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Fodor László 

 

Pszichológiai eszmefoszlányok – IV 
 
CLI. Ha a között, amit gondolsz, mondasz, érzel és teszel szoros összefüggés, 
illetve szerves kongruencia, konszonancia és koherencia van, pszichológiai 
szempontból tökéletesen normálisnak tarthatod magad. 
 
CLII. Minél erőszakosabban keresed a biztonság fogantyúit, annál több okot 
találsz a kételkedésre, a fenntartásokra, a kétségekre, a bizonytalanságra. 
 
CLIII. A munkáját szenvedélyesen végző embert gyakran az fárasztja el jobban, 
amit valamilyen okból kifolyólag még nem tudott megtenni. 
 
CLIV. Múltunkban (sajnos vagy szerencsére) mindig csak a jelenlegi memóri-
ánkkal keresgélhetünk.  
 
CLV. Néha-néha célszerű, ha önmagaddal is randevúzol.  
 
CLVI. Az agresszív ember cselekedetei annál erőszakosabbak, annál sértőbbek 
és annál nagyobb fájdalmat okoznak, minél erősebb (vágyakozásokra, törekvé-
sekre, szükségletekre, becsvágyakra, óhajokra vagy kívánalmakra, illetve azok 
be nem teljesülésére vonatkozó, a legtöbbször meg nem fogalmazódott és ki 
nem mondott) és bántóbb nyugtalan félelmek, frusztrációk és gyötrelmek la-
pulnak lelkületében. 
 
CLVII. Egyes emberek mindenekelőtt a tökéletesen kiérlelődött, szoros és él-
ménykeltő társas kapcsolataik, valamint közeli, meghitt és igazi barátaik számá-
nak szempontjából szegények (s nem annyira az anyagiak tekintetében). 
 
CLVIII. Ha időnként nem lendülsz mozgásba és valahová nem utazol el, nem 
tudsz majd önmagadhoz közelebb kerülni, sem az ismeretlen helyekből fakadó 
pozitív energiával lelkületileg feltöltődni, sem a hétköznapi bajaidat-gondjaidat 
egy időre elfelejteni vagy legalább azokat más szemmel és más szemszögből 
nézni, szívet melengető és boldogító élményét megismerni, végül is nem leszel 
képes a határtalan szabadság érzését megélni, és ez által mintegy újjászületni és 
értékesebbé válni.  
 
CLIX. Légy biztos abban, aki vagy.  
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CLX. Életének valamely pillanatában, valamilyen lét- vagy cselekvésterület vo-
natkozásában és valamilyen testi vagy lelki struktúra tekintetében gyakorlatilag 
minden ember rendelkezett/rendelkezik valamilyen gyengeséggel, nehézséggel, 
zavarral vagy fogyatékossággal. Így tehát mindannyiunkra tökéletesen ráillik a 
„speciális szükségletű” jelző. 
 
CLXI. a. Teljes önmagadat ne zárd be egyetlen értékítéletbe. 
 
CLXI. b. Teljes önmagadat kizárólag ne vágyaid alapján határozd meg. 
 
CLXII. Gyakorlatilag nem létezhet oly annyira agyalágyult tolvaj, aki ne tudná, 
hogy nem szabad lopni, de gyakran megfigyelhető olyan rabló, aki miután te-
temes gaztettét elkövette, szentül meg van győződve, hogy helyesen cseleke-
dett. 
 
CLXIII. Jó könyvet már csak azért is érdemes olvasni, mert aközben rendsze-
rint az az erős érzésünk kel életre és kezd szárnyalni, hogy fokozottan intelli-
gensek vagyunk. 
 
CLXIV. Vigyázz, hogy problémáid, nehézségeid, gondjaid, feszültségeid és fáj-
dalmaid nehogy énképed szerves összetevő részévé váljanak, mert majd, ami-
kor énképed védelmére kényszerülsz, implicit módon problémáidat, nehézsége-
idet, gondjaidat, feszültségeidet és fájdalmaidat is oltalmazni, őrizni, illetőleg 
rögzíteni fogod. 
 
CLXV. Ha lényünkön olthatatlanul elhatalmasodik egy szenvedély (az általa 
meghatározott sikereink mellett), nagyon könnyen elveszthetjük mind józan 
eszünket (éles tisztánlátásunkat vagy helyes ítélőképességünket), mind pedig 
erkölcsi belátásunkat és mértékletességünket. 
 
CLXVI. Az emberi lények sérülékenységének paradoxona, illetőleg az embe-
reknek a károsító eseményekkel való szembesülésében megmutatkozó pszichi-
kus egyenlőtlenségek princípiuma: Gyakorta éppen a gyenge fizikumú, vékony-
dongájú, látszólag erőtlen, könnyen sebezhetőnek tűnő és törékeny egyének 
tesznek hihetetlen állóképességről, elképesztő testi-lelki rezisztenciáról, nagy-
mértékű megküzdési erőforrások előteremtési lehetőségéről és kiváló érzelmi 
terheléselviselésről tanúbizonyságot, stresszt gerjesztő tényezőkkel, konfliktu-
sos helyzetekkel vagy energiákat elszívó, traumatizáló eseményekkel szemben.  
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CLXVII. Sokan feltehetően azért nem olvasnak, mert úgy vélik, hogy számukra 
az olvasás élvezete nem elég intenzív. 
 

CLXVIII. Normális körülmények között a hosszan tartó szenvedéstől abnor-
málissá válhatsz. 
 

CLXIX. Ejtett-e már valaha is gondolkodóba annak ténye, hogy olykor már 
nem figyelsz saját gondolataidra sem, hogy adott pillanatban már nem vagy ké-
pes nyomon követni vagy hallani folyamatosan gerjedő gondolataidat, hogy 
esetenként az ellenkezőjét teszed annak, amit gondolataid sugallnak, hogy egyes 
gondolataidat szörnyűségesnek tartod, másokból pedig számos gondod ölt tes-
tet, vagy hogy még a felét sem hiszed el felmerülő gondolataidnak? 
 
CLXX. a. Amit jövődről gondolsz, jelenedet határozza meg. 
 

CLXX. b. Múltad tisztázására csak akkor van szükség, ha jelened zavaros. 
 

CLXX. c. Napról napra (sőt percről percre és óráról órára) bebizonyosodik, 
hogy nem élhetünk kizárólag a mában/a mának, napról napra (illetve percről 
percre és óráról órára), jóllehet Horatius a Carpe Diem felhívásával, mint aho-
gyan manapság is számos pszichológus egyszersmind ezt javasolja. 
 

CLXX. d. Ha nem gondolsz egy jobb és sikeresebb holnapra, egyrészt nem fe-
lejtheted el a múltbeli rosszat, másrészt nem haladhatod meg a jelenlegi helyzet 
meddőségét.  
 

CLXX. e. Ha reménytelennek látod a jövődet, jelened sem lehet valami fényes. 
 

CLXXI. Ha hosszadalmasan haragszol (például valamiért valakire), egyrészt 
önmagadat mérgezed, illetve saját szívednek teszel rosszat, másrészt erőforrása-
idat gyengíted (energiáidat elfecséreled), következésszerűen – a megélt negatív, 
ellenséges és romboló indulatok, illetve érzések révén – nemcsak önnön egész-
ségedet károsítod, hanem környezetedet is szennyezed. 
 

CLXXII. Reggel a fürdőszobai tükörből rád néző személyre vess rokonszenves 
pillantásokat.  
 

CLXXIII. Egyeseknek a zenehallgatás, a múzeumlátogatás, a könyvolvasás, az 
utazás vagy a színházba járás, másoknak pedig a halászás, a vásárlás, a kocsmá-
zás, a semmittevés vagy a cigarettázás épp oly erőteljes szükségletükké vált, 
mint amilyen a légzés, az alvás vagy a vízivás biológiai késztetése. 
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CLXXIV. a. Talán nem nyújthat semmi nagyobb és jobb lehetőséget mély, fris-
sítő, energizáló, gyógyító és szabad lélegzetvételre, mint a valahová (vagy minél 
messzibbre) elutazás. 
 
CLXXIV. b. (Úti)könyvek olvasása nélkül nem kelhet életre benned az 
(el)utazás igazi vágya. 
 
CLXXV. A negatív gondolat épp annyira veszélyes, mint a szervezetbe jutott 
mérgező anyag (mert hiszen gyengít, éget, mar, megbetegít, megbénít, eszmé-
letlenné tesz). 
 
CLXXVI. Sajnos roppant nehezen tudnánk összeállítani egy olyan listát, amely-
re azt kellene feltüntetnünk, hogy mit is tanultunk az iskolában önmagunkról, 
önvalónkról, saját személyünkről, a lényünkben specifikusan testet öltő humán 
lényegről, partikuláris bio-pszicho-szociális habitusunkról és sajátos kulturális 
természetünkről, egyedi, senki máséval össze nem téveszthető testi (anatómiai 
és fiziológiai) jellegünkről, páratlan és szinguláris lelki működéseinkről, önnön 
elménkről, egész pszichés világunkról, arról voltaképpen, hogy kik és milyen 
lények is vagyunk, miben áll egyszeri saját valónk. 
 
CLXXVII. Ha valamit valóban szörnyűségesnek (gyűlöletesnek, egészségtelen-
nek, illegálisnak, utálatosnak, erkölcstelennek stb.) ítélsz meg, akkor semmi szín 
alatt nem érezhetsz égő vágyat annak megismerésére/megtapasztalására. 
 
CLXXVIII. Jó adag bátorság (lélekjelenlét, eltökéltség, elhatározás, állhatatos-
ság, kitartás, elkötelezettség) nélkül nem tudsz önmagad lenni. Azaz szabadon, 
kényszerítő tényezők hiányában és megfelelő szándékossággal nem tudod fel-
ismerni (elfogadni vagy elutasítani) és kifejezni (kijelenteni, nyilvánosságra hoz-
ni) mindazt, amit pozitív vagy negatív alapvetésben érzel és gondolsz. Függet-
lenül, elégséges éninvolváltsággal és következetességgel nem tudod megtenni 
mindazt, amit jónak, szépnek és igaznak tartasz. 
 
CLXXIX. Bármilyen erős a szociális lényegünk, és bármennyire vektoriális a 
társas irányultságunk, időnként azért csupán az önmagunkkal (saját szemé-
lyünkkel) eltöltött időre is szükségünk van, alkalomadtán az egyedüllétet, illetve 
a magányt is szeretjük élvezni. 
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CLXXX. Vannak, akik félnek nevén nevezni a dolgokat (egyszerűen nem merik 
az igazságot kimondani), és vannak, akik bátran hazudnak (akik szemrebbenés 
nélkül megtévesztenek). 
 
CLXXXI. A „régi szép idők”-ből fakadó homályos, kétséges és elmosódó 
(szokásokra, hagyományokra, tapasztalatokra, jártasságokra stb. vonatkozó) 
emlékképek alapján nemcsak nem hatékony, hanem alkalmasint igencsak veszé-
lyes is mind a jelennek az építése, mind pedig a jövőnek a tervezése. 
 
CLXXXII. A hála megélésére képes ember manapság éppen azért olyan ritka, 
mert pszichológiai szempontból a hálaérzés – mint az emberségesség magté-
nyezője – nemcsak egy jótevő, segítő vagy ajándékozó személyre vonatkozó 
elismerés (lekötelezettség vagy köszönetnyilvánítás) egyszerű érzése, hanem 
olyan átfogó komplex szellemi állapot, ugyanakkor olyan nagyhorderejű, mély-
reható és széles szférájú pozitív érzelem, amely erőteljesen a jótett, a szívesség, 
a kedvesség, az ajándék vagy a jóakarat viszonzására (visszaszolgáltatására) 
késztet. A hálaérzés megélésére csak az képes, aki egyrészt meg tudja pontosan 
állapítani, hogy életében milyen pozitív fejlemény következett be, másrészt, 
hogy ez a fejlemény kinek a szándékos (önzetlenségen, jószívűségen, nemessé-
gen, nagylelkűségen, készségességen, jóságosságon alapuló) döntéséhez kapcso-
lódik. 
 
CLXXXIII. Jobban félek az emberek közötti kapcsolatok sivatagosodásától, 
mint a földterületek aszályosodásától.  
 
CLXXXIV. Jövődet ne próbáld megjósolni, de törekedj mindig azt elképzelni 
(és ennek alapján folyamatosan tervezni). 
 
CLXXXV. a. Tested könnyen lelki bajaid áldozatává válhat.  
CLXXXV. b. Lelked könnyen testi bajaid áldozatává válhat. 
 
CLXXXVI. Minél több vagyont és rablási tapasztalatot halmoz fel lopásai ré-
vén egy tolvaj, annál kisebb annak valószínűsége, hogy adott pillanatban morá-
lisan jó irányban megváltozik, és az elkövetkezőkben becsületes emberként fog 
élni. 
 
CLXXXVII. Sajnos ma már megcáfolhatatlan (biológiai és pszichológiai) tény-
ként ismerhetjük el, hogy a ma élő ember emberi mivoltában sohasem teljes, 
emberségében soha nem lehet egészen megvalósult, emberségességének és 
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humántulajdonságainak teljesen kibontakozott szintjére soha nem juthat el, 
morális, szellemi, lelki, szociális és kulturális fejlődésének legmagasabb stádiu-
mában sem lehet soha tökéletes, emberi lényegéből és humán arculatából min-
dig, de mindig hiányzik valami, tudatossága, műveltsége, tudása, gondolkodása, 
értékrendszere és viselkedése sosem kifogástalan, jósága soha nem optimális 
(mondhatni mindig csupán egyfajta félkész termék). 
 
CLXXXVIII. Aligha kétséges, hogy legértékesebb, legfontosabb és leghaszno-
sabb tulajdonod nem egyéb, mint önnön lényed.  
 
CLXXXIX. Minél több birtoklási vágyad teljesül, lelkileg annál szegényebb le-
szel. 
 
CLXL. Ha 20 éves, vagy és elönt a szerelem érzelme, fantáziád többé nem fog 
határokat ismerni, nem leszel képes azt féken tartani.  
 
CLXLI. Ne feledd, hogy életed minden pillanatában, lelki világod hatalmas bi-
rodalmában mindig léteznek még fel nem tárt, latens állapotú, polivalens jelle-
gű, tartalékolt s egyfajta készenlétben álló, mintegy felhasználásra, illetve igény-
bevételre várakozó erőforrások. 
 
CLXLII. Lelkületedben a negatív gondolatok éppen úgy halmozódhatnak, mint 
szervezetedben a mérgező anyagok, és ekképp pszichikus működéseidet egyre 
erőteljesebben akadályozhatják, esetenként pedig jelentős mértékben dezakti-
válhatják. 
 
CLXLIII. A pedagógusnak a gyermek iránti szeretete az érzelmi kiégés, a beto-
kosodás és a fásultság, továbbá a szellemi sivárosodás, a lélektelenné, érzéket-
lenné, érdektelenné, rugalmatlanná és zord tisztviselőszerűvé válás legjobb el-
lenszere. 
 
CLXLIV. Gyermekednek mindenekelőtt a szükségleteit elégítsd ki, és ne vágya-
it teljesítsd. 
 
CLXLV. Ha olykor-olykor nem nézünk egymás szemébe, kettőnk között sem 
erős érzelmi, sem stabil mentális kapcsolat nem jöhet létre. 
 
CLXLVI. Minél több dologtulajdonlási vágya van egy embernek, annál keve-
sebb megismerési törekvés bontakozik ki benne.  
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CLXLVII. Napjainkban egyre ritkább az az ember, aki ajándék gyanánt legin-
kább szavakat, és nem tárgyakat szeretne kapni (és adni). 
 
CLXLVIII. Társadalmunk sajátságos kisebbségéről, nevezetesen a becsületes és 
emberséges emberek csoportjáról, manapság sajnos roppant kevés szó esik. 
 
CLXLIX. Módfelett egocentrikus, vagy ha még akkor is magadra figyelsz, ami-
kor embertársadra tekintesz, vagy ha akkor is önnön szükségleteiddel foglalko-
zol, amikor a bajba jutott másiknak kellene segítséget nyújtanod. 
 
CC. Önazonosságod csak akkor van, illetve önmagaddal csak akkor lehetsz 
azonos, ha a világon senki mással nem vagy azonos, azaz, ha sajátos identitásod 
voltaképpen specifikus másság. 

 


