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BEVEZETÉS

MINDANNYIAN MûVÉSZEK VAGYUNK

Mire várunk?

Azt mondták, írjuk meg rendesen az önéletrajzunkat, 
legyünk pontosak, alkalmazkodjunk, és kövessük az 
utasításokat.

Azt mondták, tegyük félre büszkeségünket, és ne 
kergessünk hiú ábrándokat.

Jutalmat, gazdagságot és mindenféle drága holmit 
ígértek, ha befogjuk a szánkat, beállunk a sorba, és azt 
tesszük, amit mondanak.

Adósságot sóztak ránk, meg valóságshow-kat és 
egyre több kacatot. Sôt nemcsak ránk, hanem fiainkra 
és lányainkra is.

Mindezt cserébe azért, amit majd akkor kapunk, ha 
eljön a mi idônk.

Most végre eljött a mi idônk.
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A karrierünk nem mi vagyunk

Csak azt nézik, hogyan tudjuk betartani a szabályokat.
Tehetségünk, ötleteink és a munkánk nem számít.
Hiába igyekszünk. A rendszer még jobban igyekszik, 
hogy távol tartson bennünket a számunkra fontos 
emberektôl és dolgoktól.

Mindazonáltal nem a világ tart el bennünket, ha 
szükséges, mindig nyitva áll elôttünk egy ajtó, hogy 
változtassunk.

Nagy kár, hogy ennyi idôt elvesztegettünk, és egye-
nesen megbocsáthatatlan tovább várni. Megvan ben-
nünk a képesség, hogy hozzátegyünk valamit a világ-
hoz. Szükség van ránk. Most rögtön.

”Van valakinek hozzáfûznivalója?”

A megbeszélések szinte mindig ezzel a kérdéssel érnek 
véget. A kérdezô néha még komolyan is gondolja. Elô-
fordul, hogy tényleg szeretné tudni, van-e valakinek 
bármilyen elképzelése vagy hozzáfûznivalója.

És a válasz mindig ugyanaz. Kínos csend. Lesütött 
tekintetek, zavart fészkelôdés, semmi egyéb. Néma 
csend.

Ez minden?
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Rengeteg jól képzett, jól fizetett, nagyra értékelt em-
ber egy rakáson, és senkinek sincs hozzáfûznivalója? 
Szinte kizárt. 

Ha azonban az elôadónak sikerül némi bizalmat 
keltenie az elôadás során, elôfordul, hogy valaki még-
iscsak hozzászól. És ha az illetôt nem golyózzák ki 
villám gyorsan, talán még valaki más is hozzászól. 
Aztán még valaki. Végül a terem érezhetôen megtelik 
energiá val és különös bizsergéssel. A résztvevôk végre 
emberként kezdenek viselkedni, megtörik a csendet, 
megosztják legjobb ötleteiket.

Bámulatos, ahogy egytôl egyig feltárják, elemzik 
és megoldják a problémákat. Mindenkiben van némi 
szenvedély és van annyi tettvágy, hogy cselekedjen – 
amint feloldja magában az öncenzúrát.

Miért nem szólalt fel korábban senki? Miért kellett 
megvárni, amíg véget ér a megbeszélés? Honnan jön 
mindig ez a feszült csend?

Ez a könyv nem másoknak szól. Ez a könyv nekünk 
szól. Akiken eddig átnéztek, akikkel elhitették, hogy 
láthatatlanok.

Küszöbön a forradalom, a mi forradalmunk, amely 
rávilágít arra, amit a lelkünk mélyén régóta tudunk 
– hogy képesek vagyunk maradandót alkotni, bátrak 
lenni, sôt legmerészebb álmainkat is túl tudjuk szár-
nyalni. Képesek vagyunk az alkotásra.
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Zöld sonkás tojás

Nem biztos, hogy jó. 
Az sem biztos, hogy ez a könyv jó. Lehet, hogy nem 

elég lényegre törô (vagy túlságosan is az). Én minden-
esetre kiléptem a komfortzónámból, hogy megírjam, és 
ôszintén remélem, hogy sokan lesznek, akik elolvas-
sák, és kilépnek majd a sajátjukból. 

Van valami, amit eddig tudatosan vagy öntudatla-
nul nem vettünk észre. Azon dolgozom, hogy ezt minél 
többen felfedezzék. Ne várjunk tovább! Próbáljuk meg 
magunkévá tenni a munka és munkához való hozzáál-
lás másféle felfogását!

Nagy volt a csábítás, hogy a könnyebb utat válasz-
szam és egy kellemes, könnyen emészthetô, megnyug-
tató könyvet írjak. Biztosan többek tetszését elnyerte 
volna. De most nem ez a helyzet.

Túlságosan is fontos ez a forradalom ahhoz, hogy 
könnyed legyek. Elôre is köszönöm a türelmet, és iga-
zán hálás vagyok mindazoknak, akik megpróbálják 
átrágni magukat a könyvön.
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Hogyan fogjunk rókát?

Építsünk egy két és fél méter hosszú fakerítést 
az erdôben!

Rakjunk ki egy kis csalit, és egy hétig még a 
kerítés közelébe se menjünk!

A róka túlságosan dörzsölt ahhoz, hogy egy 
ilyen egyszerû csapdával túljárjunk az eszén, és 
mivel érzi a szagunkat, napokig elkerüli a ke-
rítést. De végül csak megjelenik, és megeszi a 
csalit.

Amikor letelik az egy hét, hosszabbítsuk meg a 
kerítést még két és fél méterrel úgy, hogy az új 
szakasz merôleges legyen a régire. Tegyünk ki 
még egy kis csalit!

A róka pár napig megint elkerüli a kerítést, az-
tán megjelenik, és elcseni a csalit.

A második hét vége felé építsünk egy harma-
dik szakaszt és egy kaput a negyedik oldalra! 
Megint tegyünk ki csalit!
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Amikor a hónap végén visszamegyünk, a róka 
vidáman éldegél az ô kis biztonságos vackában, 
és mindössze annyit kell tennünk, hogy becsuk-
juk a kaput. A róka máris csapdába esett.

Velünk is ez történt. A modern kor felépítette a 
csapdát, amelybe beleestünk, de nem egyik nap-
ról a másikra, évszázadok kellettek hozzá. Be-
kaptuk a horgot. Tisztességes fizetés, különbözô 
jutalmak szolgáltak csaliként. Úgy éreztük, 
megtaláltuk a biztonságot. De amint becsukó-
dott a kapu, fogva tartott minket a szégyenérzet, 
a szabadságtól való félelem és az anyagi jólét.

Helyzetünk bonyolultabb, mint a rókáé. Az ipari 
társadalom csillaga leáldozott, elôttünk az embe-
ri kapcsolatokra épülô társadalom. Az új rend-
szerben nincs már kerítés. Egyszerûen eltûnt.

Sokaknak azonban fogalmuk sincs arról, hogy 
már nem vagyunk bezárva. Olyan alapos agy-
mosáson estünk át, annyira megfélemlítettek 
bennünket, hogy mint a birkák várjuk az uta-
sításokat, miközben elérkezett az elsô, a legna-
gyobb és talán az egyetlen lehetôség, hogy vala-
mi rendkívülit tegyünk.
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Ez a könyv egy nagyon egyszerû alapfeltevésre 
épül: mindnyájan tudjuk, mit jelent embernek 
lenni és alkotni. Nem kell minket megtanítani 
erre, mégis mindig valami felsôbb parancsra vá-
runk. Túlságosan is hozzászoktunk az utasítá-
sok követéséhez.
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