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Pszichológiai eszmefoszlányok 
  

V 
 

CCI. Legsikeresebben éppen másságod, különlegességed, kivételességed, illetve 
tulajdonságaidnak rendhagyósága alapján érvényesítheted önmagadat. 
 

CCII. Ne légy soha meggondolatlanabb, esztelenebb, bohémabb, hóbortosabb 
és szenvedélyesebb, mint ahogyan életkorodhoz illene. 
 

CCIII. Szerintem tökéletesen érthető, hogy ma a különböző nemzedékek egé-
szen másképp gondolkodnak, hisz a különféle korok esetenként mélyre szántó-
an elkülönülő szociális ingerhatásainak következtében, valószínűleg agyuk 
nemcsak pszichológiailag, hanem élettanilag is másmilyen. 
 

CCIV. Versenyképességed növelésével párhuzamosan, emberségességedet 
szükségszerűen csökkentened kell. 
 

CCV. Maslow munkásságát  ma szinte mindenki motivációs rendszerére, illetve 
a szükségletek  piramisára (rangsorára) redukálja, nyilván teljesen helytelenül. 
 

CCVI. Korunkban a jó irányú változások (voltaképpen a fejlődés) érdekében, 
gyakorlatilag minden területen, de kiváltképpen az oktatás síkján, egyre gyak-
rabban mindent újra kellene kezdeni, újra kellene gondolni, újra meg kellene 
alapozni, újra fel kellene építeni, újra be kellene vezetni, ismételten problémává 
kellene tenni, újfent vita tárgyává kellene állítani, majd mindent újabb megköze-
lítések mentén újra kellene kutatni, új szempontok függvényében csaknem 
mindent újra kellene tanulni, már-már mindenre újabb és újabb stratégiákat, 
megközelítési módokat, módszereket, megoldásokat, utakat és lehetőségeket 
kellene találni. 
 

CCVII. Számos nevelési nehézség abból a pszichológiai jelenségből fakad, 
hogy míg a szülői viselkedést - alapállásban és nyilván normális körülmények 
között – a realitáselv (a valóság helyes megítélésére, a logikus gondolkodásra 
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vonatkozó princípium) vezérli, addig a gyermek megnyilatkozásait alapvetően 
az örömelv (az elsődleges folyamatok és elemi késztetések, valamint az alapve-
tő szükségletek és a kialakult vágyak rendszere)  motiválja. 
 
CCVIII. Napjainkban a szülőnek folytonosan azon is kell gondolkodnia, hogy 
gyermekét miként védelmezze a médiának, illetőleg az internetnek az erősza-
kosságra, durvaságra, fogyasztásra, kíméletlenségre, bántalmazásra, pornográfi-
ára, rasszizmusra, anorexiára vagy ismeretlen személyekkel való kapcsolattartás-
ra explicit mintát nyújtó információtömkelegétől.  
 
CCIX. Vajon hogyan fog gondolkodó felnőtté válni az a gyermek, aki nem ol-
vas (mert sem a család, sem pedig az iskola nem tanította meg számára, például 
hogy hogyan kell könyveket olvasni)? 
 
CCX. Talán a legnagyobb veszélyeket magában rejtő edukatív helyzet akkor 
alakul ki, amikor a nevelő viselkedését is (furcsa paradoxonos módon) minde-
nekelőtt és alapvetően a gyermekekre jellemző erős örömszerzési késztetettség 
(a szükségletek és vágyak minél gyorsabb kielégítésének hajlandósága, illetőleg a 
szenvedés, a gyötrelem vagy a fájdalom minél nagyobb mértékű elkerülése), és 
nem a valóság princípiuma motiválja. 
 
CCXI. Manapság egyre nagyobb azon emberek száma, akikben erős pozitív 
érzéseket vált ki még az olcsó zene, a vacak film, a silány előadás, az értéktelen 
rendezvény, a pocsék felszólalás, a gusztustalan folyóirat, a giccses prezentáció 
vagy a kommersz tévéműsor is. 
 
CCXII. A leggyakrabban cselekedeteink alapján ítélnek meg, s szinte sohasem a 
cselekvés-végrehajtás alatt megélt érzéseink függvényében. 
 
CCXIII. Önmagaddal csakis akkor lehetsz egyetértésben (s mások számára hi-
teles személy), ha hallgatsz érzéseidre, félelmeidre, örömeidre, szomorúságaid-
ra, haragjaidra, undorodásaidra, csalódásaidra, örvendezéseidre, kétségeidre, 
ellenszenveidre, utálataidra, aggodalmaidra, meglepetéseidre, derültségeidre, 
megbántottságaidra, élvezeteidre, féltékenységeidre, megvetéseidre, szánalmaid-
ra stb., továbbá, ha figyeled, elfogadod és tiszteletben tartod, ha hagyod, hogy 
felszínre kerüljenek, és nem tagadod, nem palástolod azokat. 
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CCXIV. Azzal, hogy a mai (fogyasztói) társadalom szüntelenül arra ösztönöz, 
hogy minél több vágyat (szenvedélyt, óhajt, kívánalmat stb.) formáljunk ma-
gunknak, és hogy azokat minél hamarabb, hacsak lehet azonnal és maximálisan 
teljesítsük (mindenekelőtt nyilván vásárlás révén), voltaképpen folyamatosan 
infantilizál, mert hiszen minden egyes vágyakozásunkat soha nem tudjuk betel-
jesíteni, s ez által tehetetlenségünk, gyámoltalanságunk, védtelenségünk és ügye-
fogyottságunk tudata gerjesztődik (minek következtében még könnyebben ma-
nipulálhatókká, befolyásolhatókká, irányíthatókká vagy terelhetőkké válunk). 
 
CCXV. Talán semmivel sem szabotálhatnád erősebben önmagad hatékonysá-
gát, mint a „nem érdemes”, „nincsen értelme”, „nem fog megfelelő alkalom 
adódni”, „nem leszek képes megtenni”, „nem vagyok elég okos”, „nincsen elég 
tehetségem”, „túl késő”, „nem tűnik reálisnak”, „nem fog sikerülni”, „nem fo-
gom kibírni”, „nem létezik”, „nem fog menni”, „túl sok az akadály”, „nem fog 
senki segíteni”, „túlzottan bonyolult”, „nem fog jól működni”, „nincs elegendő 
idő”, vagy „nem lesz semmi belőle” típusú, bénító erejű, demotiváló és mérge-
ző hatású  negatív gondolataiddal. 
 
CCXVI. Ha olykor nem kerülsz kritikus (élet)helyzetbe, ha néha nem szembe-
sülsz válságos tényállásokkal és körülményekkel, akkor igencsak valószínűnek 
mutatkozik, hogy elmélyülten nem fogod megélni személyes jellemzőid jobbító 
megváltoztatásának, interperszonális kapcsolataid gyökeres újrastrukturálásának 
és feljavításának, vagy egész életmódod előremutató átalakításának szükséges-
ségét. 
 
CCXVII. Ne mondj le soha azon szándékodról, hogy a jobban élés módozatait, 
a testi-lelki egészség megőrzésének feltételeit, önmagad pontosabb ismeretének 
és tiszteletének eszközeit, valamint a lényeges emberi tulajdonságok és morális 
értékek megszerzésének lehetőségeit minél elmélyültebben megtanuld.  
 
CCXVIII. Egy-egy hazugságban olykor embertársunk iránti tisztelet ölthet tes-
tet (például, amikor a súlyos betegségben szenvedő barátunknak azt mondjuk, 
hogy „te ma nagyon jól nézel ki”). 
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CCXIX. Egyáltalán nem ritka az olyan élethelyzet, amelyben a hazudás nehéz 
és elmulaszthatatlan intellektuális feladattá válik. 
 
CCXX. Kevés rosszabb dolog van a makacskodó rossz szokásnál. 
 
CCXXI. Múltunk elemzésekor előkerülnek néha olyan dolgok is, amelyekre 
voltaképpen nem illene emlékezni. 
 
CCXXII. Amikor online vagy, akkor a virtuális világban gyakorlatilag egy má-
sodik életed zajlik. 
 
CCXXIII. Ha a környezetből szinte szakadatlanul hozzád érkező negatív és 
mérgező üzeneteket nemcsak felfogod, hanem felhalmozva elraktározod el-
médben, egyáltalán ne csodálkozz azon, hogy rosszul érzed magad. 
 
CCXXIV. Ha a világ módosul körülötted, attitűdjeidben, elgondolásaidban, 
felvetéseidben, meggyőződéseidben, megítéléseidben, elveidben, elméleteidben, 
valamint szokásaidban vagy cselekvésmódjaidban te sem maradhatsz változat-
lan. 
 
CCXXV. Ha az előző rövid reflekciómat elolvastad, akkor képzeleted és gon-
dolkodásod révén – bizonyos mértékben – annak egyfajta társszerzőjévé váltál. 
 
CCXXVI. Hajlok arra, hogy esetenként többre értékeljem a szavak érzelmi töl-
tetét, mint azok narratív funkcióját. 
 
CCXXVII. Nehezen tudok hatékonyan beszélgetni veled, ha az, amit számom-
ra közölsz, érzelmileg hidegen hagy. 
 
CCXXVIII. A gyermek számára a családbeli érzelmi depriváció és sivárság jó-
formán épp oly mértékben fejlődést visszatartó zárka, mint az irányába érkező 
túlzott, mindig áradó, gyakorta fojtogató és nehezen feldolgozható mérhetetlen 
szeretet. 
 
CCXXIX. Könnyű elképzelni, hogy a teljes felfordulás irányában halad, és elke-
rülhetetlenül bajba (krízisbe) kerül az a társadalom, és nyilván annak oktatási 
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rendszere is, melyben az átlagnál alacsonyabb szellemi képességűek, illetőleg az 
ostobák és a balgák nem kisebbségben élnek, hanem a többséget alkotják. 
 
CCXXX.  A lelki problémák pszichológiai megközelítéseinek és elméleteinek 
nagy száma miatt, ahhoz, hogy sajátos  bajaidat helyrehozd és pszichés helyze-
tedet minél elmélyültebben megértsd, több, különböző irányultságú, más-más 
terápiás szemlélettel rendelkező, eltérő szakmai hitvallású, más-más pályafilozó-
fiát valló és változatos módszereket alkalmazó rendelőbe kell ellátogatnod. 
 

CCXXXI. Vajon mi lesz a következménye annak az egyes statisztikai adatok 
által alátámasztott ténynek, miszerint folyamatosan növekszik azon férfiak 
száma, akik olyan – régebben kizárólag nőkre jellemző – sztereotípiákkal és 
szokásokkal rendelkeznek, mint például az arcbőr krémekkel való kezelése, a 
különböző táplálkozási diétákkal való próbálkozás, a fogyókúra, az időnkénti 
szőrtelenítés, a különböző esztétikai műtétek elvégeztetése, a manikűrözés, a 
hajszín átfestése, szoláriumok látogatása stb. 
 

CCXXXII. Egyesek emberfeletti erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, 
hogy helytelen cselekedeteik, téves viszonyulásaik vagy immorális viselkedéseik 
magyarázatára minél remekebb és parádésabb, illetve elhihetőbb érveket talál-
janak. 
 

CCXXXIII. Pszichológiai szempontból azért ragaszkodsz a facebook-hoz, 
mert az annak az erős érzését kelti benned, hogy szociálisan beilleszkedtél és 
elfogadott vagy, mert megalapoz lelkületedben egyfajta védettséget nyújtó ho-
vatartozási élményt, mert jelenléted vagy önmagad jeleit nap mint nap megjele-
níti (és ezért a barátok minden bizonnyal nem fognak elfelejteni), mert annak 
terén kevésbé érzed magad törékenynek, sebezhetőnek és félénknek, mert lehe-
tőséget nyújt arra, hogy bármikor kapcsolatba kerülj társaiddal, mert erősíti és 
stabilizálja identitásodat, végül, mert mindezek függvényében jelentős mérték-
ben kielégíti a szociális és érzelmi biztonság megélése iránti igényedet.  
 

CCXXXIV. a) Önismeret és önmegértés hiányában nem leszel képes megfelelő 
tudatossággal viszonyulni önmagadhoz, jó vagy rossz tulajdonságaidat nem tu-
dod majd sem elfogadni és valorizálni, sem elvetni és semlegesíteni. 
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CCXXXIV. b) Önnön lelki problémáid vagy adott negatív élethelyzeted meg-
ismerése és elmélyült megértése rendszerint az óhajtott jobbító változás bekö-
vetkeztének első lépés jellegű előfeltétele. 
 
CCXXXV. Önmagadnak lehetsz mind isteni – azaz jó és hasznavehető –, mind 
pedig ördögi, vagyis rossz és haszontalan társa. 
 
CCXXXVI. Normális körülmények között soha nem unhatunk bele kellemes 
érzéseink aprólékos elemzésébe, de könnyen belefáradhatunk vagy belebete-
gedhetünk kellemetlen élményeinken való folytonos tépelődésébe. 
 
CCXXXVII. Ma már mindenkinek megszámlálhatatlanul több vágya van, mint 
amennyi szükséglete (jóllehet testi-lelki egyensúlyunk és jóllétünk mindenek-
előtt szükségleteink kielégítésétől, és nem vágyaink teljesülésétől függ). 
 
CCXXXVIII. Ne feledkezhetünk meg arról soha, hogy valamennyi (jó vagy 
rossz) emberi kapcsolatainknak egyszersmind társszerzői vagyunk. 
 
CCXXXIX. Van, aki egyes kikerekedett gondolatainak explicit kifejezésével 
voltaképpen további lappangó gondolatait szeretné elrejtve tartani. 
 
CCXL. Pszichológiai szempontból a gyermek normális fejlődésében nem any-
nyira a játék(szer) játszik fontos szerepet, mint inkább maga a (spontán, szabad, 
szórakoztató, képzelet síkján futó, kreatív és szimbolikus) játszás konkrét akti-
vitása (jóllehet manapság termékeik hihetetlen változatosságával a játékgyárak 
és -üzletek ennek éppen a fordítottját sugallják). 
 
CCXLI. Sajnos sokszor nem tűnik kedvezőnek, hogy egyes (identitásunk szá-
mára kedvező, de nyilván elvetni való) előítéleteinkről lemondjunk, vagy hogy 
azoktól eltérjünk, mert hiszen azzal voltaképpen önképünket – saját magunkról 
kialakított gondolataink, nézeteink és érzéseink rendszerét – gyengítenénk. 
 
CCXLII. Ha egyedül akarsz maradni önmagaddal, mindenről lemondhatsz, és 
mindentől eltávolodhatsz, de a belső beszédedre, illetve a gondolataidra nagy 
szükséged lesz. 
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CCXLIII. Talán nincsen még egy olyan  megismerési terület, amelyen viszony-
lag egyszerű jelenségeket (észlelés, emlékezet, emóció stb.) a szakértők oly any-
nyira bonyolult nyelvezettel, roppant összetett elméletek formájában írnának le, 
mint a pszichológia. 
 
CCXLIV. A fogyasztói társadalom vezérei rég rájöttek arra, hogy nem tudunk 
ellenállni, és nincs elégséges lelki erőnk keményebben harcba szállni a latens 
fogyasztási vágyainkkal, valamint a lappangó birtoklási epekedésünket folyama-
tosan ingerlő-serkentő, mindig újabbnak, hatásosabbnak, nagyobbnak, erő-
sebbnek, szebbnek és korszerűbbnek kikiáltott (és egyre vonzóbb csomagolá-
sú) dolgokkal. 
 
CCXLV. Életed történéseire és tevékenységeidre vonatkozó (adat)közléseid 
iránt a facebook-on elsősorban nem azok a legkíváncsiabbak, akiknek szántad, 
nem azok tanulmányozzák, rendezgetik és raktározzák a rád vonatkozó infor-
mációkat (és rajzolják meg minél aprólékosabban a pszichológiai profilodat), 
nem azok követik érdeklődéssel tájékoztatásaidat, akik like-olnak, hanem éppen 
azok, akik számodra semlegesek, akiket homály föd, akik álnév alatt futnak, 
akik álbarátaid, vagy akiket egyszerűen nem is ismersz. 
 
CCXLVI. Ha nem tudod a környezeti körülményeidet, illetve alapvető életfel-
tételeidet időnként javítani, próbáld legalább önmagad hatékonyságát erőtel-
jesebben optimalizálni. 
 
CCXLVII. Az utóbbi években az egyre hatékonyabb információs és kom-
munikációs technológiai eszközök megjelenése folyamatosan fokozta az 
iskolai tudás és az iskolán kívüli (valós életbeli) műveltség közötti külön-
bözőségeket és ellentmondásokat, illetőleg elmélyítette az azok között 
húzódó versengést. 
 
CCXLVIII. a) Néha arra óhajtunk összpontosítani, hogy semmire se összpon-
tosítsunk. 
 
CCXLVIII b) Olykor az a gondolat jár a fejünkben, hogy nem kellene semmire 
se gondoljunk. 
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CCXLIX. Amikor szomjasak vagyunk és mohón isszuk a vizet, vajon miért 
nem gondolunk egyáltalán arra, amit a vízről (az iskolában) tanultunk, neveze-
tesen, hogy az a hidrogén és oxigén vegyülete, hogy a kémiai képlete H

2
O, hogy 

a keménységét a benne feloldódott kalcium- és magnézium-sók adják, hogy 
forráspontja 100 °C, hogy szilárd halmazállapotában jégnek, légnemű halmazál-
lapotában pedig gőznek nevezzük stb., stb. 
 
CCL. Ha adott betegségben a fájdalom érzése a gyógyulás jele lenne, akkor az 
minden bizonnyal nem szenvedést és gyötrődést, hanem éppen ellenkezőleg, 
megelégedést és lelki nyugalmat váltana ki.  
  


