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Fiamnak, Adamnek és fivéremnek, Donnak, akiktől 
sokat tanultam arról, hogyan és miért éljünk bölcsen 
időnkkel, és mindez hogyan javítja életünk minőségét

– Philip Zimbardo

Szüleimnek mindazért, ami vagyok és reményeim 
szerint valaha is leszek Nancynek, mert neki köszön-
hetem, hogy szeretet tölti ki jelenemet, és a jövőmnek 
célja van

– John Boyd
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Előszó a magyar kIadásához

Majdnem 40 éve, hogy 1973 nyarán először és utoljára Magyar-
országon jártam: engem választottak, hogy az Egyesült Államok 
képviseletében részt vegyek az amerikai, a kelet- és nyugat-euró-
pai, valamint a szovjet szociálpszichológusok első nemzetközi 
konferenciáján. Szakmabeli feleségem, Christina Maslach is elkí-
sért, akivel nem sokkal azelőtt házasodtunk össze. Annak idején 
ő vett rá, hogy a tervezettnél előbb fejezzem be az 1971-es 
stanfordi börtönkísérletet, mert a vizsgálatban résztvevő szemé-
lyek már egyre durvábban kezdtek kivetkőzni emberi mivoltuk-
ból. Csodálatos, munkában és élvezetekben gazdag tartózkodásra 
számítottunk Budapesten, amelyről úgy hallottuk, nagyon szép 
város.

Sajnálatos módon azonban a politika beleszólt az akkor már 
évek óta nagy gonddal szervezett programunkba. Néhány hónap-
pal korábban már egyre inkább éleződött a helyzet a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok között. Itt is, ott is hírszerzőket lepleztek le és 
utasítottak ki. A konfrontációk egyre nagyobb nyilvánosságot kap-
tak. Konferenciánk szervezői attól tartottak, hogy ez a politikai 
helyzet bennünket is kényes helyzetbe hoz, ezért úgy döntöttek, 
hogy a felhajtásokat kerülve a helyszínt egy csöndes kisvárosba, 
Visegrádra helyezik át. Végül is egy helyi ifjúsági tábor épületében 
helyeztek el bennünket. A körülmények hagytak némi kívánniva-
lót, a koszt rémes és drága volt. Mi mégis elhatároztuk, hogy sikerre 
visszük, amiért összegyűltünk.
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IDőPArADoxoN10

A konferencia első napja izgalmasan alakult: a világ minden 
tájáról érkezett kollégák megosztották egymással tudományos gon-
dolataikat és elemzési szempontjaikat, új barátságok kezdtek 
kibontakozni és további kutatási együttműködések kezdtek körvo-
nalazódni. A második napra mindez megváltozott, amikor is meg-
érkeztek a szovjet kollégák, ami dermesztő hatással volt a keleti 
blokk kutatóira. Bizalmasan közölték velem, hogy az újonnan érke-
zők egyike bizonyosan a KGB embere. Féltek, hogy elmarasztaló 
jelentést ír majd róluk, ha bármi olyat találnak mondani, ami szov-
jetellenesnek állítható be. Ezek után az érdemi tartalommal bíró 
beszélgetéseinkre a helyi parkban tett közös sétáink alkalmával, 
nem pedig a konferenciateremben került sor.

Christinával, kissé felháborodva a történteken, egy elegánsabb, 
Dunára néző szállodába költöztünk át. Velünk tartott Elliot 
Aronson kollégám és magyar-amerikai felesége, Vera is. Egy napra 
elmentünk Budapestre, ahol felfedeztük a város legnagyszerűbb 
cukrászdáját. Legalább féltucatnyit befaltam egy fantasztikus kré-
mes süteményből, amelyhez foghatót még soha életemben nem 
ettem. Felszínre tört lappangó jelenhedonista énem, jóllehet szak-
mai pályafutásomat mindig is szélsőséges jövőorientáltságom 
uralta.

Magyarországi látogatásomat követően számos alkalommal 
vettem részt különböző konferenciákon Lengyelországban, Cseh-
szlovákiában és az NDK-ban, s ezek során még inkább megerő-
södtek bennem a Visegrádon tapasztalt – a szovjet uralom alatt 
felnőtt nemzedékkel kapcsolatos – érzéseim. Valószínű, hogy ez 
az elnyomó rezsim két módon is befolyásolta az idősebb generá-
ció időhöz való viszonyát. Alapvetően negatív módon közelítenek 
a múlthoz, és meglehetősen jelenfatalisták. Túlságosan sokáig 
éltek csendes kétségbeesésben, örömtelenül, elegendő élelem 
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ElőSZó 11

híján, besúgóktól félve, akik előnyszerzés és jutalom reményében 
névtelenül bárkit feladtak a „hatóságoknál”. Ez a korosztály való-
színűleg nehezen hiszi el, hogy azok a szörnyű idők többé már 
nem térhetnek vissza. Rányomja a bélyegét erre a korszakra az is, 
hogy ezeknek az embereknek a munkája többnyire agyzsibbasztó, 
ta posó malomszerű, lélekölő munka volt. Ilyen körülmények között 
semmi nem sarkallta őket jobb teljesítményre, és előbb-utóbb 
beletörődtek, hogy csak a minimumelvárásokat teljesítsék. Nem 
foglalkoztak a jövővel, nem remélték ugyanis, hogy céltudatosabb 
hozzáállással, hatékonyabb munkával jobbra fordulhat sorsuk. 
Ezzel szemben a jelenhez való viszonyuk egyre inkább fatalista lett: 
„Minek is próbálkozzam, ha életemet olyan erők irányítják, ame-
lyekre semmi befolyásom?” Mindez jó példája annak, hogy ez a két 
lelki időzóna együtt mennyire alá tudja ásni az emberi kezdemé-
nyezést és hagyja veszni az élet minden örömét.

Az 1970-es évek elejétől kutatom, hogyan alakulnak ki időpers-
pektíváink, és ezek miképp befolyásolják életünkkel kapcsolatos 
döntéseinket, sorsunkat. Az időperspektívák, a pszichológiai vagy 
szubjektív idő megjelenései, arról árulkodnak, hogy személyes 
élményeinket és tapasztalatainkat milyen időövezetekbe soroljuk. 
A nyilvánvaló, fő idősávok: a múlt, a jelen és a jövő. Széles körű 
kutatásaink azonban az időzónák ennél érdekesebb, komplexebb 
összességét tárták fel. Ezt részletesebben kifejtjük ebben a könyv-
ben is. Elsősorban azzal a kérdéssel foglalkozunk, miként válnak 
időperspektíváink mindennapos döntéseink meghatározó eleme-
ivé. Dolgozzunk, vagy inkább szórakozzunk? Beüljünk-e az autóba, 
miután túl sokat ittunk? Rágyújtsunk-e, miközben pontosan tud-
juk, hogy ártalmas a dohányzás? Védekezzünk-e vagy inkább csak 
élvezzük, amikor eljön a nagy pillanat? Ebbe vagy inkább abba fek-
tessük a pénzünket?
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Magatartásunkat, ahogyan seregnyi napi döntésünket is, alap-
vetően az határozza meg, mennyire vagyunk elfogultak kialakult 
időperspektíva-profilunkkal szemben, és hordozunk a lelkünk 
mélyén anélkül, hogy tudnánk róla. Azért nehéz megmondani, 
hogyan befolyásolják időperspektíváink ítéleteinket, döntéseinket 
és tetteinket, mert ezek számos tényező hatására hosszú idő alatt 
alakultak ki bennünk. Időperspektíva-alakító tényező például a val-
lás, a társadalmi háttér, a nevelés és oktatás, a kultúra, a földrajzi 
viszonyok, a családmodellek stb. Ebből a könyvből kiderül, a pro-
testánsok miért jövőorientáltabbak a katolikusoknál, a középosz-
tálybeli, tanult emberek ugyancsak miért jövőorientáltabbak, mint 
az alsóbb osztályok kevésbé képzett tagjai. Bemutatjuk, hogy az 
Egyenlítőhöz közelebb lakók jelenorientáltabbak, a poszttraumatikus 
stressz-szindróma nevű pszichés betegségben szenvedők múltne-
gatív (a múltat elutasító) világban élnek – azok viszont, akik őrizge-
tik a családi albumokat, dokumentumokat és örömüket lelik a 
nosztalgiázásban, múltpozitívak. Arra is magyarázatot adunk, hogy 
a mindenféle függőséget hogyan vezérli a jelenhedonizmus. 

Az évek során megbízható és tudományos érvényű módszert 
dolgoztam ki az időperspektívák mérésére az ún. Zimbardo idő-
perspektíva-kérdőívet (Zimbardo Time Perspective Inventory, 
ZTPI), amelyet már több mint kéttucat nyelvre lefordítottak, és 
világ számos országában hasznosítanak a gyakorlatban és az újabb 
kutatások során. 

Kérdőívünket e könyv alapján bárki kitöltheti és kiértékelheti, 
majd összehasonlíthatja eredményeit azzal, amit mi eszményi idő-
perspektíva-profilnak tekintünk. Érdemes kitöltetnünk barátaink-
kal és családtagjainkkal is, hogy megtudjuk, hogyan viszonyulnak 
időperspektíváik a miénkhez. Ez hozzásegít majd, hogy (jobban) 
megértsük, a köztünk és köztük kialakuló konfliktusokat és félreér-
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téseket valójában időperspektíváink különbségei okozzák. A leg-
fontosabb annak kiderítése, hogyan alakíthatók át a túlságosan 
elfogult időperspektívák ideálisan kiegyensúlyozottakká – olya-
nokká, amelyekben megfelelő mennyiségű múltpozitív, jövőorien-
tált és jól kiválasztott jelenhedonista elemek keverednek. Ez egyben 
a múltnegatív és a jelenfatalista időperspektíva minimumra csök-
kentését is jelenti, amelyek csak ártanak az ember lelki és fizikai 
közérzetének.

Szerzőtársammal, John Boyddal határozottan úgy gondoljuk, az 
időperspektívák, amelyek tanult mentális struktúrák, módosítha-
tók olyan módszerek segítségével, amelyekről e könyvben szintén 
beszámolunk. Ezek az egyszerű és nyilvánvaló gyakorlatok segít-
hetnek, hogy gyökeresen megváltozzunk és előnyünkre átalakítsuk 
az életünket.

Végezetül: azt hiszem, zaklatott visegrádi tartózkodásomnak 
köszönhetem annak mélyebb megértését, hogy a negatív időpers-
pektívák miképpen ölthetnek testet egy egész nemzedékben (bizo-
nyos) kulturális/politikai hatások nyomán, amelyekkel a magyarok 
új, optimistább, jövőorientált nemzedéke remélhetőleg képes 
szembeszegülni. (Mellesleg ma is hálás szívvel emlékszem azokra a 
finom, krémes süteményekre.) 

– Philip G. Zimbardo, Ph.D.
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Üdvözöljük olvasóinkat e – remélhetőleg izgalmas – felfedező-
úton, amelynek során új ismeretekre tehetünk szert önmagunkkal 
és az élet egy hatékonyabb módjával kapcsolatban. Könyvünk 
első angol nyelvű megjelenése óta számos levelet kaptunk olva-
sóinktól és a recenzensektől, akik lelkesen véleményt formáltak 
nézeteinkről. Ezeket figyelembe véve ebben a kiadásban egysze-
rűbben mutatjuk be az idő szerepét életünkben, és önképünknek 
azt a kibővülését, amely ennek ismeretéből adódik. Mindemellett 
kifejtjük néhány újabb felfedezésünket, amelyek összekapcsolnak 
bizonyos témákat, és mégjobban megmutatják, mit tartogathat 
szá munkra a jövő e fölöttébb bizonytalan korban.

Az egész élet – nagy és kicsiny, banális és létfontosságú – dön-
tések körül forog. A fontos döntések szellemi-lelki folyamatokból 
alakulnak hatással bíró, megtapasztalható tettekké. Életünk lénye-
gében kétféle típusú cselekvésre redukálható: olyanokra, amelyeket 
végrehajtunk, és olyanokra, amelyeket nem. Minden cselekvéshez 
– akár sor kerül rá, akár nem – pozitív és negatív következmények 
társulnak, ezenkívül specifikus érzelmek, illetve az önbecsülés ilyen 
vagy olyan változatai. Öröm és büszkeség tölt el bennünket, ha cse-
lekedeteink kedvező következményekkel járnak, megbánás és szo-
morúság, ha elmulasztottunk megtenni valamit, és utóbb rájövünk, 
mégis csak meg kellett volna tennünk. Értelmesnek és okosnak érez-
zük magunkat, ha tudatosan eltekintünk olyan cselekedetektől, 
amelyekről utóbb kiderül, hogy hátrányos következményeik lettek 
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volna másokra nézve. Végül: buta, ostoba embernek érezzük 
magunkat, ha megtettünk valamit, és később rájövünk, helyesebb 
lett volna nem megtennünk.

Ebből a logikából azonban hiányoznak azok a mentális dönté-
sek, amelyek a mindenkori cselekvések végrehajtásához vagy 
végre nem hajtásához vezettek. Mi késztetett bennünket arra, 
hogy egy bizonyos dolgot megtegyünk, a másikat pedig ne? 
Mindannyian szívesen érzünk örömet, büszkeséget, szívesen 
érezzük magunkat bölcsnek és körültekintőnek, és nem akarunk 
olyasmit tenni, amit utóbb megbánunk vagy ostobának ítélünk, 
létfontosságú tehát, hogy megértsük a döntéseinket befolyásoló 
lelki dinamizmust.

döntéseink eredményei

CSElEKvÉS PoZITÍv KövETKEZMÉNy NEGATÍv KövETKEZMÉNy

végrehajtott öröm és büszkeség Buta és ostoba

Nem végrehajtott Megbánás és szomorúság Értelmes és okos

Kutatásaink során arra jöttünk rá, hogy szinte valamennyi 
döntésünket befolyásolja valami egyéb is, ami az agyunkban 
zajlik ugyan, de amelynek egyáltalán nem vagyunk tudatában: 
az egyoldalú (elfogult) időperspektívánk. Az  időperspektíva 
pszichológiai szakkifejezés, azt a folyamatot jelöli, amelynek 
révén vala mennyien időbeli kategóriákba, illetve időövezetekbe 
rendezzük személyes tapasztalatainkat. Ez az egyik aspektusa 
a pszichológiai (vagy szubjektív) időnek, amely különbözik az 
objektív, avagy az óra szerinti időtől. A pszichés idő azt jelenti, 
hogy az események látszólagos időtartamát, az idő múlásának 
változásait hogyan érzékeljük, milyen az élettempónk, és meny-
nyire nyomaszt minket az idő.
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E könyvben kifejtjük, miként soroljuk mindnyájan három tágan 
értelmezett kategóriába életünk valamennyi eseményét: ami volt, a 
múltba; ami van, a jelenbe; ami lesz, a jövőbe. Megmutatjuk, mi az 
oka, hogy sokan a kelleténél többet használjuk e három időövezet 
valamelyikét, miközben elhanyagoljuk a másik kettőt. Efféle egyol-
dalú időperspektívánkat ugyanazon a módon alakíthatjuk ki 
magunkban, ahogyan többi, lelkünkben hurcolt elfogultságunkat. 
Közrejátszanak ebben a személyes tapasztalataink, a kulturális 
hatások és az iskoláztatás, illetve az a társadalmi, vallási, földrajzi és 
éghajlati közeg, amelyben élünk. Mindemellett befolyásolnak min-
ket szociális körülményeink, családunk, kortársaink, valamint az 
iskola és a munkahely. Ezeknek a hatásoknak a mennyisége, ame-
lyeknek szubtilis, de igen hatékony módon gyerekkorunktól kezdve 
serdülőkorunkon át ki vagyunk téve, oly nagy, hogy gyakorta nem 
is tudjuk, miért is részesítjük előnyben az egyik időkategóriát a töb-
bivel szemben.

Vegyük bármelyik, nemrégiben hozott döntésünket! Dolgozzam 
tovább, vagy menjek inkább szórakozni? Még egy ital, mielőtt haza-
mennék? Próbáljak-e csalni az adóbevallásnál vagy egy vizsgán? 
Használjak-e óvszert, vagy csak csináljam? Ellenálljak-e a kísértés-
nek, vagy inkább engedjek neki? Miközben az ember mérlegeli, mit 
fog tenni, számos tényező befolyásolja. Egyes emberek számára a 
világot azok az erők jelentik, amelyeket közvetlenül jelen idejű hely-
zetükben érzékelnek: biológiai késztetéseik, társadalmi helyzetük, 
az, ami cselekvésre ösztönzi őket, és az az érzéki vonzerő, amelyet 
maga az inger gyakorol rájuk. Azok, akik döntéshozatali gyakorlatu-
kat az aktuális körülményekre alapozzák, jelenorientáltak. Mások 
számára azonban nem ilyen fontos a jelen: ők megpróbálnak vissza-
emlékezni hasonló szituációkra, amelyeket a múltban éltek át; visz-
szaemlékeznek arra, mit tettek korábban, és hogy akkori döntéseik 
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17BEvEZETő

milyen következményekkel jártak. Ők múltorientáltak. Végül, a 
harmadik típusba tartozók a jövőbéli következményekre – a hátrá-
nyokra és előnyökre – gondolva határozzák el magukat. Ha a felté-
telezett hátrányok meghaladják a feltételezett előnyöket, eltekintenek 
a cselekvéstől. Csak akkor lépnek, ha nyereségre számítanak.

Több évtizedes kutatásaink során megállapítottuk, hogy eze-
ket az időalapú döntéseket mindhárom típus rutinszerűen hozza, 
anélkül, hogy tudatában lenne döntései időszempontú befolyá-
soltságának. Mindhárom típusnál ez a fajta döntéshozatal újra és 
újra gyakorolt lelki-szellemi szokássá vált. Mint a következő feje-
zetekben látni fogjuk, e három fő időkeret nagyon különböző 
alkategóriákat foglal magában. A  jelenorientáltság lehet hedo-
nista, az örömre összpontosító, kockázatvállaló és izgalomköz-
pontú. Lehet ugyanakkor fatalista is. Akit ez jellemez, nem 
igyekszik kontrollálni a különböző helyzeteket, mert úgy hiszi, 
hogy az életnek sorsszerűen, egy bizonyos módon kell megtörtén-
nie, éspedig függetlenül attól, ki mit akar. A  múltorientáltság 
jelentheti egyfelől a múlt pozitív szemléletét, amelyet a régi szép 
idők, a család és a tradíció emlékei jellemeznek, másfelől kifejez-
het negatív hozzáállást, amelyet bántalmak, kudarcok emlékei és 
lehetőségek elszalasztása miatti bánkódás szülhet. A  jövőorien-
táltságnak velejárója a jövő előtérbe helyezése, konkrét célok 
érdekében végzett munka, a határidők betartása és a célkitűzések 
megvalósítása, de irányulhat a transzcendentális jövőre is, amely-
nek legfontosabb eleme a test halála utáni spirituális létezés. Ez a 
hat időkeret – vagy időövezet – képezi le a legjobban, mit értünk 
időperspektíván. Később tárgyaljuk még az ún. holisztikus vagy 
kiterjesztett jelent is (amelynek mérésére még nem fejlesztettünk 
ki eszközöket), és amely az adott pillanat hatalmára, a mostra való 
zenszerű koncentráció.
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Az első időparadoxon, amelyet megfogalmaztunk, hogy az idő-
perspektíva a döntéseinket befolyásoló egyik legerősebb tényező, de 
nem vagyunk ennek tudatában. A  második időparadoxon, hogy e 
specifikus időperspektíva-kategóriák számos pozitív vonással rendel-
keznek, ám ha valamelyiknek túlságos jelentőséget tulaj donítunk, 
negatívumai megsemmisítik előnyeit. Különösen a múltpozitív, a 
jelenhedonista és a jövőorientált időperspektíva rendelkezik markáns 
előnyökkel, ám csak akkor, ha döntéseink során nem hagyatkozunk 
túlzott módon csak az egyikre egy másik rovására. A múltnegatív és 
a jelenfatalista a leginkább ártalmas időperspektívák, ezért minden-
kinek, akinek életében akár az egyik, akár a másik túl fontos szerepet 
játszik, azt ajánljuk, jelentősen változtasson életén. Már most hang-
súlyoznunk kell azt a meggyőződésünket, hogy időperspektíváink 
nem velünk születettek, hanem tanultak, és hasonlóan minden más 
magatartásformához, újratanulhatók és módosíthatók, az eszményit 
jobban megközelítő működésre foghatók. Valamennyien képesek 
vagyunk arra, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket, opti-
malizáljuk döntéshozatali folyamatainkat és jobbá tegyük életünket. 

Reméljük, könyvünk alapján sokan lesznek, akik levonják majd a 
tanulságokat: jobban oda kell figyelnünk arra, hogyan döntünk; tuda-
tosítanunk kell magunkban személyes időperspektíva-profilunkat és 
azt, miképpen befolyásol bennünket; hogyan hat tudtunkon kívül 
társadalmi és üzleti kapcsolatainkra; végül pedig tisztában kell len-
nünk azzal, milyen is az ideális időprofil, amelyre törekednünk kellene.

Ebben az eszményi időperspektíva-profilban egy hangsú-
lyos múltpozitív, egy mérsékelt jelenhedonista és jövőorientált, 
valamint egy gyenge múltnegatív és jelenfatalista időperspektíva 
alkotnak egyensúlyt. Ilyen kiegyensúlyozott profilon belül össze-
adódnak ezen időperspektívák erősségei, és háttérbe szorulnak a 
negatívumok. Az  ilyen, optimálisan „kiadagolt” időperspektíva 
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lehetővé teszi, hogy rugalmasabban, a körülményeket figyelembe 
véve kezeljük az időhöz való viszonyulásunkat, és megszabadul-
junk berögzült időperspektívánktól.

Hogyan térképezhetjük fel saját időperspektíva-profilunkat? Ezt 
a feladatot bárki könnyen, gyorsan és egyszerűen megoldhatja. 
Egyedülálló kérdőívet dolgoztunk ki ugyanis, amelynek alapján hat 
idődimenzióban skálázva értékelhető bárki attitűdje. Módszerün-
ket sok éven át fejlesztettük és finomítottuk. Kísérleteink megbíz-
hatónak és helytállónak bizonyultak (valahányszor alkalmazzuk a 
kérdőívet, hasonló eredményeket produkál, illetve a tényleges visel-
kedés és kapcsolatok ellenőrizhető prognózisaival szolgál, amelyek 
pszichológiai és szociológiai mérések sokaságával is igazolhatók). 
Mindezek alapján két módon állapíthatjuk meg bárki jellemző érté-
keit: 1. Töltsük ki a 2. fejezetben található Zimbardo időperspektíva-
kérdőívet (Zimbardo Time Perspective Inven tory, ZTPI) és a 
Transz cendentális jövő időperspektíva-kérdőívet (Transcendental 
Future Time Perspective Inventory, TFTPI)! 2. Keresssük fel a www.
TheTimeParadox.com honlapot ahol ugyancsak kitölthetjük ezeket 
a kérdőíveket, amelyeket egy program azonnal ki is értékel!

Újabb Izgalmas fEjlEményEk az Időparadoxon 
Első mEgjElEnésE óTa

a tudatos emberek tovább élnek

A hosszú élet titka mindannyiunkat kíváncsivá tesz. Ha valami 
bizonyíthatóan befolyásolhatja élettartamunkat, azonnal szeret-
nénk többet tudni róla. Egy újabb, a Health Psychology 2008. szep-
temberi számában publikált kutatás szerint a magasabb szintű 
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tudatossághoz hosszabb élettartam társítható.1 A tudatos emberek 
tovább élnek. A  tudatosság alkotóelemei: a felelősségtudat, az 
önuralom, a teljesítőképesség és a rendszeretet. Ezt a kutatást – 
Margaret Kern közreműködésével – Howard Friedman végezte, 
akit leginkább az A  típusú személyiség és a szívproblémák közti 
összefüggéssel kapcsolatos vizsgálódása tett ismertté. Mindketten 
a riverside-beli Kaliforniai Egyetem munkatársai.

Kutatásaik során 20 független vizsgálat adatait elemezték: ezek 
különböző módszerekkel 6 ország csaknem 9000 lakójának tudatos-
sági szintjét mérték fel. Rendkívül jelentős eredményeik igencsak 
meggyőzőek, különösen a tudatosság két komponensével, a teljesítő-
képességgel és a rendszeretettel kapcsolatban. De vajon miért is 
érdekli egy efféle elemzés az időperspektívák kutatóit? Nos, induljunk 
ki abból, hogy a jövőre irányultság legfontosabb jellemzője a tudatos-
ság. A két megfigyelt érték pedig a személyiségpszichológiai kutatá-
sokat tekintve igen magas, mi több, 70%-os korrelációban van 
egymással, miközben a személyiségjegyek közti tipikus korreláció 
csupán 30%-os asszociatív érték körül van. Más szavakkal, a tudatos 
emberek rendszeresen elgondolkodnak a jövőbeli következménye-
ken, mielőtt meghoznának egy döntést. Vajon a mi időperspektíva-
kutatásunk miként járul hozzá e nemrég feltárt, a tudatos élet és a 
halál közti összefüggés értelmezéséhez? Megállapítottuk – a részlete-
ket majd később fejtjük ki –, hogy a jövőorientált emberek mindenki 
másnál valószínűbben sajátítják el az egészségbarát magatartásfor-
mákat: rendszeresen járnak orvosi és fogászati vizsgálatokra, mell- és 
méhnyakrákszűrésre, egészséges ételeket esznek, edzenek és hasz-
nálják a biztonsági övet. Másoknál nagyobb valószínűséggel kerülik 
az egészségre veszélyes magatartásformákat, például a drogfogyasz-
tást, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a kockázatvállalást autóve-
zetés közben vagy sporttevékenység során, ahogyan szóváltásokba és 
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verekedésekbe is ritkábban keverednek. Ezek az egészséggel kapcso-
latos negatív viselkedésminták teremtik meg a feltételeit annak, hogy 
– az elkerülhetetlenül szükségesnél – korábban haljunk meg. A jövő-
orientált, magas szinten tudatos emberek jobban vigyáznak az egész-
ségükre, ezért várhatóan tovább élnek. Rendszerint magasabb iskolai 
végzettségre tesznek szert, ennélfogva gyakrabban kerülhetnek fizi-
kailag kevésbé veszélyes munkakörökbe. Csakhogy a túlságosan 
jövőorientált emberek annak érdekében, hogy elvégezzék a munkáju-
kat, olykor feláldozzák az alvást, a barátokat, a családot és lemonda-
nak a személyes szórakozásról. Ettől lehet, hogy hosszabb, de sokkal 
unalmasabb, elszigeteltebb és kevésbé kielégítő lesz az életük, hacsak 
nem kezdenek el sürgősen azon dolgozni, hogy jobb időperspektíva-
egyensúlyt érjenek el.

Időperspektíva-koncepciónkkal enyhíthető a veteránok 
poszttraumatikus stressz szindrómája

Egy előadás után, amelyet Phil Zimbardo klinikai pszichológusok-
nak tartott a Hawaii Pszichológiai Társaságban (Hawaii Psychological 
Association) 2008-ban, egy terapeuta, aki a fegyveres erők 
poszttraumatikus stressz szindrómában (Post Traumatic Stress 
Disorder, PTSD) szenvedő veterán tagjait kezelte, fantasztikus sike-
rekről számolt be, amelyeket bizonyos, tőlünk származó elgondolá-
sok alkalmazásával ért el. Dr. Richard Sword, aki magánpraxisa 
mellett a Maui Memorial Medical Center stábjának is tagja, sok 
éven át részesített pszichoterápiában PTSD-s veteránokat. 
Emailjében lelkesen ismertette új eredményeit, amelyeket az idő-
perspektíva-koncepciónk felhasználásának köszönhetett, s amely-
nek révén hatásosabban kezelhette PTSD-s pácienseit. Philhez 
intézett személyes emailjéből idézünk (2008. november 4.):
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Az időperspektíva-terápia során, amelyet a veteránoknál 
alkalmazok, fő szempontjaim az alábbiak:

1. Az idő jelentősége és a tény, hogy az időt magától értető-
dőnek tekintjük. Hangsúlyozom, időt sem megtakarítani, 
sem kölcsönvenni nem lehet; folyamatában kell a lehető 
legjobban kihasználnunk. Ez teszi az időt legértékesebb 
forrásunkká. Idő híján egyes forrásaink semmit sem érnek.

2. A tény, hogy három időövezet létezik: a múlt, a jelen és a 
jövő, valamint az, hogy nem mindegy ahogyan ezekhez 
viszonyulunk. Ha nem vigyázunk, megrekedhetünk 
valamelyikben a többi, illetve általános jó közérzetünk 
rovására.

3. Legfontosabb értékünk ennélfogva időperspektívánk. 
Meg kell tanulnunk megállapítani, nem ragadtunk-e meg 
esetleg bármelyikben, más időperspektívák rovására.

4. Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a PTSD-ben 
szenvedő háborús veteránok a múltnegatív és jelenfatalista 
időperspektíva foglyai, aminek jelen- és jövő-időperspek-
tíváik látják kárát. Ezért arra biztatom a pácienseimet, 
azért, hogy megtalálják a helyüket, előbb el kell hagyniuk 
a régit. Ha egyik lábukkal a múltban ragadtak, a másikkal 
viszont a jelenben vannak, ki kell szabadítaniuk azt 
a  múltba ragadt lábat, fel kell emelniük, ránehezedni a 
másik, jelenbéli lábukra, hogy múltbéli lábukat előre, 
a jövőbe mozdíthassák.

5. Mihelyst a veteránok megértik, hogy a jövőjükbe kerülhet, 
ha a múltnegatív/jelenfatalista időperspektívában élnek, 
kezd világossá válni számukra, milyen nagy árat fizethet-
nek azért, ha továbbra is a múlt fájdalmaiban élnek. Ami-
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kor erről beszélünk velük, az egész hihetetlennek tűnik 
számukra, mert eszükbe sem jut: azáltal, hogy nem ural-
ják a jelenüket, a legértékesebb forrásukat, tudniillik a 
jövőjüket cserélik be a múltjukra. Meggyőződésem, hogy 
a sikeres terápiás beavatkozásnak lényegi összetevője a 
holisztikus jelen és a jövőre irányuló reménykedés. 

6. Amikor pácienseim megértik ezt, kezdik felfogni az idő-
perspektíva jelentőségét és azt, miként alakítja életünket. 
Ezen a módon keltem fel figyelmüket és motiválom őket, 
hogy valóban megvizsgálják időperspektívájukat, és dol-
gozzanak ki maguknak egy egyensúlyi, illetve dinamiku-
sabb időperspektívát.

Arra biztattuk dr. Swordot, hogy előzetes és utólagos értékelést 
alkalmazó, független személyek bevonásával végzett, ellenőrzött 
vizsgálat során még alaposabban mérlegelje ezeket az eredménye-
ket. Döntő áttörést jelenthetnek ennek a rokkantsággal felérő álla-
pottal járó szindrómának a kezelésében, amely igen hátrányosan 
befolyásolja sok fiatal férfi, nő (és családjaik) életét, olyanokét, akik 
híven szolgálták hazájukat, ám akiket háborús élményeik hosszú 
időn át súlyos teherként gyötörnek.

Időperspektíva-koncepciónk gyorsan terjed a világban

Szinte misszionáriusai vagyunk időperspektíva-koncepciónknak, 
mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különféle időperspektívák-
kal kapcsolatos eszméinket és mérési eljárásainkat megismertes-
sük kollégáinkkal. Célunk, hogy bátorítsuk és támogassuk őket, 
együttműködjünk velük ezeknek az alapeszméknek a szélesebb 
körű és mélyebb vizsgálatában, újabb távlatainak feltárásában. 
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E  kezdeményezés egyik legbiztatóbb következménye, hogy 32 
ország szakembereinek részvételével létrejött egy nemzetközi időp-
erspektíva-csapat. (Ausztrália, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehor-
szág, Dánia, Dél-Afrika, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, 
Japán, Kína, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Mexikó, Mol-
dova, Németország, Olaszország, Oroszország, Pakisztán, Portu-
gália, Szerbia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Törökország 
és Ukrajna.) Sokan közülük a ZTPI alkalmazásával végzett új kuta-
tási eredményeiket ismertették Berlinben, a Nemzetközi Pszicho-
lógiai Kongresszuson 2008 (International Congress of Psychology) 
júliusában, és számos különböző nemzetiségű fiatal kutató új idő-
kutatási eredményekkel állt elő Oslóban 2009 júliusában, az Euró-
pai Pszichológiai Kongresszuson (European Congress of 
Psychology). Anna Szirkova (Moszkvai Állami Pszichológiai és 
Pedagógiai Egyetem) és Nicolas Fieulaine (Lyoni Egyetem) vezető 
szerepet vállalt kérdőíveink lefordításának megszervezésében és a 
20 országban folyó kutatómunka interkulturális kivonatának 
összeállításában. 

Könyvünk újabb kiadása is egy kalandos utazás az időperspek-
tíva új világába. Célunk a hasznos időtöltés mellett annak világossá 
tétele, mennyire alapvető módon teszi gazdagabbá életünket és 
növeli komfortérzetünket a mindennapokban, ha időperspektíván-
kat magunk alakítjuk ki.
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