja.

Freud a hajtóerQpár életfenntartó oldaláról ezt írja: „A nemi szükségletet embernél és ál-
latnál a biológiában egy nemi hajtóerQ feltételezésével fejezik ki. Analogikusan ebbQl szár-
maztatják le azt a hajtóerQt, ami evésre késztet, és amit éhségnek nevezünk. Az éhségnek 
megfelelQ, a nemi hajtóerQ jelzésére szolgáló szó hiányzik a népi nyelvbQl, a tudománynak 
azonban szüksége van egy ilyen szóra. Nevezzük ezt »libidónak«.” (Freud V. 33.) Freud a 
libidó kifejezés mellett gyakran az Erósz kifejezést használta. A libidó eredetileg a szexua-
litásra vonatkozott, az Erósz pedig a szerelem jelzésére, amely mögött a libidó áll. Az Erósz 
és a libidó közötti kapcsolatról érdemes a következQket figyelembe venni. 

Erósz a görög mitológiában a szerelem istennQje. Freud hangsúlyozta, hogy az 
Erószon nem vulgáris-szexualitást, még csak nem is kizárólag a genitális szexualitást érti. 
Többször szóba hozta a platóni Erószt, amely a genitális szexualitást megelQzQ és azt kö-
vetQ magasabb érzelmi szint_ vonzalmat jelenti. A Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 
(1920) cím_ munkájának bevezetQjében kifejti (Freud V. 31–32.), hogy a libidó nem 
egyéb, mint a költQk és filozófusok Erósza, ami „magába foglalja mindazt, ami él.” 
(Freud XIII. 54.) Ennek ellenére az utókor túlbuzgónak t_nQ kritikusai Freudot olykor 
a szexualitás b_nében fetrengQ egyednek tüntetik fel. Tipikus ez a Freud életében még 
uralkodó szexualitásellenességre, annál érthetetlenebb a jelenkorban, amelynek krédója a 
szabadosság, a féktelenség. JellemzQ Freud életének korszakára, hogy Freudot a szexuali-
tás lényegét meg nem értQk – vagy megérteni nem akarók – védekezésre kényszeríttették. 
Freud kéri olvasóit, hogy ha a szexualitást lealacsonyítónak találják, akkor használják 
a választékosabb Erósz vagy erotika kifejezést: „én is megtehettem volna ezt kezdettQl 
fogva és ezzel sok ellenvetést takaríthattam volna meg magamnak” – panaszolja. Freud 
azonban erre nem volt hajlandó. Ezt azzal magyarázza, hogy a megalkuvás a szavakkal 
kapcsolatos engedményeknél kezdQdik és végül az ember arra kényszerül, hogy a lénye-
gen is változtasson. (Freud XIII. 99.) 

Freud az Erósz nem kizárólagos szexuális jellegérQl írja, hogy ennek célja az építés, 
az élet bonyolítása és fenntartása, amely „az élQ anyag parányi elemeit mind összetettebb 
szervezetekbe fogja össze.” (Freud XIII. 269.) Ez a felfogás messze túllép a szexualitá-
son. A halál hajtóereje az Erósszal szemben destruktív, romboló és leépítQ. (Freud XIII. 
66.) A halálhajtóerQ és az Erósz szembeállítása is érzékelteti, hogy az Erósz ellenlábasa a 
halál és hogy itt szoros értelemben nincs szó szexualitásról. Ezzel kapcsolatban nemcsak 
azt érdemes látni, hogy már az Erósz túllép a csupán szexuális értelmezésen, hanem azt 
is, hogy Jung, a Freuddal szembe fordult tanítvány, nyitott ajtókon kopogtatott – ki tudja 
miért – amikor az Erósz helyett a libidó tágabb értelmezését forszírozta, mondván, hogy 
ez egy általános életfenntartó hajtóerQ, ami szexualitásban is jelentkezhet. 
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Jung a tágabb libidó fogalmat Qslibidónak – Qsvágynak – nevezte. Az Qslibidó egy lelki 
energiának fogható fel, ami mindenhol jelen van, és ami valami felé (a megtestesülés és 
formában való önérzékelés felé) vágyakozik. (Jung 1911–1912) Ennek az QserQnek nincs 
kizárólagos szexuális karaktere, de a szexualitásban is megnyilvánulhat. Jung igazságát 
nem lehet vitatni, ha arra gondolunk, hogy Freud Es-fogalma is egy semleges QserQt fest 
elénk, amely életre és annak fenntartására törekszik, és amit a halálhajtóerQ ellensúlyoz. 
Az Qslibidó – a lényeget tekintve – aligha tér el Freud Es-fogalmától vagy az Erósztól, 
vagy attól, amit Freud libidón értett.

Ha az Erószt kizárólag a nyers szexuális hajtóerQ eredeti rendeltetésére vonatkoztat-
nánk, akkor kizárnánk az ember esetében azt a lehetQséget, hogy ezt a hajtóerQt nemesebb 
célok érdekében is be lehessen fogni. Márpedig számtalan példa áll rendelkezésünkre, 
amelyek bizonyítják, hogy kiváló személyiségek képesek az eredeti hajtóerQket – neve-
zetesen a szexualitást is – nemesebb célok szolgálatába állítani. Ezt Freud szublimáció-
nak (átszellemítésnek) nevezte. (Freud VII. 150–151.) A szublimáció szó alkalmazásával 
indokolt óvatosan bánni, mert erre csak kevesen képesek. Sokszor szublimációt emle-
getnek, ami mögött a valóságban szexuális zavarok – például félelem, impotencia vagy 
homoszexualitás – állnak.

A libidinális és a halál hajtóerQ-komplexum egyensúlya az életminQségének a mércéje, 
amely a társadalomalakításban a társadalmi célösszeférhetQségnek felel meg. Legalább 
minimális társadalmi és gazdasági célösszeférhetQség el en  gedhetetlen egy társadalom 
egészséges m_ködéséhez. Talcott Parsons ezt úgy fejezi ki, hogy „ha egy normatív (tár-
sadalmi, gazdasági) szisztéma kon  zisz tens akar lenni, akkor azon felül, hogy tagjai bár 
meglehetQsen tág ha tá ro k on belül különbözQ célokat t_znek ki maguk elé, ezeknek a cé-
loknak a meg va lósítása során nem léphetnek fel olyan viselkedési minták, amelyek egy-
más lét jogosultságát kizárják.

Egy normaszisztéma, amely egy interakció stabilitását hathatósan kí ván ja szol gálni, 
kénytelen a szisztémán belül egymásra ható szisztémaelemek ál tal kö vetendQ célokat is 
meghatározni, legalábbis annyiban, hogy a célok össze egyez tethetQsége ne legyen kizárt.” 
(Parsons 1967, 157.; Vö.: Meny hay 1990, 119–122. és 1998, 146.) A normaszisztéma ál-
talánossága mögött nyil  ván a normákat meghatározó autoritás értendQ.

(A libidinális energia áramlása) Kivétel nélkül minden dolog átmegy cselekvése folyamatain, 
és (akkor) látjuk Qket (eredeti álla potukba) visszatérni.” (Lao-Ce 16.1.)

A libidinális energia létezése és áramlása Freud teóriájában hipotéziseken nyug szik. Viszont 
a libidinális energia lényegének megfelelQ energia létezését és áramlását empirikus vizsgálatok 
igazolni látszanak. (Dubrow 1973; Lan dau 1967; Puschkin 1972, 1974; Waldemar é. n.)

A libidinális energia áramlását mi sem mutatja jobban, mint hogy az ál ta lá    nos rendszerel-
méletben a rendszereket aura-rendszereknek tekintik. „Bár mely (bio lógiai, fizikai, gazdasá-
gi, társadalmi stb.) rendszert, ha megis me rünk és ele mez zük, akkor megállapíthatjuk, hogy 
azok – idQben változó – bel  sQ ener  gia tar tományokkal rendelkeznek. A rendszert fenntartó 
és m_ köd te  tQ ener  giák és azok mindenkori eredménye határozza meg az adott rend szer 
ener  giatar to má nyát, potenciális energiáját, vagyis auráját. Az aurát úgy kép  zel  hetjük el, 
mint egy alaktalan, de mindenkor mozgásban, ennek hatá sá ra vál  tozásban lévQ su gár kört 
az adott objektum körül.” (Kovács 2000, 34.) A sugárkör vál to zá sa az objektumok közötti 
kölcsönhatások – ener gia áram lások – ered mé nye.

Az áramlás univerzális jelenség. A tengerek áramlatai, a folyóvizek áram  lá sa és örvényei; 
a vérkeringés, a testen belüli és a testbQl kifelé irá nyu  ló ener giaáramlások – akár a test me-
legének sugárzása – nem fikciók. A tu do mány nem hagy kétséget afelQl, hogy akupunktú-
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rával, autogén tré ning gel, agy kontrollal és elmélkedéssel a test zavart energiaáramlásait 
kedve zQ en be fo lyásolni lehet. Különösen az aurának nevezett testsugarak áramlatai, ame -
lye ket az orosz Kirlian házaspár által felfedezett fotó-módszerrel látha tó vá le het tenni, 
kézzelfogható magyarázattal szolgálhatnak annak meg ér té sé hez, amit az analitikus gazda-
ságpszichológiában Freud tézisére támasz kod va libidinálisenergia-áramlásnak nevezünk.

A libidinálisenergia-áramlás az egészre, az egészségre, az élet fenntar tá sá  ra tö rekszik. 
A Kirlian-fotográfiával nemcsak a test energiaáramlásait, ha nem az egész re, az egészség-
re való áramlási tendenciákat is láthatóvá lehet ten  ni. Ha pl. növési idQszakban – tavasszal 
– egy falevél hegyét levágjuk, és utá  na Kir li an-módszerrel lefényképezzük, esély van ar-
ra, hogy a fényképen az egész, cson kítatlan levél jelenjen meg. Ami hiányzik, azt a csonk 
az egész – az egész ség – felé törekvés jegyében energiaáramlással, sugárzással pótolja. 
Ezt a je len sé get orosz tudósok fedezték fel és Nyugaton hosszú ideig nem tud  ták a jelen-
sé get kiváltani. Már úgy látszott, hogy a titok nyitja az oroszok ke  zében marad, ami kor 
is Thelma Moss-nak a Los Angeles-i Egyetemen si ke rült a sugár zás ef fek tust elQhívni. 
Az eredmény nagyon szerény – ötszáz kí sér let re esik egy si ker –, mégis bizonyítottnak 
látszik, hogy létezik ener gia áram lás, amely az egész – az egészség – megQrzését és 
helyreállítását veszi cél ba. 

A Kirlian-módszerrel lehetQség nyílik Freud azon hipotézisének bizonyí tá  sá   ra, miszerint 
„az Es energiája mozgékony és levezethetQ, másként nem t_n  né   nek föl azok az eltolódások és 
s_r_södések, amelyek az Es-re jellem zQ  ek, és ame lyek oly tökéletesen eltérnek a megszállott 
minQségétQl – az én ben ezt kép   ze  letnek nevezhetnénk”. (Freud XV. 81.) Az Es-en belüli ener-
gia el to ló dá  sok bi zonyítására alkalmasnak látszik az empirikus ered mény, amely sze rint a test 
su gárzása nehéz fejszámolás közben az azt meg elQ zQ nyugalmi álla pot  hoz mér ten csökken. 
(Puschkin 1974, 18.) Világos, hogy itt energia el to ló dás   ról – ener giatranszformációról – van szó a 
tudatos fo lyamatok erQ sí té se cél  já ból. A kon centráció növelésével az én – a kog ní ció – erQsödik, 
és a libi di  nális energia ki élésének lehetQsége csökken. Ez lenne egy ben a szublimáció lé nyege.

Ugyanebbe az irányba mutatnak az akupunktúrával kapcsolatos isme re te  ink. Oberbach, 
a német bioplazma-kutatás neves személyisége írja, hogy az „egy egészséges ember bio-
energia-töltete 7000 Å. Ez radiometrikus mé rés sel iga zolható.” „Ennél kevesebb vagy 
több erQ szükségszer_en betegsé ge ket vált ki, amelyek szimpla náthától kedve komoly 
vérkeringési zavarokig, sQt rá kos megbetegedésig terjedhetnek. A sugárzás megsz_nésé-
vel beáll a ha lál.” To vábbá: „Akupunktúrával lehetséges a testen belüli energiaáramlás 
át ren de zése úgy, hogy energiatorlódás energiafeleslegét az energiában el sze  gé nye dett 
szervekhez vezetjük, de ezzel a vitalitásállapot egésze nem ja vít ható. Pél dá ul az egész 
szervezetre érvényes sugárérték 4000 Å a keze lés sel nem vál to zik.” Ez a tény messzeme-
nQen egyezik a libidinálisenergia-áramlás alapsza bá lyával, miszerint a libidó a libidinális 
energiamennyiség vál tozatlansága mel lett vagy a libidó kiélésen, vagy a libidó énné való 
kon cent rációján – s_ r_ södésén – keresztül hasznosítható.

Oberbach kifejti, hogy az ember a Föld része. A Föld jórészt szilícium, mint a kvarc, 
aminek konstans frekvenciáját kvarcórák m_ködtetésére hasz nál ják. Az ember frekvenci-
ája megegyezik a Föld frekvenciájával. Mivel a Föld 10 Hz frekvenciát mutat, az ember 
frekvenciája is 10 Hz. „EbbQl kö vet ke zik, hogy az emberi szervezet csakis mint 10 Hz-es 
mínusz pólusú egyen áram egység m_ködQ- és életképes.” (Waldemar 9–10.) 

Oberbach téziseit a következQ tények támasztják alá. Az emberi agy hullá mo kat bocsát 
ki, amelyek EEG-vel éppen úgy mérhetQk, mint a szív impul zu sai EKG-val. EEG-vel 
három tipikus hullám mutatható ki: az alfa, a béta és a del ta ritmus. A ritmust cps-sel 
mérjük; ciklus per szekundum, azaz a hul lá mok száma másodpercenként, úgy, mint a Hz 
esetében. A béta ritmus szel le mi tevékenység esetében lép fel és 12 cps-nél magasabb 
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hullámú. A delta rit mus 2–5 cps-ig terjed, és mély álomban lép fel. Éber állapotban agy-
ká ro so dást jelez. Az alfa ritmus szabályos 10 cps frekvenciájú hullámminta, amely ak kor 
lép fel, ha az ember elengedi magát és becsukja a szemét. Ez az ideális lét állapot, amely 
megegyezik Oberbach állításával, miszerint az ember mint 10 Hz-es, a Földhöz mérten 
negatív pólusú egyenáramegység életképes. 

Az analitikus gazdaságpszichológia szempontjából rendkívül fontos ténnyel állunk 
szemben, mert az alfa, béta és delta ritmusok nemcsak az agy su gár zásáról és ennek 
minQségi vonzatáról adnak felvilágosítást, hanem a kor lát lan piaci mechanizmusok em-
bert károsító jellegérQl is, ugyanis a piaci me cha nizmusok állandó konkurenciaharcra 
és rohanásra motiváló tendenciái ál landó túlf_tött izgalmi helyzetben tartják az embert, 
ami a béta ritmus fö löt ti 12 cps-nél magasabb frekvenciák kiváltását idézheti és idézi 
elQ. Ez tar tó san megemeli a vérben az adrenalinszintet és vegetatív szervi funkcionális 
za va rokat idéz elQ, amelyek szervi megbetegedésekbe torkollhatnak és torkoll nak. Ez a 
pszichoszomatika lényege.

A 10 cps frekvenciájú létállapot elérése minden vallás célja. A keresz tény val lásokban 
a legyen meg a te akaratod elv az, ami az akaratos erQ pa zar lással szem be kíván hatni. 
Ezzel kapcsolatban érdemes Erich Fromm Birtokolni vagy létezni cím_ könyvét elol-
vasni, amelybQl az eddig elmondottakkal összefüggésben egyértelm_en kiderül, hogy a 
birtoklásra épített élet azért zárja ki a létet, mert úgy a birtokolandó javak megszerzése 
mint megtartása állandósult testi-lelki feszültségbe taszítja az embert, ami az ideális 10 
cps frekvenciájú hullámminta érvényesülését kizárja. Ezt az állapotot a kereszténységben 
üdvözülés szóhasználattal fejezik ki.

A 10 cps frekvenciájú létállapot el érésére tö rek szik a buddhizmus is a nirvánán keresztül. 
„A nirvána az em be ri lét célja, amely ben a boldogság állapottá válik, amelyben nincs kívánság 
és nincs kar ma: nincsenek cselekvések, aktivitások. A nirvánában megsz_nnek az ellentétek, 
az ok és okozati összefüggések, a relativitás dimen zi ói össze ol vad nak. A nirvána nem jelent 
megsemmisülést, abszolút Sem mit, de mégis for mát lan és nem teremtett.” (Langley 23.) 

Ezzel kapcsolatban a kínai szakirodalomban otthonos a CH’i fogalomról érdemes a 
következQket tudni. „A CH’i biztosítja az örök boldogságban való rész  vétel lehetQségét, 
ami egyet jelent az eredetben keresendQ abszolút ön bi  za lom leheletének érintésével.” Az 
analitikus gazdaságpszichológia szem pont  jából különösen értékes ez a tézis, mert itt az 
énerQ, az önszervezési ké pes  ség fontossága domborodik ki, ami nemcsak a boldogság 
egyedüli tartós for  rása lehet, hanem egyben emberséges gazdálkodás- és vállalkozáseti-
ka elQ  feltétele is. LegkésQbb itt, ezen a ponton válik világossá, hogy az ener gi át su gárzó 
emberi organizáció energiaáramlása nem csupán a szervezeten be lüli áram lásokat fog-
lalja magában, hanem a szervezetbQl kiindulva kifelé is hat. Alkalmazva ezt a libidinális 
energia áramlására, mondhatjuk, hogy a libidinális energia az ember és környezete közti 
kapocsként m_ködik. A libidinális energia az emberi szervezetbQl kifelé is, a libidinális 
energia tárgyai felé is hat, és a környezet impulzusokkal válaszol erre. A libidinális ener-
gia tárgyai mindazok a jelenségek, amelyek az embert körülveszik, és amely viszony a 
legélesebben a nemek közti kölcsönös vonzalomban mutatkozik meg, de a környezet min-
den jelenségeihez való viszonyban is tetten érhetQ. Például egy virágcsokor megpillantása 
is kölcsönhatásos: csupán a csokor észlelése – anélkül, hogy a jelenséget érzékelné az 
ember, anélkül, hogy a virág által kiváltott reakció az emberben tudatosodna – kiváltja a 
szóban forgó kölcsönhatást.

„Az Qsboldogság megélése kreativitásban, spon ta neitásban és életm_alkotásban jut 
kifejezésre.” Az ember teremt, és teremtése teszi Qt boldoggá. A kölcsönhatás itt is jól ki-
domborodik. „Az ener gia azonban nem külsQ for rásra – a CH’i-re – támaszkodik, hanem 
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kizárólag a belsQk éb resztésére, ami a CH’i-vel való rokonságélményén – kölcsönhatáson 
keresztül hat.” „Amilyen mér tékben az ember az Qsenergiát – a CH’i-t – önmagában reali-
zálni képes, annyi ban rendelkezik ma gasabb energiaszinttel, mint a degenerált, kizárólag 
ide gen energiára tá masz kodó modern ember.” (Waldemar 16–17.)

Minket jelen esetben nemcsak az Es-en belüli energiaeltolódások lehetQ sé  ge érdekel, 
hanem az energiaáramlások a tárgyak felé. Ha meggondoljuk, hogy az Es univerzális 
jelenség, amely a lét fenntartója, és amely az élet fe lé hajt, akkor világossá válik, hogy 
az Es nem csupán az agy struktúráiban van je len. Az Es a semleges Qsenergia (E

0
) tu-

lajdonsága, a komplexitás növe ke dé sé nek for rása, ami organikusnak nevezett anyagban 
egy elhullatott magban is tet ten ér hetQ, amely talajra talál, és csírázni kezd. Az Es a test 
minden porci ká jában je len van. Ilyen értelemben szögezte le Freud, hogy a libidó és a 
ha lál azok a té nyezQk, amelyek a sejteket összetartják. (Freud XIII. 54.) Így nem lehet 
ab ban semmi különös, hogy egy egészséges ember ujjainak hegyé bQl sugárzó ko rona 
intenzitása csökken, ha kezét nyugtató és támogató szán dék kal egy be teg testére helye-
zi. Az energiát nyilván a beteg teste vonja el. Az ener gia csök kenést Kirlian-módszerrel 
követni lehet. Ez a jelenség egyben mu tatja, hogy ugyan az Es energiamennyisége 
adott, hiányos jelenléte azonban külsQ forrásokból fel tölt hetQ. Ezen a tényen nyugsza-
nak mindazok az elektromosság ki hasz ná lá sán nyugvó kezelési módszerek, amelyeket 
ma az orvostudomány szé les kör ben használ, ideértve természetesen a Waldemar-féle 
elektromos akupunktúrát és a Penzel által kifejlesztet akupunktúra-masszázst. Ezekkel 
a módszerekkel, külsQ ráhatással, seb he lyek – forradások – okozta energiaáramlási za-
varok enyhítését, illetve meg  szüntetését is el lehet érni. Hasonló a Bioptron lámpával 
történQ kezelés eredménye.

A libidinális energia áramlását Puschkin professzor a következQ megál la pí  tással tá-
masztja alá: „Az ember mobil részecskékbQl álló egymásra vo nat koz tatott szisztéma, 
amelyben a kölcsönösen egymásra ható és egységes struk  túrát képezQ részecskék gravitá-
ciós teret képesek elQhívni. Ez a tulaj don  ság összhangban van a relativitáselmélettel. Ezt 
a kölcsönhatásokon nyug  vó szisztémát nemcsak a legfontosabb bioenergetikai egységgel, 
a ka ló  riá val mérhetjük, hanem a gravitáció jelenségén keresztül is. Az utóbbi szisz  té mára 
érvényes az einsteini képlet: E = m×c2. EbbQl a képletbQl kö vet ke zik az is, hogy az ember 
olyan térhatást képes maga körül teremteni, ami még erQ sebb, mint azok a tények, ame-
lyeket ebben az elemzésben ismer tet tünk.” (Puschkin 1974, 20.)

A libidinális energia áramlása zárt szisztémát képez. A szisztéma nagy sá  ga, komplexi-
tása lehet nagyobb vagy kisebb, vonatkozhat egy falevélre, egy fá  ra, egy emberre vagy 
természetre – az életre. A természetre vo nat ko zó  lag a libi  dinális  energia hasonló körfogást 
– áramlást – mutat, mint a víz kör for gá sa. A libidinális energia átszövi, célirányosan futtatja 
az életet az élet telentQl az életen át az élettelenig és így tovább. A libidinális energia el sQd-
leges célja az élet továbbadása, az, hogy a továbbadott élet folyamatosan tö kéletesebbé fej -
lQd jön, és tendenciáiban képessé váljon a befejezetlen teremtés befejezésére. A gazdál ko dás- 
és vállalkozásetika mércéje is csak ez a szempont lehet, annak a kérdés nek a meg válaszolása, 
hogy a gazdálkodás- és vállalkozásetika a libi di nális ener gia áram lását milyen mértékben 
segíti elQ, vagy milyen mértékben gá  tol ja ezt.

(A libidinális energia rendszere és a libidinálisenergia-áramlás leblokkolhatóságának 
szintjei) Leszögeztük, hogy a libidinális energia tárgyai rendszerbe foglalhatók, mert a li-
bidinális energia átszövi, célirányosan futtatja az életet az élettelentQl az éle ten át az élet-
telenig és így tovább. Ennek a folyamatnak a nyomon kö ve té se lehetQvé teszi a libidinális 
energia rendszerének felvázolását. Az ábra ezt a rendszert kívánja bemutatni.
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Az elsQ tényezQ, amely felé a libidinális energia áramlik, az én (primer nar   ciz mus) és a 
környezet. A környezet dolgokból tevQdik össze, amelyet fo gal  mak és eszmék öveznek. 
Úgy is mondhatnánk, hogy a környezet a pszi cho ana lízis szempontjából a libidinális 
energia tárgyainak tárháza. A kör nye zet je lentQsége az én kialakulását illetQen abban 
keresendQ, hogy a környezet a nem ént képviseli, amelynek viszonyában az én kialakul-
hat. Ez a viszo nyí tá si alap azonban még kevés ahhoz, hogy az énkozmosz egészségesen 
ki tud jon fej lQdni, mert hiányzik belQle a társadalmi elem, a te-hez, a ti-hez és a mi-hez 
va ló viszony.

A környezetben vannak jelen a dolgok, az anyagiak és ezek vetületei, a fo gal  mak és 
eszmék, amelyekhez az ember valamilyen módon viszonyul, és ame  lyeket a libidinális 
energia megszállhat, azaz a szakadatlan teremtési folyamatban a tökéletesedés irányába 
terel/het. A környezetben ott van az em ber, a másik ember és a hozzá kötQdQ fogalmak, 
a te, a ti és a mi. A má sok hoz való viszony minQsége kifejezi a gazdálkodás- és vállalko-
zásetika mi nQ sé  gét, azt, hogy a libidinális energia fQleg az én felé áramlik, és ott többé-
ke vés  bé leblokkol (én : én, másodlagos narcizmus vagy másodlagos pszichó zis), vagy 
reflexión keresztül továbbáramlik (én : te; én : ti; én : mi; mi : ti). Csak egy továbbáramló 
libidóban van jelen az erQ, amely a kollektív érdekek szol gálatát lehetQvé teszi. Mindezek 
fölött áll a biológiai végsQ cél és egyben a teremtés célja, a más nem_ lény bevonása a 
teremtés aktusába.

Normális esetben a más nem_ek libidinális vonzóereje ébreszti a szexu a li tást, és ebben 
a folyamatban a libidinális energia az ondósejteket a petesejt fe lé tereli és fordítva. A fo-
gamzás utáni libidinális energia áramlása a magzat és a csecsemQ felé fordul, és biztosítja 
a magával tehetetlen új életrQl való sze retetteljes gondoskodást. A családot is a libidinális 
energia tartja össze, és ben ne a libidinális energia az, ami a gyermek szociális érzelmi 
védettségét biz tosítja. A család szociális érzelmi védettségének elvesztése, a családi köte-
lék szétzilálása társadalmi szinten a társadalom atomizálásába torkollik. A tár sadalom 
atomizálása a jövQkutatók egyik legnagyobb gondja. Bár a jövQ ku tatók nem pszichoana-
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litikus meggondolások alapján beszélnek a társa da lom atomizálásáról, nyilvánvaló, hogy 
a társadalom atomizálása diszjunktív (destruktív) tár sadalmi folyamatokat indít be és tart 
fenn, ami freudi terminológiával kifejezve a halálhajtóerQ fokozott ér vé nyesülését jelenti 
a libidinális energia teremtQjellegének kárára.

A gazdálkodás- és vállalkozásetika lényeges szerepet játszik a libidinális ener  gia-
áramlás megszakításában, leblokkolásában, amely a libidinálisener gia-áramlás rendsze-
rének minden szintjét érinti. Ezt a következQ fejezetben mu  tatjuk be.

(A libidinálisenergia-áramlás és a gazdálkodás- és vállalkozás eti ka szerepe) A felet-
tes én szerepe a viselkedés korlátozása. A kultúra ezen a korlátozáson nyug  szik. Ha 
nincs korlátozás, nincs kultúra. Ha nincs kultúra, akkor a libidi ná lis energia áramlása 
elQtt az örömszerzés elve alapján szabad az út, úgy, mint a vadonban. Míg azonban 
a vadonban az örömelv célösszefér he tQ ség hez, egyensúlyhoz vezet, addig az ember 
(behatárolt) értelmével – technikai esz közök ki öt lésével és bevetésével – és (korlá-
tozott) szabad akaratának ér vé nyesítésével képes az öröm szerzés elvével gorombán 
visszaélni, és mind tech nikai vívmányait, mind szabad akaratát a társadalmi és gaz-
dasági cél össze férhetetlenség szol gá  latába állítani. A pszichoanalitikus gazdaság-
pszichológia ké pes ezt a folyamatot kö vetni és bemutatni, hogyan blokkolhatja le egy 
in kon zisztens kultúra gaz dál kodás- és vállalkozásetikája a libidinális energia áram-
lását, amelynek kö vet kezményeként a diszjunktív (destruktív) társadalmi folyamatok 
fel erQsödnek.

A történelemre a visszafogott libidinálisenergia-áramlás jellemzQ, amely a tár-
sadalmi és gazdasági célösszeférhetQséget szinte állandó jelleggel leblok kol ta és 
leblokkolja. Korábbi társadalmi és gazdasági rendszerekben a libidi ná lis energia 
áramlását az ideológiai felépítmény elvben nem zárta ki, mert a tra dicionális normák 
meghirdetése a libidinális energia áramlásának szük sé ges ségét hangsúlyozta, akkor 
is, ha ennek megvalósítására aligha került kie lé gí tQen sor. Egy korlátlannak nevezett 
piacgazdaságban más a helyzet: a libi di nális energia áramlása a gyakorlatban ugyan 
itt sem éri el a társadalmi és gaz dasági célösszeférhetQséghez szükséges mértéket, de 
új, hogy nem is ér he ti el, mert elvi – filozófiai, ideológiai – érvényesülése is kizárt. 
A piaci me cha nizmusok önérdek_sége – a haszonelv – az, ami a libidinális energia 
szük ség szer_ leblokkolását jelenti, ami lényeges kompromisszumot nem enged meg. 
A neoliberális-monetáris filozófián nyugvó, modernnek nevezett kapitalizmus elle-
he tetlenít minden olyan tényezQt, ami reményt adhatna arra, hogy valamikor a libi-
dinális energia leblokkolását fel lehet oldani. 

Német László már a kezdet kezdetén felismerte, hogy „az angolszász jelleg_ kapitaliz-
musnak a bevezetése vagy visszahozása a magyarság része sedését a nemzeti vagyonban 
szinte órák alatt megcsappantaná.” (1989, 733.)

Aligha létezik ma olyan tényezQ, amit a libidinális energia leblok ko lá sá val, ha csak 
elvben is, hathatósan szembe lehetne állítani. A vallás, a család, a ha zaszeretet, a társa-
dalmi kultúrasajátosságok jelentQsen veszítettek érté kük bQl anélkül, hogy más korlátozó 
tényezQk érvénybe léptek volna, ha csak azt nem vesszük korlátozásnak, hogy kevesek 
kezén felgyülemlett vagyonokat és az ezek védelmére alakított társadalmi és gazdasági 
berendezkedést, a felépít ményt – értsd a neoliberális államhatalmat – nem szabad, vagy 
legalábbis nem illik meg kér dQ je lez ni. Végeredményben gazdálkodásból és vállalkozásból 
kiindulva a hiva ta los – divatos – gazdálkodás- és vállalkozásetika bebetonozási kísérle-
térQl van szó, amely a libidinálisenergia-áramlást sorozatban és gorombán meg sza kít ja. 
Nézzük meg ezt közelebbrQl!
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Az ábra a libidinálisenergia-áramlás rendszerét mutatja be, amelynek kö zép pontjában a 
szükségletkielégítés és a szükségletkielégítést díjazás elle né ben ellátó gazdálkodó szerve-
zetek és ezeknek a libidóhoz való viszonya áll. A szükségletkielégítés lenne a gazdálkodás 
elsQdleges feladata. Azzal, hogy a gaz dálkodás a munkamegosztás jegyében fokozottan 
speciális feladatként vál lalkozók kezébe került, a gazdálkodás elsQdleges feladatát – a 
szük ség let kie légítést díjazás ellenében – fokozatosan kiszorította a nyereségre való tö-
rek vés. Ma a részvénytársaságok – a multinacionális vállalatok – nyílt célja a részesedés 
mindenáron való nö ve lése, úgy, hogy a menedzserek tevékenysége kényszerpályára szo-
rul. Ez a libi dóáramlás leblokkolásának fQ oka. A blokkolás a libidinális energia tár gyai-
nak rendszerében minden szinten tetten érhetQ. A tettenérés mozzanatai távirati stílusban 
a következQk.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a környezet felé) Padlóra köpött vagy asztal alá 
ragasztott rágógumi, sze me  telés, grafiti, új Mercedes-buszok megrongálása, obszcén tar-
talommal telefirkált WC-falak, megrongált telefonfülkék és szob rok, gyári rozsdaöveze-
tek, fajok és erdQk irtása, levegQ- és ivóvíz szennye zés, az ózonréteg növekedése stb. A 
környezet ignorálása egyben az én in dividuális fejlQdésének is útjában áll, mert a születés 
utáni elsQ dif fe ren ciá lódási lehetQséget az én és a nem én között azzal gyengíti, hogy az 
én vi szonyítási alapját – a környezetet és ennek jelentQségét – elérték te le ní ti.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja az emberrel szemben) A vállalkozás- és gazdálko-
dásetika alapjainak, az én, a te, a ti és a mi közötti emberközi kapcsolatok goromba meg-
sértése. Be  állí tó dásváltozások: 1. Az ember értékét emberségessége adja; 2. de in kább a 
ru ha teszi az embert; 3. kevésbé a ruha, inkább a pénze. Az ember ki  ik tatása 1. az értelmes 
munkafolyamatból (futószalag), 2. a munka fo lya mat  ból (au to ma tizálás) 3. Az emberi-
ség nyolcvan százaléka felesleges, en     nek kiik ta tá sa háttérszervezetek programja alapján 

2. ábra. A gazdálkodásból és vállalkozásból származó blokádok hatásköre, ame-
lyen belül a libidinálisenergia-áramlás a jelenkorban ellehetetlenülni látszik 
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folyamatban van. (Martin–Schumann 1998, 12.) 4. A magas kép zett ség_ m_szakiak és 
menedzserek utáni kereslet a tömeges fel sQoktatási kép zés eredményeként dramatikusan 
vissza fog esni. Ezek ki iktatása a tár sa dalmi és gazdasági rend összeomlásának lehetQ-
ségét ve tí ti elQre, ami az em beriség létét fenyegeti, (Vö.: Fromm 1994, Losonczi 1989; 
Forrester 1998; Kray 1993; Korten 1996; Martin–Schumann 1998; Lorenz 1997; King–
Schneider 1995; Brown 1993; Gore 1993; Soros 1997, 1999; Kocsis 1997; Menyhay 
1998, 2002, 2008) Kopátsy joggal szögezi le: „Arra a történelem egyértelm_en példát 
adott, hogy a liberális gazdaság poli ti ká nak a mindenkire, erQsekre és gyengékre egyfor-
mán érvényes gazdasági já ték  szabályai csak az erQseknek kedveznek, a felzárkózni aka-
rók számára jár ha tatlan utat jelentenek”. (Kopátsy 1995, 177.)

A társadalom összeomlásának lehetQsége arra vezethetQ vissza, hogy a nomenklatúra 
érdekeinek védelmében a neoliberális-monetáris filozófia alternatívák ki dol gozásának 
még idQben nem enged teret.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a dolgok, fogalmak és eszmék szintjén és a fogal-
mak átfunkcionálása út ján) Dolgok az egyre gyengülQ én fokozott önképszükségletének 
szol gá la  tában. Presztízsjavak. Felt_nési viszketegséget szolgáló javak. További sú  lyos 
következményekkel járó átfunkcionálások: önidentifikáció : multinacionális identifiká-
ció; szabadság : szabadosság; terrorizmus : szabadságharc; szabadságharc : terrorizmus; 
demokrácia : formális demokrácia; Szent István-ünnepnap : kenyér- és alkotmányünnep; 
Mikulás : télapó; karácsony : fenyQünnep és karácsonyparti; szociáldemokrácia : tQke-
érdek-képviselet; a nép érdekében : infláció, elbocsátások, egészségügyi megszorítások, 
kol  lektívcélokat szolgáló vállalatok privatizálása, privát nyugdíj pénz tá rak dézs málása 
stb.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a más nem_ek irányába) Homoszexualitás nép-
szer_sítése filmek, divat be  mu   tatók, városokat felforgató rendezvények és homoszexuális 
párok há  zas ság kötésén keresztül. Szexuális hajtóerQt gerjesztQ és kielégülést kí ná  ló vál-
lal kozások szaporodása. Szextelefonok. Politikusok homoszexuá lis hajla muk kal való ma-
nipulációja. Vallásos házassági tilalmak. Othaku-kompjuta-játék: Japánban ho nos porno-
gra fikus rajzfilm, amelynek kimenetelét a nézQ határozza meg stb.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a sperma és a petesejt között) Spermabankok, 
kölcsönanyák, mesterséges meg termékenyítés. Génmanipuláció. Babystyling. Vallásos 
házassági tilalmak, amelyek a homoszexualitás terjedésének kedveznek, stb.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja az új élettel szemben) Fogamzásgátló szerek 
üzleti bevetése. Abortusz a nyo   mor vagy az elkötelezettség és kötelesség elkerülés érde-
kében. Gyer mek  kereskedelem. CsecsemQgyilkosságok. Gyermekpornográfia, gyer mek-
prostitúció. Gyermekvállalástól való idegenkedés gazdasági okok miatt, stb.

(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a családdal szemben) A munkanélküliség réme és 
egyben a szociális ér zel mi védettség, a társadalmi bizonyosság elvesztése. Anyagi gon-
dok, sQt, meg élhetési gondok mint a családi perpatvarok forrásai. Pénz utáni hajsza és 
idQhiány. Érzelmi elszegényedés. NövekvQ kiszolgáltatottság a munka he lyen és az ezzel 
járó frusztráció bevitele a családba. Informális partneri kap csolatok elQnybe helyezése a 
nagyobb a felelQsséggel és több kö tött ség gel és kötelességgel járó intézményesített csa-
láddal szemben stb.
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(A libidinálisenergia-áramlás blokádja a szociális érzelmi védettséget illetQen) Az eddigiek 
együttes hatása elke rül  hetetlenül magával hozza a szociális érzelmi védettség felbomlását, a 
tár sadalmi bizonyosság elvesztését és ennek minden következményét (én gyen geség, fokozott 
pozitív-önképszükséglet, alacsony frusztrációs tolerancia, ma gas agressziós készség).

(Következmények) A libidinális energia áramlásának leblokkolása végeredményben a piaci 
me chanizmusokban rejlQ kizárólagos haszonelv alapján vezeti a társadalmat a szét ziláltság 
állapotába, amely a társadalom atomizálásához vezet. Az em be rek fQleg saját érdekeiket né-
zik, a konjunktív (életet szolgáló) társadalmi folyamatok beindítása erQsen csökken, ennek 
arányában a diszjunktív (szétziláló, destruktív) társadalmi folya ma tok felerQsödnek. Ez az út, 
freudi terminológiával, egyenesen a halálhajtóerQ fokozott érvénye sü lé sé hez vezet a libidó-
áramlás kárára. Itt nem csupán teóriáról van szó. EmlékeztetQk távirati stílusban: ká bítószer-
kereskedelem szedi az áldozatait. DDT megtalálható a sarkköri ten geri halakban is, az arzén 
a Békés megyei gyerekek hajában. A rabló gaz dál kodás során fellépett ivóvíz-szennyezettség 
komoly egészségi problémák oko zója. Anglia az Északi-tengert szeméttárolójának tekinti. Az 
USA gaz da sá gi okokra hivatkozva nem járult hozzá az egészséget károsító emisszió csök-
kentéséhez. TyúkürülékbQl gyártott és márkásnak álcázott fékpofák halá los kimenetel_ bal-
eseteket okoznak. Metilalkoholból gyártott likQrök va ku lás ra vezetnek. Csernobili és a Japán 
atomkatasztrófa. Konzervgyárakká alakított hajók öblöket halásznak le. A lehalászott öblök la-
kói éheznek. Rablók lehalászták a Tisza-tót. Csoda szer nek árult tablettáról kiderült, hogy asz-
pirin. Építkezésen nyereség céljá ból „megtakarított” cement az épület összeomlásához vezetett, 
és halálos ál do za tokat követelt. Vasúti berendezések ellopása súlyos balesetet okozott. Piros pap -
rikát „téglaporral” dúsítottak, gesztenyepürét burgonyával. Márkásnak feltüntetett elektromos 
készü lé kek sú lyos baleseteket okoztak – és tüzet. Hangulatjavító tablettaként diszkók ban árult 
Ecstasy tabletta már egyszeri használat után károsítja az agyat stb.

A gazdálkodás- és vállalkozásetika jelentQsége úgy jelentkezik, hogy a gaz  dálkodás és vál-
lalkozás etikátlansága a libidinálisenergia-áramlását a libi  dinális energia tárgyainak rend-
szerében minden szinten megszakíthatja, le  blokkolhatja, és mint láttuk, gyakran leblokkolja.

Kevésbé Európával van a baj, hanem sokkal inkább a kritikátlanul átvett anglo-
amerikai szabados kultúrával és az ennek alapján m_ködQ intézmények rendszerével, 
amely rendszer hajlamos a li bi di ná lis ener gia-áramlást lépten-nyomon leblokkolni.
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