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 Bevezetés

A Horogra akasztva című könyvtől 
A tudatos fi gyelem művészetéig

Van egy bizonyos sárga könyv, ami a legtöbb IT-cég könyvespolcán megtalál-
ható. Láttam már a Facebooknál, a Google-nál, a Paypalnál és a Slacknél is. 
Konferenciákon és céges tréningeken is terjesztik. A Microsoftnál dolgozó 
barátom mesélte, hogy a vezérigazgató, Staya Nadella felmutatta a könyv egy 
példányát, és melegen ajánlotta a cég összes dolgozójának.

A HOOKED – Horogra akasztva – Hogyan fejlessz szokásformáló termékeket  
(Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2020) volt az a bizonyos könyv, a Th e Wall 
Street Journal sikerkönyve. E könyv írásakor az Amazonon még mindig a leg-
népszerűbb könyvnek számít a „Products” kategóriában. Ez tulajdonképpen 
egyfajta szakácskönyv, ami receptbe foglalja az emberi viselkedést – a te vi-
selkedésedet. Az IT-cégek tudják, hogy ha pénzt akarnak kicsikarni belőlünk, 
akkor függővé kell tenniük bennünket. Ezen alapszik az üzleti stratégiájuk.

Tisztában vagyok ezzel, mivel az elmúlt évtizedet kutatással töltöttem. 
Kíváncsi voltam a világ legsikeresebb cégei által használt rejtett pszicholó-
giára, amitől annyira lebilincselőek a termékeik. Éveken át tanítottam a jövő 
menedzsereit két intézményben is, a Stanford Posztgraduális Üzleti Iskolá-
ban (Stanford Graduate School of Business) és a Hasso Plattner Design Inté-
zetben (Hasso Plattner Institute of Design).

A Horogra akasztva című könyvem írása során abban reménykedtem, hogy 
a startupok (újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező in-
duló vállalkozások) és a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó vál-
lalkozások arra fogják használni e tudást, hogy olyan termékeket tervezze-
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nek, amelyek jobb szokásokat alakítanak ki az embereknél. Miért jó az, ha 
a cégóriások megtartják maguknak ezt a titkot? Nem lenne jobb, ha mi is 
használhatnánk ugyanazt a pszichológiát, amitől a videojátékok és a közös-
ségi média is olyan lebilincselő? Tervezhetnénk olyan termékeket, amelyek 
segítségével jobb életet élhetnénk.

Amióta a Horogra akasztva megjelent, több ezer cég használta a könyvemet 
arra, hogy segítsen az egészséges szokások kialakításában. A Fitbod fi tnesz-
applikáció az egészségesebb edzésprogram kialakításában segít. A Byte Foods 
igyekszik megváltoztatni az emberek étkezési szokásait együttműködve 
azokkal az internetelérhetőséggel rendelkező pékségekkel, amelyek helyben 
készített, friss termékeket kínálnak. A Kahoot! olyan szoftvereket fejleszt, 
amik még szórakoztatóbbá teszik a tantermi tanulást.1

Azt szeretnénk, hogy a termékek felhasználóbarátok, könnyen kiismer-
hetők és szokásformálók legyenek. Az, hogy a cégek igyekeznek még lebilin-
cselőbbé tenni a termékeiket, nem jelent szükségszerűen problémát, hanem 
csupán egy folyamatot.

De mindennek van hátulütője is. Paul Virilio fi lozófus szerint „Ha feltalá-
lod a hajót, akkor vele együtt a hajótörést is.”* Az, ami egy felhasználóbarát 
terméket és szolgáltatást magával ragadóvá és könnyen használhatóvá tesz, 
egyben el is vonja az emberek fi gyelmét.

Sokaknál irányíthatatlanná válik ez a fi gyelemvesztés, és azt az érzést kel-
ti, hogy nem mi irányítunk. Az igazság viszont az, hogy ha manapság nem 
vagyunk képesek megbirkózni a fi gyelemvesztéssel, akkor az agyunk egy se-
regnyi időfecsérlő tevékenység áldozata lesz.

A következő néhány oldalon felfedem a saját küzdelmeimet a fi gyelmem 
elterelődésével kapcsolatban, és leírom, hogy – ironikus módon – miként 
kattantam rá én is bizonyos dolgokra. Azután megosztom, hogyan sikerült 
legyőznöm a késztetést és elmagyarázom, miért vagyunk mi magunk sok-
kal erősebbek, mint bármelyik IT-óriás. Bennfentesként ismerem a gyenge 
pontjukat, és nemsokára veled is megismertetem.

Jó hír, hogy van egy egyedülálló képességünk, amivel ellen tudunk állni a 
fenyegetésnek. Most azonnal megtehetjük a szükséges lépéseket, hogy felké-
szítsük és újrahuzalozzuk az agyunkat. Hogy őszinte legyek, mi más válasz-
tásunk is lehetne? Nincs idő arra, hogy szabályozásokra várjunk. 

1 Annyira tetszett, ahogy a Kahoot! és a Byte Foods felhasználta a könyvemet, hogy elhatároz-
tam, befektetek mindkét cégbe. 

* Lásd a Jegyzeteket (241. o.)
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Ha lélegzet-visszafojtva arra várnánk, hogy a cégek kevésbé szórakoztató 
termékeket tervezzenek, nos, akkor csak az időnket vesztegetnénk.

A jövőben kétfajta ember létezik majd: az, aki hagyja, hogy mások ural-
kodjanak a fi gyelme és az élete felett, valamint az, aki büszkén vallja, hogy a 
„tudatos fi gyelem” jellemzi. Azzal, hogy kinyitottad ezt a könyvet, már meg 
is tetted az első lépést, hogy az időd és a jövőd ura legyél.

De ez még csak a kezdet. Éveken át arra kondicionáltak, hogy azonnali 
sikert várj. Tekintsd személyes kihívásnak, hogy eljuss A tudatos fi gyelem mű-
vészete utolsó oldalára, és ezzel felszabadítsd az elmédet.

A hirtelenség ellentéte a megfontoltság. Ha előre tervezel, biztos lehetsz 
abban, hogy meg is valósulnak a terveid. A könyvben leírt technikákkal pon-
tosan megtanulhatod, mit tegyél mostantól annak érdekében, hogy te irá-
nyítsd a fi gyelmedet és az életedet.
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 1. fejezet

Mi a szuperképességed?

Imádom az édességet, a közösségi médiát és a tévét. De bármennyire is sze-
retem ezeket a dolgokat, azok nem szeretnek viszont. Valaha szokásom volt, 
hogy telezabáltam magam édességgel, túl sok időt töltöttem azzal, hogy gör-
gettem lefelé a híreket, vagy épp hajnali kettőig néztem a Netfl ixet. Mindez 
nem volt szándékos.

A túl sok gyorsétel egészségügyi problémákhoz vezet, ahogy egy eszköz 
túlzásba vitt használatának is vannak következményei. A fi gyelmem elte-
relődött az életemben legfontosabb szerepet betöltő emberekről. A legrosz-
szabb az volt, hogy ennek áldozatául esett a lányommal való kapcsolatom is. 
Ő az egyetlen gyermekünk a feleségemmel, és a legremekebb gyerek az egész 
világon.

Egy nap együtt játszottunk egy foglalkoztató könyvben leírt játékot, 
ami arra volt hivatott, hogy közelebb hozza egymáshoz az apákat és lánya-
ikat. Az első feladatban meg kellett neveznünk egymás kedvenc dolgait, 
a következőben papírrepülőt hajtogatni az egyik oldalból, a harmadik fel-
adatban pedig mindkettőnknek válaszolnunk kellett a következő kérdésre: 
„Ha lehetne egy szuperképességed, mi lenne az?”

Bárcsak meg tudnám mondani, hogy mit felelt a lányom. De nem tudom. 
Fogalmam sincs, mert lélekben nem voltam ott. Hiába ültem ott vele a szo-
bában, az agyam máshol járt. Amikor a lányom megkérdezte: „Apa, te mit 
választanál?”

„Hogy mi? – mordultam fel. – Egy pillanat. Válaszolnom kell valamire.” 
Elutasítottam a lányomat, mert valamit meg akartam nézni a telefonomon. 
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A tekintetem máris a képernyőre tapadt, az ujjaimmal ráklikkeltem valami-
re, ami akkor fontosnak tűnt, pedig egyértelműen várhatott volna. A lányom 
elhallgatott. Mire ismét felnéztem, már nem ült ott.

Elmulasztottam egy varázslatos pillanatot a gyermekemmel, mert valami 
elvonta a fi gyelmemet a telefonomon. Egyedi esetként nem lett volna nagy 
ügy, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem fordult elő többször. Ami azt 
illeti, számtalanszor megtörtént.

De nem én vagyok az egyedüli, akinek mások kárára elkalandozik a fi gyel-
me. Az egyik olvasóm, aki betekintést nyert a készülő könyvembe azt me-
sélte, hogy megkérdezte a nyolcéves lányát, mi lenne az ő szuperképessége. 
A kislány azt válaszolta: „Szeretnék beszélgetni az állatokkal.” Amikor meg-
kérdezte, hogy miért, a gyerek azt válaszolta: „Mert akkor legalább lenne 
kivel beszélgetnem, amikor te és apa a számítógépet bámuljátok.”

Miután megkerestem a lányomat, és bocsánatot kértem tőle, elhatároz-
tam, hogy ideje változtatni ezen. Először szélsőségesen reagáltam. Meg 
voltam róla győződve, hogy a technika hibája volt az egész, ezért „digitá-
lis elvonóra” küldtem magamat. Egy régimódi, kihajtható telefont kezdtem 
használni, így nem tudtam kísértésbe esni, hogy megnézzem az e-maileket 
vagy megnyissam az Instagramot és a Twittert. De nehezen boldogultam a 
GPS és a címek nélkül, amiket elmentettem a naptáralkalmazásomban. Hiá-
nyoztak a séták alatt hallgatott audiokönyvek, ahogy sok más hasznos dolog, 
amit az okostelefonok nyújtanak.

Nem akartam sok időt vesztegetni számtalan online olvasott cikkre, ezért 
előfi zettem egy napilapra. Néhány héttel később egy egész kupac olvasatlan 
újság tornyosult mellettem, én pedig a híreket néztem a tévében.

Hogy ne kalandozzon el a fi gyelmem írás közben, vettem egy, az 1990-es 
évekből származó, internetkapcsolattal nem rendelkező mikroszámítógépet. 
De amikor csak leültem írni, azon kaptam magam, hogy a könyvespolcot 
bámulom és hamarosan a munkámhoz semmilyen módon nem kapcsolódó 
könyveket lapozgatok. Valahogy mindig elterelődött a fi gyelmem, pedig nem 
volt körülöttem semmilyen bűnbaknak kikiáltott technikai eszköz.

A „digitális elvonó” nem működött. 
Egyik pótcselekvés követte a másikat.
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Rájöttem, hogy ha azt az életet akarjuk élni, amire vágyunk, az nemcsak 
abból áll, hogy a helyes dolgokat tesszük, hanem egyidejűleg le kell monda-
nunk a rossz dolgokról is, amelyek letérítenek az utunkról. Mindannyian tud-
juk, hogy a sütemény nem használ a vonalainknak, nem úgy, mint egy egész-
séges saláta. Azt is belátjuk, hogy a közösségimédia-oldalakon a bejegyzések 
céltalan görgetése nem olyan tartalmas, mint egy hús-vér baráttal beszél-
getni. Az is világos, hogy ha hatékonyabbak akarunk lenni a munkánkban, 
akkor nem szabad az időnket vesztegetni, hanem neki kell fognunk dolgozni. 
Tudjuk, hogy mit kéne tennünk, csak az nem világos, hogyan akadályozzuk 
meg, hogy elkalandozzon a fi gyelmünk.

Az utóbbi öt évben, amíg a kutatásaimat végeztem e könyvhöz, majd ne-
kiálltam megírni, követtem a tudományos alapokon nyugvó módszereket 
 – amelyeket te is hamarosan megismersz –, és sokkal hatékonyabbnak, fi zi-
kailag és mentálisan erősebbnek, kipihentebbnek éreztem magam, a kap-
csolataim pedig kiegyensúlyozottabbak lettek, mint valaha. Ez a könyv arról 
szól, amit megtanultam, miközben a 21. század számára legfontosabb kész-
séget fejlesztettem ki magamban. Arról szól, hogyan tanultam meg uralni a 
fi gyelmemet.

Az első lépésben fel kell ismernünk, hogy a fi gyelemvesztés belülről jön. 
Az első részben gyakorlati módszereket mutatok be, amik segítenek azo-
nosítani azt a pszichológiai diszkomfort érzetet, ami levisz a kijelölt útról, 
valamint arra is megoldást kínálnak, hogyan kezeljük azt. Tartózkodom at-
tól, hogy olyan elcsépelt technikákat javasoljak, mint a tudatos jelenlét és a 
meditáció. Jóllehet egyesek számára hatékony módszernek bizonyulnak, de 
erről már töménytelen mennyiségű írott anyag született. Ha viszont ezt a 
könyvet olvasod, arra tippelek, hogy már próbáltad a fent említett módszere-
ket, és rájöttél, hogy nálad nem működnek. Helyettük inkább fi gyeljük meg, 
mi motiválja a viselkedésünket, és ébredjünk rá, hogy az időgazdálkodás sok 
kellemetlenségtől megkímél minket. Fedezzük fel, hogyan tegyük élvezhető-
vé a feladatainkat – persze nem egy kiskanál cukorral, ahogy Mary Poppins, 
hanem azzal, hogy intenzíven arra összpontosítunk, amit csinálunk.

A második rész azzal foglalkozik, hogyan szakítsunk időt arra, amire iga-
zán szeretnénk. Megtanulod majd, miért nem nevezhetsz „kizökkentésnek” 
valamit, amíg nem tudod, hogy miből zökkent ki. Megtanulod tudatosan ter-
vezni az idődet, akkor is, ha az a hírességekről szóló pletykarovatok címeinek 
böngészésével vagy akár egy romantikus regény elolvasásával telik. Az idő, 
amit el akarunk vesztegetni, nem elvesztegetett idő.*
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A harmadik részben a nemkívánatos külső zavaró tényezők vizsgálata kö-
vetkezik, amelyek gátolják a hatékonyságunkat és kényelmetlenül érezzük 
magunkat miattuk. Míg az IT-cégek különböző jelzőhangokat használnak a 
telefonunkon, hogy kondicionálják a viselkedésünket, a külső gátló tényezők 
nem szorítkoznak a digitális életünkre. Mindenhol ott vannak: amikor ki-
nyitjuk a konyhaszekrényt, ott egy hívogató kekszesdoboz, vagy egy csevegő 
kolléga tart fel a határidős munka befejezésekor.

A negyedik rész az utolsó kulcsot adja a kezedbe, amivel uralhatod a fi gyel-
medet: az egyezményeket. Míg hasznos lehet azon külső kísértésektől meg-
szabadulni, amik elvonhatják a fi gyelmünket, az egyezmények bizonyítottan 
segítenek megzabolázni saját magunkat, biztosítva ezzel, hogy tényleg azt 
tegyük, amit mondunk. Ebben a részben a modern kihívások ellen az előze-
tes megállapodás gyakorlatát fogjuk használni.

Végül betekintést nyersz abba, hogyan tedd alkalmassá a munkahelyedet 
arra, hogy összpontosítani tudj, miként neveld a gyermekeidet tudatos fi gye-
lemre, és milyen módon válj a kapcsolataidban is tudatossá. Ezek az utolsó 
fejezetek megmutatják, hogyan légy ismét hatékony a munkádban, miként 
tegyél szert kielégítőbb kapcsolatokra a barátaiddal és a családtagjaiddal, és 
hogyan szeress jobban. Mindezt a fi gyelmed tudatos irányításával.

Bármilyen sorrendben végigjárhatod a négy lépést a tudatos fi gyelem el-
érésének útján, bár én azt ajánlom, haladj sorban az első résztől a negyedi-
kig, mivel a lépések egymásra épülnek, és az első lépés a legalapvetőbb.

Ha jobban szeretsz példák alapján tanulni és látni szeretnéd, hogyan mű-
ködnek a gyakorlatok a valóságban, akkor nyugodtan olvasd el az ötödik 
részt, majd térj vissza az első négy részhez, hogy jobban megértsd a mód-
szert. Szintén nem kötelező minden egyes technikát elsajátítanod. Lehet, 
hogy néhányuk egyáltalán nem illik a jelenlegi helyzetedhez, és talán csak 
a jövőben lesz hasznos, amikor készen állsz rá vagy a körülményeid megvál-
toznak. De azt megígérem, hogy mire végigolvasod ezt a könyvet, jó néhány 
olyan technikát fogsz felfedezni, amik megváltoztatják azt, ahogy eddig a 
fi gyelemvesztéssel bántál.

Képzeld csak el a milyen hihetetlen erő lenne, ha végig tudnád vinni a ter-
veidet. Mennyivel hatékonyabb lennél a munkád során. Mennyivel több időt 
tudnál a családoddal tölteni vagy azokkal a dolgokkal, amiket szeretsz, és így 
mennyivel boldogabb lennél.

Milyen lenne az életed, ha a tudatos fi gyelem lenne a szuperképességed?
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• Meg kell tanulnunk, hogyan kerüljük el a fi gyelemvesztést. 
Ha azt az életet akarjuk élni, amire vágyunk, az nemcsak abból áll, 
hogy a helyes dolgokat tesszük, hanem abból is, hogy nem tesszük 
meg azokat a dolgokat, amikről tudjuk, hogy később bánni fogjuk.

• A probléma oka nem a technika. A tudatos fi gyelem nem jelenti 
azt, hogy géprombolókká kell válnunk. Egyszerűen csak meg kell 
érteni az igazi okát annak, hogy miért teszünk olyan dolgokat, amik 
nem szolgálják az érdekeinket.

• A titok nyitja: a tanulás és a négy kulcsstratégia elsajátítása révén 
szert tehetünk a tudatos fi gyelemre.
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 2. fejezet

Tudatos fi gyelem

Az ősi görögök halhatatlanná tették egy férfi  történetét, akinek folyton elte-
relődött a fi gyelme. A férfi  neve után „tantaloszi kínokat okozó”-nak nevez-
zük azt, ami kívánatos számunkra, de nem tudjuk elérni. A történet szerint 
Tantaloszt az apja, Zeusz büntetésképp az alvilágba kényszerítette,* ahol egy 
tóban találta magát, a feje felett pedig egy fa állt, ami tele volt érett gyü-
mölccsel. De amikor Tantalosz szakítani akart a gyümölcsből, a fa elhajolt 
előle. Amikor pedig lehajolt, hogy igyon a hűvös vízből, az visszahúzódott, 
így soha nem tudta csillapítani a szomját. Tantalosz hiába vágyakozott bizo-
nyos dolgok után, soha nem kaphatta meg őket.

Az ősi görögök értettek az allegóriákhoz. Nem is lehetne ennél jobban 
szemléltetni az emberi természetet. Folyton vágyunk valamire: több pénzre, 
több tapasztalatra, több tudásra, több hatalomra, még többre és még többre. 
Az ősi görögök úgy vélték, ez csak egy része az átoknak, ami miatt esendő ha-
landók lettünk. A történetet a vágyaink erejének szemléltetésére használták.
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Tantalosz átka – folyton sóvárog valami után*

Vonzás és taszítás

Képzelj el egy egyenest, ami leképezi a napod során tett dolgok valódi érté-
két. A jobb oldal a pozitív dolgokat mutatja, a bal pedig a negatívokat.

Az egyenes jobb oldalán azok a dolgok szerepelnek, amik vonzzák a fi gyel-
münket. A vonzásra gondolhatunk úgy is, mint egy erőre, amivel magunk 
felé húzzuk, vonzzuk azt, amire vágyunk az életben. Az egyenes bal oldalán 
azok a dolgok foglalnak helyet, amelyek taszítják, elterelik a fi gyelmünket. 
A fi gyelemvesztés meggátol minket, hogy az elképzelt irányba haladjunk az 
életünk során. Az összes viselkedési mintánkat, amit produkálunk – legyen 
az az egyenesünk bal vagy jobb oldalán –, külső vagy belső akadályok teszik 
próbára.

A belső ingerek belülről jelentenek késztetést. Amikor érezzük, hogy ko-
rog a gyomrunk, étel után nézünk. Ha fázunk, felveszünk egy kabátot, hogy 
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felmelegedjünk. Amikor pedig szomorúak, magányosak vagy idegesek va-
gyunk, felhívjuk az egyik barátunkat vagy egy szerettünket, hogy megerősí-
tést kapjunk tőle.

A külső ingerek viszont a környezetünkben találhatók, és onnan vezérlik 
tetteinket. Ilyenek az okostelefonok jelzőhangjai és egyéb jelzések, amik arra 
késztetnek, hogy megnyissuk az e-mailjeinket, megnézzük a legfrissebb hí-
reket vagy felvegyünk egy telefonhívást. A külső ingerek akár más emberek 
formájában is testet ölthetnek. Legyen az egy kolléga, aki megáll az aszta-
lunk mellett. De ugyanúgy lehetnek tárgyak is, például a televízió, aminek a 
puszta jelenléte is arra késztethet minket, hogy bekapcsoljuk.

VONZÁS TASZÍTÁS

CSELEKEDET

Viselkedési formák, 
amelyek a vágyott 

cél felé visznek

Viselkedési formák, 
amik eltérítenek attól, 
amit igazán szeretnénk

Akár belső, akár külső ingerek befolyásolnak, az ezekre válaszként adandó 
cselekedetünk vagy a célunk felé visz (vonzás), vagy pedig pont az ellenkező 
irányba (taszítás). A vonzás segít, hogy elérjük a céljainkat, a taszítás, a fi gye-
lemvesztés pedig eltérít tőlük.

Rendkívüli kihívást jelent, hogy világunk tele van olyan dolgokkal, amik 
arra hivatottak, hogy eltereljék a fi gyelmünket. Napjainkban függőségi vi-
szonyt alakítottunk ki a mobiltelefonunkkal. Ez a legmodernebb potenciális 
akadály, amivel szembetaláljuk magunkat. Már a kezdetektől fogva panasz-
kodunk a televízió hatására fellépő agymosás jelenségére.* Előtte a telefon, 
a képregény és a rádió volt a bűnbak, azelőtt pedig az írás.* Szókratész azt 
mondta az írott szóról, hogy „feledékenységet idéz elő a tanulók lelkében”. 
Bár ezek némelyike manapság már ostobaságnak tűnhet összehasonlítva a 
modern csábításokkal, a fi gyelmünket elterelő dolgokkal.

A mai csábítások már más jellegűek. Ami a fi gyelemvesztést illeti, a do-
bogó első három fokán az elérhető információmennyiség, a sebesség, ami-
vel az információk terjednek, és az eszközeink által biztosított folyamatos 
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hozzáférés szerepelnek. Soha nem volt ennyire egyszerű találni valamit, ami 
elterelheti a fi gyelmünket.

De mi is az ára a fi gyelemvesztésnek? 1971-ben Herbert A. Simon pszicho-
lógus előrelátóan azt írta: „Az információ gazdagsága valami más elszegénye-
déséhez vezet…* ez pedig a fi gyelem.” A kutatók azt állítják, hogy a fi gyelem 
és az összpontosítás az emberi kreativitás és termékenység nyersanyagai.* 
A megnövekedett automatizmusok korában azok a legáhítottabb állások, 
amelyek megkövetelik a kreatív problémamegoldást, az újszerű megoldáso-
kat és azt a fajta emberi találékonyságot, ami az aktuális feladatra való össz-
pontosításból származik.

BELSŐ KÉSZTETÉSEK 
fi gyelmen kívül hagyása

KÜLSŐ KÉSZTETÉSEK 
visszaszorítása

FIGYELEMVESZTÉS 
megelőzése 

egyezményekkel

Időt szánni a 
VONZÁSRA

Szociális vetületben azt látjuk, hogy a szoros barátságok pszichológiai és fi zi-
kai egészségünk alapkövei. A kutatók szerint a magány még az elhízásnál 
is veszélyesebb.* De ha folyamatosan elterelődik a fi gyelmünk, akkor nem 
tudjuk ápolni ezeket a szoros barátságokat sem.

Gondoljunk csak a gyerekeinkre. Hogyan tudnak előbbre jutni, ha képte-
lenek elegendő időn át fi gyelmet szentelni valaminek? És mi milyen példát 
mutatunk nekik, ha a szeretetteljes mosolyunk helyett csak a fejünk búbját 
látják, mert folyton a képernyőt bámuljuk?
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Jusson eszünkbe Tantalosz története. Mi is pontosan az átok, amivel súj-
tották? Örökös éhínség és szomjúság? Nem igazán. Mi történt volna Tan-
talosszal, ha megszűnik bizonyos dolgok után vágyakozni? Már a pokolban 
volt, és a legutolsó információm szerint ott nincs szükség se ételre, se italra.

Tantalosz átka nem az elérhetetlen dolgok utáni örökös sóvárgás, hanem 
inkább az, hogy nem látta meg, milyen ostobán viselkedett. Tantalosz átka a 
tulajdon vaksága. Nem ismerte fel, hogy olyan dolgokra vágyott, amelyekre 
nem is volt igazán szüksége. Ez a történet igazi tanulsága.

Tantalosz átka minket is sújt, hiszen úgy érezzük, hogy szükségünk van 
bizonyos dolgokra, amikre valójában mégsem. Nem kell azonnal megnézni az 
e-mailjeinket, és a belső késztetésünk dacára nem kell azonnal elolvasnunk a 
legfrissebb híreket.

Nekünk – nem úgy, mint Tantalosznak – szerencsére van még egy esé-
lyünk, hogy felhagyjunk a vágyainkkal, felismerjük őket a maguk valójában, 
ezt követően pedig kezdjünk velük valamit. Azt szeretnénk, hogy a cégek 
újdonságokkal álljanak elő új vágyaink kielégítése érdekében, de fel kell ten-
nünk magunknak a kérdést: a jobb termékek vajon a jobbik énünket hozzák 
ki belőlünk? Mindig lesz, ami eltereli a fi gyelmüket, így a mi felelősségünk, 
hogy kordában tartsuk azt.

A tudatos fi gyelem azt jelenti, hogy
ragaszkodunk ahhoz, amit tenni akarunk.

A fi gyelmüket tudatosan irányító emberek őszinték magukhoz, ahogy 
másokhoz is. Aki fontosnak tartja a munkáját, a családját és a fi zikai, vala-
mint mentális jólétét, annak meg kell tanulnia, hogyan irányítsa tudatosan a 
fi gyelmét. A négy részből álló Tudatos Figyelem Modell egy eszköz arra, hogy 
újfajta módon lássuk a világot és újfajta módon létesítsünk vele kapcsolatot. 
Térképként működik, aminek a segítségével kontrollálhatjuk a fi gyelmünket, 
és megválaszthatjuk, hogy milyen életet szeretnénk élni.
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• A fi gyelemvesztés/taszítás meggátol a céljaink elérésében. 
Bármilyen tett formájában jelentkezhet és eltántorít attól, amit iga-
zán szeretnénk.

• A tudatos fi gyelem/vonzás közelebb visz a céljainkhoz. Bármi-
lyen tett lehet ez, ami a céljaink felé visz.

• A késztetések buzdíthatnak tudatos fi gyelemre/vonzásra és 
fi gyelemvesztésre/taszításra is. A külső ingerek a környezetből 
származó késztetések, míg a belső késztetések belőlünk jönnek.

BELSŐ TRIGGER 
(BELSŐ KÉSZTETÉS)

A TUDATOS FIGYELEM MODELLJE

KÜLSŐ TRIGGER
(KÜLSŐ KÉSZTETÉS)

TASZÍTÁS VONZÁS

Ez a négy lépés lesz az útikalauzod, hogy elérd a tudatos fi gyelem állapotát
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 ELSŐ RÉSZ

A belső triggerek 
leküzdése

A BELSŐ TRIGGEREK 
leküzdése
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 3. fejezet

Mi motivál minket valójában?

Zoë Chance, a Yale Menedzsment Tanszékének (Yale School of Management) 
tanára a Harvard Egyetem egyik doktoranduszával meghökkentő kijelentést 
tett egy hatalmas létszámú TEDx- (a TED – Technology, Entertainment, 
Design, azaz technológia, szórakoztatás, dizájn – konferenciák globális soro-
zata, míg aTEDx-ek önálló, bárki által megszervezhető TED-események) 
hallgatóság előtt:

„Elmesélem az igazságot önöknek.* Most először mondom el ezt a törté-
netet a maga nyers, ocsmány részleteivel együtt. 2012 márciusában… vet-
tem egy készüléket, ami szépen lassan elkezdte tönkretenni az életemet.”

A Yale-en Chance megtanította a jövő menedzsereinek az emberi visel-
kedés megváltoztatásának titkait. A tantárgy címének ellenére – A befolyá-
solás és a meggyőzés ereje – Chance vallomása felfedte, hogy ő maga sem volt 
immúnis a manipulálásra. Kutatási projektnek indult, mégis megszállottság 
lett belőle.

Chance rábukkant egy termékre, ami magában foglalta a legtöbb mani-
pulatív technikát, amit a kurzusa során tanított. Azt mesélte: „Folyton azt 
ismételgettük,* hogy ez remek. Ezek a srácok igazán nagyot alkottak. Az ösz-
szes létező motivációs eszközt felhasználták.”

Természetesen Chance-nek magának is ki kellett próbálnia, úgyhogy a 
kutatásának első kísérleti nyula lett. Keveset tudott arról, hogy a termék ho-
gyan manipulálja az elméjét és a testét. „Egyszerűen képtelen voltam leállni. 
Az is hosszú időbe telt, mire rájöttem, hogy ez problémát jelent az életem-
ben” – vallotta be.
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Könnyű megérteni, hogy Chance miért tagadta ezt olyan sokáig. A ter-
mék, aminek rabjává vált nem egy felírt gyógyszer vagy kábítószer volt, ha-
nem egy lépésszámláló. Egészen pontosan a Striiv Smart Pedometer, amit 
a Szilícium-völgy egyik startupja fejlesztett ki egy évvel korábban. Chance 
ugyanakkor gyorsan hozzátette, hogy ez nem egy egyszerű lépésszámláló. 
„Úgy reklámozzák, mint egy ’zsebben hordható személyi edzőt’ – mondja. 
– De nem! Ez maga a sátán, amit a zsebünkben hordunk!”

A Striiv nevű cég, amit egy korábban videojáték-fejlesztéssel foglal-
kozó tervező alapított, az emberi viselkedés befolyásolására építő takti-
kákat használ, hogy rábírja a vásárlóit, éljenek fi zikailag aktívabb életet. 
A lépésszámláló felhasználói feladatokat kapnak, amikkel pontokat gyűjt-
hetnek. Versenyezhetnek a többi felhasználóval, és egy eredménytáblán 
rangsorolva láthatják a pontjaikat. A cég az alkalmazást egy okostelefonos 
applikációval párosította, aminek a neve MyLand, és ahol a játékosok 
pontokat cserélhetnek, hogy online virtuális világot építhessenek.

Egyértelmű, hogy Chance-t ezek a trükkök a bűvkörükbe vonták. Sőt, 
azon kapta magát, hogy szüntelenül járkál, hogy gyűjtse a lépéseket és ez-
zel együtt a pontokat. „Hazaértem, és miközben ettem vagy olvastam, vagy 
ettem és olvastam egyszerre, vagy miközben a férjem beszélgetni próbált 
velem, csak róttam a köreimet a nappali és a konyha, az ebédlő és a nappali 
vagy a konyha és az ebédlő között.”

Sajnos a sok sétának vagy inkább körkörös járkálásnak meglett az ára. 
Kevesebb ideje jutott a családjára és a barátaira. „Az egyetlen ember, akivel 
szoros kapcsolatba kerültem, a kollégám, Ernest volt, aki szintén használta a 
Striivet, így kihívhattuk egymást, és versenyezhettünk.”

Chance megszállott lett. „Táblázatokat készítettem, hogy optimalizáljam 
és nyomon kövessem a virtuális tranzakcióimat a virtuális világban, ami 
csak a Striivben létezett.” Chance megszállottsága nemcsak a munkájától és 
más fontos dolgoktól szívta el az idejét, hanem fi zikai tünetei is jelentkez-
tek. „Amikor a Striivet használtam huszonnégyezer lépést mentem egy nap. 
Számoljanak csak utána.”

Chance visszaemlékezett, amikor egy kivételesen aktívan eltöltött nap 
után kapott egy kísértő ajánlatot a Striivtől. „Éjfél volt, és épp fogat mos-
tam, hogy aztán lefeküdjek. Ekkor érkezett meg egy kihívás felugró ablak 
formájában, miszerint ’Háromszoros pontot kapsz, ha megmászol húsz 
lépcső fokot!’” Chance hamar ráébredt, hogy könnyedén teljesítheti a kihí-
vást, ha kétszer megmássza az alagsori lépcsősort. Miután teljesítette a fela-
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datot, még egy kihívást kapott, ami arra bátorította, hogy másszon meg még 
negyven lépcsőfokot, és ugyanúgy háromszoros pontot kap. Arra gondolt, 
„Persze! Hiszen ez jó üzlet!”, így gyorsan még négyszer megmászta a lépcső-
fokokat.

És a mászkálás itt nem ért véget. A következő két órában – éjféltől haj-
nali kettőig – a tanárnő fel-le mászkált az alagsori lépcsőn, mintha valami 
furcsa elmebaj uralkodott volna el rajta. Amikor végül megállt, rájött, hogy 
több mint kétezer lépcsőfokot mászott meg. Ez több az Empire State Building 
tetejére vezető 1872 lépcsőfoknál. Ahogy éjszaka fel-le járkált a lépcsőn, úgy 
érezte, képtelen megállni. A Striiv okos lépésszámlálójának a hatására fi tnesz-
zombi lett belőle.

Chance története tankönyvi példája annak, hogy egy látszólag egészséges 
dolog, mint a lépésszámláló, hogyan tud átváltozni valami káros szenvedéllyé. 
Amikor tudomást szereztem Chance furcsa fi tneszmegszállottságáról, töb-
bet akartam tudni róla. De először jobban meg kellett értenem, hogy mi ve-
zérelte a viselkedését.

Több száz éven keresztül azt hittük, hogy a motivációt a jutalmazás és a 
büntetés irányítja. Jeremy Bentham, angol fi lozófus és az utilitarizmus alapí-
tója szavaival élve „A természet két egymástól különálló hatalom alá helyezte 
az emberi fajt,* ezek pedig a fájdalom és az öröm.” A valóságban azonban 
a motivációnak sokkal kevesebb köze van az örömhöz, mint azt korábban 
gondoltuk.

Amikor azt hisszük, hogy az örömöt keressük, tulajdonképpen 
az vezérel minket, hogy megszabadítsuk magunkat a sóvárgás 

kellemetlen érzésétől.

Az ősi görög fi lozófus, Epikurosz így fogalmazta meg: „Az öröm a testben 
lévő fájdalom és a lélekben lévő gyötrődés hiánya.”*

Egyszerűbben fogalmazva a késztetés, hogy megszabaduljunk 
a kellemetlen érzéstől, a viselkedésünk kiváltó oka, 

miközben minden más csak közvetett ok.
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