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ELÕSZÓ

A figyelem a gondolkodás egyik legfõbb területe. Még-
is, meglepõen kevés figyelmet fordítunk rá – akként
fogjuk fel, mint ami csak úgy önmagától végbemegy.

A figyelmet minden szokatlan dolog felkelti és akár
hosszabb idõre is magára vonja. Ha például azt látjuk,
hogy valaki az út közepén fekszik, nyomban oda-
fordulunk a jelenethez. Ha egy kirakatban egy neon-
rózsaszín kutyafigura tûnik fel, a játék állat bizonyára
azonnal kivívja a figyelmünket – de talán még a rokon-
szenvünket is. 

Ez a jelenség – hogy a szemünk nyomban odatapad
a szokatlanra – a figyelmünk gyöngeségének legfõbb
bizonyítéka. A figyelem tehát – miközben a gondolko-
dás legfõbb területének nevezzük – olyan szellemi folya-
mat, ami bármilyen váratlan vagy oda nem illõ dolognak
ki van szolgáltatva. 

Vajon mennyi idõt és intenzív szellemi energiát szen-
telünk figyelmünkbõl a véletlenül meglátott szokatlan
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dolgokra? Erõs a gyanúm, hogy sokkal többet annál,
mint amennyit kellene – miközben figyelmünknek meg-
van a maga nem kevés tudatos feldolgoznivalója is. 

Az észlelés a gondolkodás másik legfontosabb szelle-
mi folyamata. David Perkins, a Harvard Egyetem munka-
társa kutatásaival kimutatta, hogy a gondolkodási hi-
bák 90%-a a téves észlelésbõl ered. A legkiválóbb
logika sem elegendõ ahhoz, hogy az észlelési hibákat
ellensúlyozza. 

A figyelem az észlelés kulcsfontosságú eleme. 
A tudatosan irányított figyelem képessége nélkül az
észlelést kizárólag a rut in mûködtetné. Úgy csakis 
azt a mintázatot látnánk meg, amit már ismerünk 
– miközben a figyelmünket bármikor kizökkenthetné
egy-egy váratlan jelenség. Ez a helyzet alkalmatlan
lenne bármiféle új megfigyelésére és megértésére –
azaz a tanulásra.

A FIGYELEM IRÁNYÍTÁSA

Mit tehetünk azért, hogy képesek legyünk figyelmünket
közvetlenül egyetlen konkrét dologra irányítani? Az esz-
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köz a kezünkben van: ez a tudatosítás. A megfigyelt
dologé és a figyelem szellemi folyamatáé egyaránt. 

Megvannak az eszközei annak is, hogy a tudatos
figyelem végül valóban arra irányuljon, amire céloztuk.
Ahelyett, hogy azt várnánk, mikor ötlik a szemünkbe
valami szokatlan dolog, felállíthatjuk a tudatos figyelem-
irányítás kereteit. 

Ahogy képesek vagyunk tudatosan elhatározni, hogy
észak vagy északkelet felé fordulunk, azt is éppen így
tudjuk irányítani, hogy figyelmünk mire terelõdjön. Ehhez
csak a „keretet” kell meghatároznunk: azt a területet
vagy aspektust, amit irányított figyelmünkkel szeret-
nénk befogni. 

A tudatos figyelemirányítás hat keretének ez az igazi
jelentése: minden forma egy-egy irány, amerre a figyel-
münket fordíthatjuk. Az egyes kereteket használva az
általuk befogott aspektus vagy terület felé fordulunk,
jól megnézzük, amit ott látunk, mélyre bevéssük, meg-
jegyezzük, amit észleltünk, s végül számot adunk róla.

A hat keret hat figyelemtípus, a megfigyelés hat te-
rülete avagy módja – mind egy-egy erõsen jellegzetes
aspektus. Figyelhetünk az információ értékére, érde-
kességére, adatszerû pontosságára stb. Azonban mind 
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a hat esetben arra használjuk a választott szempontot
– azaz a keretet –, hogy tudatosan irányítsuk figyel-
münket arra az egy területre.

INFORMÁCIÓÁRADAT 

Információözönben élünk – soha nem volt még köny-
nyebb hozzájutni az ismeretekhez, hírekhez, adatok-
hoz az interneten, telefonon vagy a média eszközein
keresztül. De önmagában az információáradat egyet-
len darabja sem elég. A tudás abból ered, ahogy az
információt gondolatilag feldolgozzuk. 

Hogyan nyerhetõ a legtöbb tudás, a legnagyobb érték
az információkból? Ez az a kérdés, amire valóban érde-
mes komoly figyelmet fordítanunk.

A hat keret olyan módszert ad a kezünkbe, amellyel 
a lehetõ legtöbb értékes anyagot kinyerhetjük az in-
formációkból. Ezért a hat keret – a figyelem hat aspek-
tusa – ugyanolyan fontos összetevõje a gondolkodási
folyamatnak, mint maga az információ.

A hat keret módszere nagyon egyszerû, alkalmazá-
sában nincs semmi ördöngösség. De ha igazán haté-
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konyan szeretnénk használni, ezt két szellemi eszköz
biztosítja leginkább: az akaratlagosság és a fegyelem.
Nem árt, ha hiszünk abban, hogy a szándékos és for-
mális módon befolyásolt figyelem valóban sokkal több,
mintha figyelmünk csak tudatos irányítás nélkül tere-
lõdne arra, ami épp képes magával ragadni.
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BEVEZETÉS

A helyes gondolkodás legnagyobb ellensége a káosz.
Minél aktívabb az elménk, sajnos annál nagyobb a 
zûrzavar kialakulásának veszélye. Pedig a helyes gon-
dolkodás elsõdleges célja épp a tisztánlátás. Azon-
ban az a rendrakás semmit nem ér, aminek az átfogó
kép esik áldozatul. 

Ha a helyzetnek csak egyetlen apró részletével va-
gyunk tisztában, akármennyire aprólékosan ismerjük
is, ez a pontosság semmire se jó – sõt ellenkezõleg,
még veszélyes is. Arra van szükség, hogy ne vesszünk
bele a részletekbe. A t isztán látásnak egyszerre kell
érvényesülnie a teljes körû át látással. A tiszta kép és
átfogó kép együtt adják ki a szellemi rendet.

A zûrzavar legfõbb oka az, hogy mindent egyszerre
akarunk megoldani. Ha az elme azt az utasítást kapja,
hogy egyazon idõben végezzen el különbözõ típusú 
és jellegû feladatokat, akkor kiválaszt egyetlen szem-
pontot, s azt következetesen végig is viszi. De míg ezt
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az egy aspektust teljességgel érvényesíti, a többit alig
vagy egyáltalán nem veszi figyelembe. 

Ebbõl ered a hat kalap módszer ereje is (amit egy
korábbi könyvemben fejtek ki). A megbeszélésre össze-
ült felek „kalapot választanak” – vagyis mindig kijelölik
azt az egy szempontot, ami a megbeszélést épp uralja.
Így nem fordulhat elõ, hogy vitájuk során az összes
nézõpont egyidejûleg próbáljon érvényesülni. 

Ha nem választanak aspektust az ügy megtárgya-
lásához, az hamar oda vezet, hogy a kritikus-elítélõ
szemlélet uralkodik el kizárólagosként a hozzáállásuk-
ban. Hiszen mi sem egyszerûbb, mint ezt elõvenni –
ahogy a leggyakrabban ezt is tesszük a tárgyalásokon.
Mivel a „kalapválasztással” ez szerencsésen elkerül-
hetõ, a hat kalap módszere ma már igencsak népszerû
eszköze a megbeszéléseknek. Ez a több szempontú
áttekintést biztosító konstruktív és eredményes tár-
gyalástechnika napjainkban már nemcsak a közembe-
rek személyes ügyeiben, hanem a gazdasági csúcs-
találkozókon is igen népszerû. 

Az információáradat korában élünk, ezt a közhelyet el
kell fogadnunk. Percrõl percre ki vagyunk téve a friss
hírek és ismeretek szõnyegbombázásának. Soha nem
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volt még könnyebb a hozzáférés a szükséges infor-
mációmennyiséghez – sõt az igazat megvallva, sokkal
nagyobb mennyiséghez, mint amennyire valójában
szükségünk volna. Vajon hogyan reagálunk erre az
információözönre?

Ha valaki egy különleges kérdésre keresi a választ,
akkor a megfelelõ helyen meg is fogja találni. Ha pél-
dául valakinek az este hat óra tájt Londonból Párizsba
induló repülõjáratok számára van szüksége, akkor meg-
nézi a repülõgép-menetrendet vagy felhív egy utazási
irodát, és megkérdezi tõlük. Emellett persze akad még
némi átgondolnivalója – például jó, ha tudja, mekkora
a forgalom a városban, vagy hogy terveznek-e aznap
sztrájkot a pilóták stb. De ezek már csak utóhangolá-
sok – voltaképp az elsõ információval, a járatok indu-
lási idejével egyenesben van.

Ha csak azokra az információkra figyelnénk, ame-
lyekre a napi gyakorlatban épp szükségünk van, azzal
jócskán leegyszerûsíthetnénk az életünket, de egy-
szersmind erõsen korlátoznánk is – és nagyon unal-
massá tennénk. Az élet nem ilyen sivár: azokra a hí-
rekre is reagálunk, amelyeket eredeti leg egyáltalán
nem is kerestünk, s amelyek a tévén, rádión, sajtón vagy
más emberekkel való beszélgetéseinken át jutnak el
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hozzánk. Ezekre másképp reagálunk, mint a célzato-
san keresett információkra.

Az információnak több fontos aspektusa létezik: a pon-
tossága, az elfogulatlansága, az érdekessége, a rele-
vanciája, az értéke és így tovább. Ezek mind nagyon
lényeges szempontok, amelyeket akár egyazon idõben
is megpróbálhatnánk érvényesíteni – ha az nem vezet-
ne káoszhoz. Mennyire pontos az információ? Meny-
nyire lényegi? Érdekes-e? – ennyi kérdést nem lehet
egyszerre feltenni, mert, mint feljebb már említettük,
valamelyik ki fogja ütni az összes többit. A hat keret 
a szempontoknak e sokaságában tesz rendet.

Bárki képes egyedül is elsajátítani a hat keret mód-
szerét, ami aztán jó szokásává is válhat: megtanulhat-
ja, hogyan irányítsa tudatosan a figyelmét az egyik
vagy másik aspektus által keretezett területre. 

A hat keret módszere a párbeszédben is nagy ha-
szonnal alkalmazható: megkérhetjük partnerünket,
hogy tudatosan vesse alá a figyelmét valamelyik keret
irányításának – például használja a négyzet alakú ke-
retet, és úgy tekintse át, mit vesz észre az információ-
anyagban. 
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A hat keret a több résztvevõs megbeszéléseken, 
a csoportmunkában is nagyon üdvös, ahol egyazon
idõben mindenki ugyanannak a keretnek a segítségé-
vel irányítja a figyelmét az adott szempontra. Ha nem
egyedül, hanem másod- vagy többedmagunkkal hasz-
náljuk a hat figyelemirányító keretet, akkor alkalmat ad
a megfigyeltek összevetésére és a nézetek vagy ered-
mények közti különbség értelmezésére is.

Nézzünk most egy gyakorlati példát a tudatos figyelem-
irányítás hatékonyságára! Egy embert megkérünk,
hogy menjen ki a kertbe és nézze meg, milyen színe-
ket lát odakint. Ebben a helyzetben mindenki hajlamos
a domináns színeket megjegyezni – a rózsák vörösét, 
a liliomok sárgáját stb. –, de nemigen vesszük észre a 
kevésbé látványos vagy a csupán kisebb számban elõ-
forduló színeket. 

Ha ugyanezt az embert megkérjük, hogy menjen ki
újra és most keresse meg elõször a kék, azután a piros,
majd a sárga virágokat, az illetõ más eredményre jut. 
A figyelme sokkal átfogóbb lesz: minden színt észre-
vesz, még a leghalványabbat vagy a legkevesebb virá-
gon láthatót is, fel tudja mérni a kertben pompázó szí-
nek arányát egymáshoz képest stb.
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Ha figyelmünknek keretet szabunk az információk ki-
választásában, azzal elménket érzékenyre hangoljuk
egy speciális aspektusra. Így az egyes keretek alkal-
mazásakor más és más dolgokat veszünk észre. Hang-
súlyosan figyelhetünk az információ pontosságára vagy
az érdekességére, de a benne kifejezõdõ nézõpontra,
azaz elfogultsága mértékére is stb. 

A hat keret mindegyike arra készíti fel az elménket,
hogy az általa meghatározott speciális alapon vegye
szemügyre az információkat. Hiszen az ember azt látja
meg leginkább, amire felkészítették, hogy látni fogja.

A tudatos figyelemirányítás hat kerete, amelyeket 
e könyv bemutat, az információk kiválasztásának és
feldolgozásának igen egyszerû eszközei. 

Hadd térjek vissza itt egy bekezdés erejéig a hat
kalap módszeréhez! A kalapok elterjedt használatá-
nak lehet egy nem várt hozama: oldhatják a bizalmat-
lanságot a keretekkel szemben. Úgy tûnhet ugyanis,
hogy a keretek alkalmazása csak bonyolultabbá – és
ezzel még hosszadalmasabbá – teheti az információk
kiválasztását és értékelését. Nos, azt már tudjuk, hogy
a kalapmódszer használata a negyedére, de akár a
tizedére is rövidítheti a tárgyalási idõt. Ebbõl könnyen
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következtethetünk arra, hogy a keretek is nagyban le
fogják egyszerûsíteni a munkánkhoz szükséges infor-
mációk áttekintését. 

Egyszerre csak egy dolgot tenni mindig sokkal egy-
szerûbb, mint egyazon idõben több dolgot véghezvin-
ni, például több szempontot érvényesíteni, amibõl csak
az lesz, hogy végig aggódunk, nem felejtettünk-e el
valami fontosat – esetleg épp a legfontosabbat. 

Nagyon hasznos, ha a kedves Olvasó a könyv olva-
sása közben mindig tisztán maga elõtt látja azt a kere-
tet, amirõl épp szó van. S hogy ne csak lelki szemeivel
lássa, a könyv oldalain is elhelyeztük az aktuális feje-
zetben tárgyalt keret rajzát. Ez a rajz a célzóka: azt az
aspektust szimbolizálja, amelybõl tudatosan irányított
figyelmünkkel az információkra tekintünk. 

Az életben idõnként nagy szükségünk van arra, hogy
csak egyetlen szempontból közelítsünk az informá-
ciókhoz – ehhez remek elõgyakorlat ez a vizuális foku-
szálás, amit az ábrák az olvasás alatt is biztosítanak.
Ezáltal megtanuljuk kiválasztani a figyelmünknek azt
az egy szemszögét, ami pil lanatnyilag fontosabb az
összes többinél – s így majd a gyakorlati életben is 
helyesen választjuk meg a tudatos figyelemirányítás
éppen szükséges keretét.
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Az ábrák egyértelmû jelképekhez kapcsolják az
irányított figyelem hat aspektusát. Azzal, hogy a hat
szempontot tartalmilag is, formailag is elkülönítjük, az
elménk viselkedését szabályozzuk: az információ-
áradatot pásztázó figyelem így nem a maga zavaros
útjait járja, hanem arra fokuszál, amit a keret jelképez.

Tudvalevõ, hogy az észlelés a gondolkodás leg-
fontosabb területe. Eszerint mindennél fontosabb az 
a mód, ahogyan az információt észleljük. Ennek segéd-
eszközei ezek a keretek.
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