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Válassz szét és hozz össze – 1. rész

Mindnyájan arra törekszünk, hogy boldogok legyünk. Ez azonban nem 
mindig olyan egyszerű. Ugyan melyikünk ne bonyolódott volna már 
vitába jelentéktelen ügyek, szerelmi bánat, gyász vagy csalódás miatt? 
Ki ne érezte volna már úgy, hogy nincs tovább, ki ne lett volna még soha 
elkeseredve? Én ismerem ezeket a helyzeteket, és meggyőződésem, hogy 
mindenkinek volt már része egyikben-másikban. Az egyetlen különbség 
az, hogy más-más történetet kapcsolunk ezekhez a helyzetekhez, de 
ettől eltekintve ugyanazokban a gyötrő érzésekben osztozunk – pedig 
mindnyájan megszabadulhatnánk tőlük. Ez a könyv az olvasóhoz 
fordul, az emberhez, aki segítséget nyújt és segítséget keres az élethez 
– azokhoz fordul, akiknek boldog és kiegyensúlyozott az életük, 
szeretetteljes kapcsolatokban élnek és anyagi és szellemi gazdagságra 
törekszenek. A továbbiakban két kitűnő eszközt mutatok be ehhez: a 
család-, illetve rendszerállítást, valamint a ho’oponoponónak nevezett 
hawaii megbocsátó szertartást. Ezzel a két eszközzel felszerelkezve már 
elhárítható az útból minden akadály, és az olvasó közelebb kerülhet 
céljaihoz.

Tapasztalt tanácsadóként és tanfolyamvezetőként fontosnak tartom 
meg ismertetni az olvasót azzal, hogy (1) hogyan tudja megfejteni, mi 
fékezi őt az életben és (2) hogyan tudja megjavítani a kapcsolatait. Ily 
módon sikeresebbé válhat az élete, mivel sikeressé csak az önmagával, az 
embertársaival, a természettel és a spirituális eredetével való jó viszony 
teszi az embert. Elvégre mindig az embertársaink azok, akik kitárják 
előttünk az ajtókat.

Ebben a könyvecskében a társadalom- és a viselkedéspszichológia terü-
letére tett kis kitérők mellett a fő célom az, hogy bevezessem az olvasót a 
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család-, illetve rendszerállítás világába, valamint a családi tanácskozások 
hawaii formájába, a ho’oponoponóba.

Már maga a „családállítás” és a „családi tanácskozás” kifejezés 
arra a közösségre utal, amely nem szigeteli el az embert a maga 
kihívásaival, hanem a környezetébe illeszkedő lénynek tekinti. Ezért 
az ismeretanyaggal párhuzamosan olyan gyakorlatokat is bemutatok, 
amelyek segítenek ötvözni egymással a két módszert – nemcsak az 
olvasó javára, hanem az egész világéra is.

Ez a megközelítés, mármint az egyes elemek vizsgálata, majd valami 
még hatékonyabbá ötvözése az orvos, filozófus és misztikus Paracelsus 
(1493–1541) révén vált ismertté „spagirika” (gör. spao = elválasztani 
és ageiro = egyesíteni, összehozni) néven. Ez a természetgyógyászati 
módszer az ősi hagyományos eljárások átültetése a gyógyszerészetbe és 
a gyógykezelésbe. Hadd utaljak példaként azoknak a kenőcsöknek az 
előállítására, amelyek csak bizonyos gyógynövényekkel érintkezve fejtik 
ki gyógyhatásukat.

Ezen a mintegy 160 oldalon át tartó utazáson olyan nagy filozófusok 
elveit követjük, mint Szókratész vagy Seneca, akik megtanítanak (1) 
rájönni, hogy kik vagyunk és (2) pontosan azzá válni, akik vagyunk. 
Amint sejthető, ez a könyvecske az öntapasztalásról szól: az olvasó saját 
magáról tud meg valamit – és ez a lényeg. Mivel minden tudomány 
elméleti és gyakorlati elemekből áll, én is megoldó formulákkal, rövid 
történetekkel és esettanulmányokkal fűszerezem a gyakorlatokat, hogy 
az olvasó azonnal láthassa, illetve érezhesse az elért eredményeket. 
Érdemes a könyv mellé rendszeresíteni egy munkafüzetet, amelybe le 
is lehet írni a tapasztaltakat. Ez a didaktikus módszer segít elmélyíteni 
a frissen elsajátított tudásanyagot. Ezzel a módszerrel az ájurvéda nagy 
tanítóit követjük, akik először mindig saját magukon próbáltak ki 
minden gyógyszert, sohasem máson. Lássuk tehát a gyakorlatot!
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Nem elég a tudás, 
alkalmazni is kell; 
nem elég az akarás, 

cselekedni is kell.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832),
in: Maximák és reflexiók

Chuck Spezzano amerikai pszichológus az általa kidolgozott 
„psychology of vision” elnevezésű módszerben arra hivatkozik, hogy 
valamiféleképpen minden mindennel összefügg, minden kapcsolatban 
van egymással, vagyis alapjában véve minden probléma kapcsolati 
problémának tekinthető. Amikor először meghallottam ezt, mintha 
hályog hullt volna le a szememről: hát persze, a kapcsolataimat kell 
megjavítanom – a testemhez, a szüleimhez, a pénzemhez, sőt akár 
a rendetlen fiókomhoz fűződő viszonyomat! Ettől kezdve már nem 
tekintettem magamat a körülmények áldozatának, hanem rájöttem, 
hogy minden nehézség kialakulásához tevékenyen hozzájárultam, így 
viszont abszolút hatalmamban áll változtatni is a helyzeten. Úgyhogy 
köszönöm, kedves Chuck Spezzano! Valóban, mindig mások azok, akik 
kitárják előttünk az ajtókat, és gazdagabbá teszik az életünket.

Ha túl kevés vagy nem elég a pénzünk, a viszonyulásunkkal van a 
gond – talán másként kellene viszonyulnunk a munkáltatónkhoz, a 
megrendelőinkhez vagy magának a pénznek az áramló energiájához. 
De végső soron mindegyik esetben saját magunkkal van bajunk. Milyen 
képet táplálunk magunkról? Mennyire becsüljük magunkat? Bízunk-e 
magunkban? Hol vagyunk útban magunknak? Szeretjük magunkat 
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annyira, hogy csak a legjobbal érjük be, és ezért tenni is hajlandók 
vagyunk? Ezek lényeges kérdések minden kapcsolatban. Hogy állunk 
tehát a kapcsolatainkkal, például a szüleinkhez, a hivatásunkhoz, az 
alakunkhoz, a múltunkhoz és a jövőnkhöz, az embertársaink sikeréhez 
fűződő viszonyunkkal? Talán nem is gondolunk rájuk, mert terhesnek 
érezzük őket, és inkább magunkba fojtjuk az érzéseinket? Pedig ezek 
a kérdések előbb-utóbb szinte maguktól felszínre kerülnek. Jobb 
tehát, ha mielőbb szembesülünk önmagunkkal és a viszonyainkkal. 
Meggyőződésem, hogy olvasóim a legintelligensebb emberek öt 
százalékához tartoznak – mivel az emberiségnek csupán ezt a csekély 
hányadát érdekli az önismeret.

Ebben a könyvben közös utazásra indulunk, és útközben sokféle 
kapcsolatot orvosolni fogunk. Ez nem lesz haszontalan, mivel köz-
vélemény-kutatások – például a Stanford egyetem által végzettek – 
kimutatták, hogy boldogságérzetünk és személyes sikerünk nagyrészt 
az emberi kapcsolatainktól függ. A Tel Aviv-i egyetem pszichológusai, 
Arie Shirom, Sharon Toker és Yasmin Akkaly egy húsz esztendőn át 
végzett tanulmányban még azt is kimutatták, hogy a kiegyensúlyozott 
munkahelyi viszonyok megnövelik az emberi élettartamot.1 A család-
állítással és a ho’oponoponóval a tarsolyunkban tehát kitűnően fel 
leszünk szerelkezve a nagy lépéshez, amely a boldogság irányába vezet. 
Úgyhogy horgonyt fel – indulunk!

 

1 „Work-Based Predictors of Mortality: A 20-Year Follow-Up of Healthy Employees”, in: Health 
Psychology, American Psychological Association, 2011, Vol. 30, No. 3, 268–275.




