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Előhang

Teljesítmény-tanácsadóként, előadóként és oktatóként igazán kivéte-
les emberekkel volt szerencsém dolgozni (a hallgatóimat is ide soro-
lom) a világ minden részéből. A könyvben szereplő legtöbb történet 
az ügyfeleimmel, hallgatóimmal és esetenként a barátaimmal és csa-
ládtagjaimmal kapcsolatos tapasztalatokat rögzítő pillanatkép, vagy 
ezek szintézise. Bizonyos részleteket kihagytam vagy megváltoztat-
tam, mert céljaim szempontjából érdektelenek voltak. S hogy min-
dent bevalljak: egyes történeteket dramatizáltam. Mindent elkövettem 
annak érdekében, hogy érzékeltessem barátaim és ügyfeleim törté-
neteinek a lényegét, s olyan példákkal szolgáljak, amelyek segítenek 
 életünk megváltoztatásában. Remélem, tetszésre talál!

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy nem vagyok sem 
orvos, sem pszichiáter, sem pszichológus, sem neurológus, sem pénz-
ügyi vagy jogi tanácsadó – semmilyen szűkebb szakterülethez nem 
tartozom. Elsősorban kutató és oktató vagyok. Boldogan megosztom 
mindenkivel, amit e tudományokból megtanultam, de a könyvemben 
foglalt ismereteket nem szántam orvosi, pszichológiai, pénzügyi vagy 
jogi tanácsadásnak; senki ne is tekintse annak. Aki ezen területek 



TÍZ MOTIVÁLÓ ELEM, AMELY ENERGIÁT AD

valamelyikén keres segítséget, az forduljon képzett szakemberhez. Se 
engem, se a kiadómat ne vonja senki felelősségre – a kiadómat semmi 
esetre se – bármilyen pozitív vagy negatív változásért, amely a taná-
csaim hatására következik be az életében. Az egész könyv arra a gon-
dolatra épül, hogy az életünk olyan, amilyenné MI magunk tesszük.

Ezen az oldalon a felöltődött élet első törvényét követem: min-
den cselekedetünkben örömöt és elhivatottságot találhatunk – még ha 
jogászokkal van is dolgunk.

Sok sikert!
Brendon
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Előszó

ODAKINT

Egyre csak készülődünk az életre, de soha nem élünk igazán.
RALPH WALDO EMERSON

A feltöltődött élet, az igazán átélt élet nem egyhangú pangás egy 
eldugott, festői falu védett biztonságában. Nem, az emberhez méltó 
élet odakint zajlik, ismeretlen, vad tájakon, vagy sziklás csatamezőn, 
a démonainkkal folytatott mindennapi küzdelemben, ami próbára 
teszi szellemünket és akaratunkat. A mindennapi gályázásban, keresz-
tül az élet viharain és megpróbáltatásain, amikor csupán nálunk erő-
sebb ellenségeink és ellenfeleink suttogását és gúnyolódását halljuk. 
Ahol, miután leütöttek minket, és elterültünk a földön, rákényszerü-
lünk, hogy szembenézzünk a gyengeségeinkkel. S végül a hegycsú-
csokon, amelyeket erényeink, jellemünk, erőnk és bátorságunk végső 
megfeszítésével érünk el, kiállva balsorsunk minden nyűgét s nyilait, 
s legyőzve minden akadályt. Odakint ismerhetjük csak meg saját leg-
kiválóbb oldalunkat. Sorsunk odakint, a kalandokkal teli, bizonytalan 
nagyvilágban vár minket, ahol valódi küzdelmek árán fejleszthetjük 
és valósíthatjuk meg önmagunkat. Az élet csak akkor ajándékoz meg 
minket bölcsességgel és értelemmel, ha herkulesi erővel dolgozunk 
valami magasabb célért, s a verejtékünkkel – sőt esetenként a könnye-
inkkel – fizettünk meg érte. Az élet úgy teljes, ha tovább  menetelünk 
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akkor is, amikor fáradtak, gyengék és ijedtek vagyunk; s amikor har-
costársainkban – a testvéreinkben, a családunkban, a barátainkban, 
akik végig támogattak minket és velünk küzdöttek, bármilyen homá-
lyosnak és őrültnek tűnt is a célunk – igaz szövetségesekre lelünk. 
Járatlan út vezet el idáig, amelyhez nincs térkép, s amelyet mindenki 
saját maga választ. Az ösvény gyakran kanyargós és göröngyös, s csak 
egy újabb kikövezetlen úthoz vagy ismeretlen tájhoz vezet: mindez 
azonban a lehetőségek nyílt terepének bizonyulhat, ahol ismét a győ-
zelem és önmagunk meghaladásának reményével láthatunk munká-
hoz. Odakint, amikor minden bátorságunkat összeszedve, mezítele-
nül, igaz valónkban állunk a világ elé, s belepillantva mások lelkébe 
felfedezzük bennük az isteni képmást, képesek leszünk bátran és fel-
tétel nélkül átadni magunkat a határtalan és feneketlen szeretetnek. 
Kényelmi zónánk és összegyűjtött javaink keretein kívül, szépen fel-
épített megszokásaink és korlátozó hiedelmeink béklyóiból kiszaba-
dulva fenségesen emelkedünk saját gyengeségeink fölé, és kifejezzük 
magasabb énünket. Odakint, a választások és kihívások, a félelmek és 
a szabadság gazdag világában várnak ránk a legnagyobb ajándékok 
és kalandok. Hallgassunk a hívásra! A sors szava szólít. Készüljünk 
bátran az útra! Ideje újra feltöltődni. 
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Bevezetés

Ez a könyv nyílt támadást indít az unalom, a szétszórtság, a közép-
szerűség, a visszahúzódás és a „normális” élet ellen. Kíméletlenül 
 kérdőre von mindenkit: hogyan élhetünk ilyen alacsony energiaszin-
ten? Közben pedig agresszívan felhív az energikusabb, átgondoltabb 
és elhivatottabb élet választására.

Az itt következő oldalak gyakorlatias, ám gyakran ösztöneinknek 
ellentmondó útmutatást tartalmaznak, amely félrelöki a sok hamis 
tanácsot, és rendet vág majd fél évszázadnyi lélektani tévedésben, 
hogy megnyissa az egyetlen, igaz végcél felé vezető ragyogó ösvényt: 
az utat ahhoz az új élethez, amelyben teljes valónkkal, őszintén és 
diadalmasan átéljük, hogy élünk.

Nézzünk szembe a ténnyel: elapadt a világ érzelmi energiája. 
Az elmúlt negyven évben szinte minden fejlett országban közel tíz-
szeresére nőtt a klinikai depresszió diagnosztizált eseteinek száma. 
Méghozzá annak ellenére, hogy ezekben a társadalmakban a jólét 
szinte minden mérhető tényezője rendelkezésre áll: pénz, megfelelő 
táplálkozás és orvosi ellátás, magas színvonalú oktatás és biztonság 
vagy a művészetek élvezete. Az emberek mégis egyre gyakrabban 
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 panaszkodnak nyugtalanságra, kimerültségre, stresszre vagy vala-
miféle, nehezen körülírható rossz közérzetre, amely miatt gyakran 
 unottnak, bizonytalannak vagy frusztráltnak érzik magukat.

Az a gyanúm, hogy sokan ismerik ezt az érzést. Nekünk is meg-
van mindenünk, amire „szükségünk” lehet – biztonság, lakhely, 
táplálék –, s mégis gyakran érezzük, hogy nem vagyunk olyan lel-
kesek, produktívak vagy elégedettek, mint szeretnénk. Valahol talán 
azt érezzük, hogy nem váltjuk be a magunknak tett ígéreteket, s nem 
adunk teret a bennünk rejlő potenciálnak. Minden év elején lázasan 
készülünk a nagy versenyfutásra, de végül csak lassú kocogásra telik. 
Heteink, napjaink teljesen be vannak táblázva, de belül tudjuk, hogy a 
munka, amely lefoglal bennünket, valójában nem az életünk értelme. 
Megvan bennünk a tehetség, a lelkesedés, a vágy és az akarat, de egy-
re csak a kétely és a halogatás mókuskerekében taposunk. Folyama-
tos online kapcsolatban állunk mindennel és mindenkivel, miközben 
azt érezzük, hogy sem a környező világhoz, sem az emberekhez nem 
kötődünk igazán. Mintha valamiféle engedélyre vagy a megfelelő pil-
lanatra várnánk, hogy egészen átéljük életünk minden egyes napját. 
Nyugtalanul vágyunk mindig valami többre.

Nos, én hiszek abban, hogy ennél valóban mindenki többet érde-
mel. Van viszont egy akadály: csak akkor kaphatjuk meg, ha magunk-
tól is többet követelünk. Ez persze elveheti valakinek a kedvét, sőt 
talán olyan is lesz, aki leteszi a könyvet. Hiszen amúgy is egyre har-
colni kell, hogy a felszínen – vagy éppenséggel ébren – maradjunk: 
nehéz a gazdasági helyzet, irreális elvárások szorításában élünk, és 
nem alszunk eleget. Valószínűleg senki nem akarja azt hallani, hogy 
még több erőfeszítésre, hatékonyabb munkára vagy adakozóbb hozzá-
állásra van szükség az életben.

A gond az, hogy éppen ezekre van szükség. Én ezt a feladatot állí-
tom olvasóim elé a következő oldalakon, még ha nem is leszek ettől 
népszerű, ám azt remélem, lesz, aki meghallgat, és vállalja a kihívást, 
s mert azt gondolom, mindenki tudja, hogy több is vár ránk  odakint. 
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Mindannyian átéltünk már számos varázslatosan boldog, elhivatott és 
kielégítő pillanatot életünk során, és készen állunk mindent  elkövetni 
további hasonló pillanatokért. Emlékszünk még derűsebb napokra, 
amikor vadak voltunk és gondtalanok, s szinte túláradt bennünk a lel-
kesedés és a remény. Egyszóval, belekóstoltunk már a valódi feltöl-
tődött életbe: a létezés felfokozott állapotába, amikor energikusnak, 
elhivatottnak és szenvedélyesnek érezzük magunkat.

Ha pedig ez így van, akkor hadd játsszak nyílt kártyákkal: nem 
gondolom, hogy a nyugtalanság, az unalom, a gondterheltség, a szo-
rongás vagy bármely más, önmagunkra, másokra vagy általában az 
életre vonatkozó negatív érzés a legkevésbé is függene az aktuális 
gazdasági helyzettől és a minket körülvevő, egyre kaotikusabb világ-
tól. Éppígy nem függ a gyerekkorunktól, a balszerencsétől vagy az 
áldozati szerepek kiagyalói által kínált bármely más könnyű kifogás-
tól. Nem. Ha nem érezzük magunkat eléggé feltöltöttnek, akkor az 
kizárólag valamilyen súlyos stratégiai hibából fakad. Csakis a tudat-
tartalmaink ellenőrzésére kialakított stratégiánk hiányosságából ered-
het, hogy nem érezzük a folyamatos belső feltöltöttséget: azt, hogy 
önmagunkat megvalósítva és a környezetünkhöz kapcsolódva teljes 
életet élünk. Azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy ez a könyv pontosan 
ilyen stratégiát kínál.

Meg vagyok győződve arról, hogy mindenkinek felvillant már 
egy-egy olyan szikra az életében, amely azután napokig égett benne. 
Én azonban nem csupán ezeket az érzelmileg feltöltött pillanatokat 
akarom visszaadni – aki ilyenfajta olcsó trükkökre vágyik, az inkább 
cirkuszi hipnotizőrhöz forduljon. Én az érzelmi intenzitás merőben új 
szintjét, egészen új lehetőségeket kívánok feltárni, amelyekről a leg-
többen nem is tudnak. Ezáltal egy élettelibb, színesebb, szenvedélye-
sebb és izgatóbb valóság nyílhat meg előttünk.

Az elmúlt tizenöt évet azért töltöttem a lélektan, az idegtudomány, 
az emberi képességek és a teljesítmény elmélyült tanulmányozásá-
val, hogy segítsek másoknak elérni ezt a létezési szintet. Az életemet 
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annak szenteltem, hogy segítsek az embereknek a megfelelő straté-
gia kidolgozásában, amely gyökeresen és tartósan növeli energiáju-
kat, elhivatottságukat és lelkesedésüket – belső feltöltődöttségüket – 
az élet minden területén. Segítettem vállalatigazgatóknak nem csak 
saját maguk, de egész cégük újjáélesztésében; pároknak, hogy új tűzre 
lobbantsák szerelmi életüket; sportolóknak, hogy ismét nyerőszériá-
ba kerüljenek; művészeknek, hogy újra megtalálják magasabb géniu-
szukat; szülőknek, hogy megerősítsék kapcsolatukat gyerekeikkel; 
hírességeknek és politikusoknak, hogy mozgósítani tudják követői-
ket. Valamennyiüknek sikerült feltöltődniük és új életre kelniük. Ezen 
a téren végzett munkámmal a világ egyik legjobban fizetett teljesít-
mény-tanácsadója és -trénere lettem, világhírű szemináriumom, a Tel-
jesítmény Akadémia (High Performance Academy) vezetőnek számít 
a személyiségfejlődés és hatékonyság üzletágban. A lényeg azonban 
az, hogy mindez nem rólam szól; eredményeimet nem melldöngetés-
sel vagy mások félrevezetésével értem el. Ellenkezőleg: olyan straté-
giai tervvel szolgálok, amely képessé tesz – mi több, felszólít –, hogy 
a számunkra legjobb életet éljük.

MODERN MOTIVÁCIÓK

Itt az ideje, hogy tervezettebben és céltudatosabban éljük az éle-
tünket.

Miért van az, hogy a mai világban – amely oly sok lehetőséget és 
kapcsolatot kínál – sokan magányosnak és kiüresedettnek érzik magu-
kat? A rendelkezésünkre álló temérdek gyakorlati útmutató ellenére 
miért nem tudjuk biztosan, mit kell tennünk, hogy lényegesen jobb 
életet élhessünk? Hogy fordulhat elő, hogy miközben annyi minde-
nünk van – tető a fejünk fölött, lehetőségek és választások sora, előt-
tünk pedig a széles nagyvilág –, mégsem érezzük, hogy folyamatosan 
(vagy legalábbis gyakrabban) feltöltődnénk energiával?
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Régebben az önmegvalósítást hirdető guruk és a karosszék- 
pszichológusok azt felelték volna a fenti kérdésekre, hogy bolondok 
vagyunk és hálátlanok, amiért nem értékeljük azt a sok-sok jót, ami-
ben részünk van. Szerintük sötét vágyak vezérelnek minket, amelyek 
megakadályozzák, hogy élvezzük a napfényt. Azt mondták volna, 
hogy megrekedtünk a múltban, hogy túl sokat akarunk, hogy nem 
vagyunk tisztában valódi gondolatainkkal és tudati mintázatainkkal, 
s hogy nem igyekszünk erőteljes pozitív gondolkodással bevonzani 
életünkbe a nekünk járó boldogságot. Ezek a válaszok nyilvánvalóan 
nem kielégítőek. Ami azt illeti, több kárt okoztak, mint hasznot.

Visszatérve a legfontosabb kérdéshez: most, hogy oly sok alapvető 
emberi igényünk kielégült, miért nem vagyunk mégsem energikusab-
bak és elégedettebbek az életünkkel?

A válaszhoz egy kényes érv vezet el: azért érezzük kielégítetlen-
nek magunkat, mert az elmúlt évtizedekben az emberi motivációk 
egész rendszere hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Ami akár ötven 
éve boldoggá, energikussá, elégedetté tett bennünket, ma már nem 
alkalmas erre, mert agyunk, testünk és társadalmunk közben gyökere-
sen megváltozott.

Ez az evolúciós magyarázat felháborítja a régi vágású biológuso-
kat, akik szerint az emberi agy és test nem fejlődhetett olyan mérték-
ben az elmúlt fél évszázad során, hogy ezáltal átalakuljon a kollektív 
emberi motivációs rendszer – vagyis az emberi fajt mindig is ugyan-
azok az alapvető emberi szükségletek motiválták. De még ha ez igaz 
is – bár sokan ellene érvelnek –, akkor is nyilvánvaló, hogy a modern, 
fejlett kultúrában egészen másfajta módokon aktivizáljuk és elégítjük 
ki ezeket a szükségleteket.

Gondoljunk csak bele! Kortárs történelmünk során az  emberi 
tapasztalat és kollektív kultúra minden lehetséges szempontból meg-
változott: a mindennapi tevékenységünk (több önálló, kreatív és keve-
sebb felülről kijelölt, repetitív feladatot látunk el); táplálékunk és 
annak megszerzési módjai (amelytől testméretünk elképesztő mérték-
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ben gyarapodott világszerte); a hely, amelyet otthonunknak nevezünk 
(globális vándorlás a nagyvárosokba); az egymással való  érintkezés 
 (a világhálózatba kapcsolódó emberek irodákban és különböző szerve-
zetekben dolgoznak, nem pedig a földeken vagy a gyárakban). Mások 
lettek a vásárlási szokásaink (több nem létfontosságú árut veszünk, 
amelyek között esztétikai szempontok, nem pedig funkció vagy hasz-
nosság alapján döntünk); megváltozott az időbeosztásunk (növekedett 
a munkahelyen töltött idő, és még inkább a tévé vagy a számítógép 
előtt töltött órák száma); megnőtt az élettartamunk (ezzel együtt azon-
ban betegségeink száma is növekedett – sok esetben éppen a hosszú 
élet miatt); és végül szervezeteink és országaink felépítése is meg-
változott (amelyet a növekvő demokratizálódás és tolerancia jellemez 
világszerte). Ha visszaugorhatnánk az időben ötven vagy száz évet, 
jól látható lenne, mennyire megváltozott minden. S miután teljesen 
átalakítottuk a világunkat, elkerülhetetlenné vált, hogy mi magunk is 
kövessük e változásokat a fennmaradás és a gyarapodás érdekében. 
Gondolkodásmódunk, érzéseink, viselkedésünk – egész pszicholó-
giai működésünk – kénytelen volt lépést tartani újonnan kialakított 
világunkkal. Így motiváló elemeink kifejezésének és beteljesítésének 
módja is jelentős fejlődésen ment át.

A bőség társadalmában az embereket már nemcsak az alapvető 
szükségleteik mozgatják, ahogyan a fejlődő társadalmakban. A leg-
több alapvető emberi igényünket – az étel, a lakóhely, a biztonság és 
a valahova tartozás iránti vágyunkat – már ki tudtuk elégíteni. Ma már 
az ilyenfajta szükségleteink kielégítése önmagában nem tesz bennün-
ket boldoggá. Sajnálatos módon a népszerű pszichológiai értelmezé-
sek még mindig Abraham Maslow 1940-es években kidolgozott, híres 
szükségpiramisára épülnek. Maslow elmélete zseniális, bár munkája 
nagy részét félreértelmezték, és csupán egyetlen leegyszerűsített gon-
dolat maradt meg belőle: ha ki tudjuk elégíteni a szükségleteinket, elvi-
leg boldognak kell lennünk. Így aztán, miután teljesültek az igényeink, 
és mégsem vagyunk boldogok, úgy érezzük, bennünk van a hiba.
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Valójában a bőség kultúrájában nem kell többé azzal törődnünk, 
mire van szükségünk, így aztán arra figyelünk, mit akarunk. Több 
lehetőség áll előttünk, így szabadabban eldönthetjük, miről szól-
jon az életünk. A milliónyi választás között, a szükség kényszeré-
től  megszabadulva, kihívássá válik, hogy célt és értelmet adjunk az 
életünknek. Kinek jutna hát eszébe visszafordítani az időt? Ajándék, 
hogy azt kutathatjuk, mit is akarunk igazán. Csak éppen az a helyzet, 
hogy ma már valami egészen mást akarunk, mint akár egy évtizeddel 
ezelőtt.

Gondoljunk arra, milyen hatalmas változást hozott a munka-
helyeken a szükségletek helyébe lépő tettvágy. A fejlett világban 
a munkavállalókat már nem a biztonságot jelentő havi fizetés moti-
válja, sem a  mézesmadzagok és büntetések primitív eszközeivel élő, 
manipulatív menedzsment. A mai dolgozók új és csillapíthatatlan 
vágyat éreznek a belső motivációra, elsősorban az elhivatottság és 
a kielégültség érzésére, amely az ő kreatív részvételükkel zajló pro-
jektek elvégzéséből fakad. A kreativitás, a társadalmi kapcsolatháló, 
a dizájn, a történetalkotás, vagyis a személyes munkakörön, sőt a szer-
vezet egészén is túlmutató tevékenységek mind-mind nagy szerepet 
játszanak az életükben. Közösségi hálók rendszerében élő, folyamato-
san mozgó munkaerő lettünk, akik egy-egy munka, projekt, ügy vagy 
vezető megítélésében kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az embe-
ri kapcsolatoknak, az esztétikai élményeknek, az újításnak és a haté-
kony együttműködésnek. A motivációról alkotott régi elképzelések 
– amelyek a fizetés, a saját iroda és a karrierlétrán való feljebb jutás 
ösztönző erején alapultak – már jó tíz éve nem érvényesek. Többé 
nem tévesztenek meg minket a siker hagyományos külső jelei: a bőség 
társadalmában más késztetések hajtanak bennünket. Modern életünk 
egyszerűen nem a fennmaradás és a biztonság igénye körül forog, s az 
önmegvalósításhoz vezető utat is egészen máshogy látjuk, mint akár 
egy generációval ezelőtt. A lehetőségek egész tárháza áll előttünk, 
így a megszokott, biztos megoldások helyett új, izgalmas, közösségi 
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és kreatív tapasztalatokat keresünk. S mindez nem csupán a szabad 
döntést hirdető modern ember szárnyalása. Az idegtudomány is alá-
támasztja, hogy ha az agy felszabadul az állati biztonságvágy alól, 
éppen az újítás, a kihívások, az emberi kapcsolatok és az ön kifejezés 
váltja ki a legmagasabb idegi aktivitást. A legjelentősebb boldogság-
mérések hasonló eredményre jutnak világszerte: elhivatottak akarunk 
lenni a munkánkban, s ezt a szabad választás, a személyes hozzá-
járulás és a kreatív önkifejezés adja meg nekünk.

Az utóbbi pár évtizedben szakmai és magánéletünk olyannyira 
összemosódott, hogy mára a munkaidő-szabadidő egyensúly  eszméje 
csupán valamiféle nosztalgikus álomnak tűnik az 1950-es évekből. 
Manapság az otthoni életünk is zaklatottabb, stresszesebb és bizony-
talanabb, mint valaha. A pároknak komoly gondot okoz az egymáshoz 
való alkalmazkodás, és nehezen maradnak együtt. A szülők nem értik 
a gyerekeik viselkedését, sőt gyakran a sajátjukat sem. A gyerekek 
iskola után egyik különóráról a másikra mennek, anya és apa állan-
dóan dolgozik – hogyan tudnának igazi családként működni? Ma már 
nem elegendő, hogy tető van a fejük fölött és étel az asztalukon, bár-
mennyire is szeretnénk, ha úgy lenne. A jómódban és kiterjedt kap-
csolati hálókban élő családtagok mindegyike pontosan tudja, milyen 
választási lehetőségek állnak előtte. Nap mint nap jobb házakat, szülő-
ket, iskolákat, játékokat és kütyüket látnak a tévében és az interneten. 
Így aztán hidegen hagyja őket, hogy alapvető szükségleteiket kielé-
gítették: ezt magától értetődőnek tekintik. Csak az érdekli őket, hogy 
megkapják, amit akarnak.

Hogyan gondolkodhatunk tervszerűbben önmagunkról és motivá-
cióinkról a mai korban, amikor alapvető emberi igényeink  kielégítése 
egy szemernyit sem tesz boldogabbá bennünket? Mi adhatja meg szá-
munkra az izgalmas és kielégítő életet, miután mind a munka helyünk, 
mind a magánéletünk gyökeresen megváltozott? Mitől gyúlhat fel 
bennünk ismét a szikra, hogy minden, amit teszünk, örömmel és elége-
dettséggel töltsön el? Milyen erőket kell mozgósítanunk életünk során 
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ahhoz, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket kiteljesítve,  méltósággal 
járjuk végig az utunkat?

E könyvben úgy válaszolom meg ezeket a kérdéseket, hogy új gon-
dolati rendszerbe helyezem az emberi motivációk egész kérdéskörét. 
Szakítva azzal a modellel, amelyben csak a biztonságérzetet és kényel-
met nyújtó szükségleteinket elégítjük ki, eljutunk azokhoz a motiváló 
elemekhez, amelyektől igazán azt érezzük, hogy élünk. Mindeközben 
mélyre hatolunk a tudatunkba, megvizsgáljuk agyunk struktúráját, és 
feltárjuk azokat a mentális eszközöket, amelyekkel befolyásolhatjuk 
agyunk működését. Az élettel és a munkával kapcsolatos vegyes érzel-
meinket lecsupaszítva vesszük szemügyre, és tudatos felnőtt életünk 
során talán most először megtanulhatjuk, miképpen tudjuk irányítani, 
átrendezni és újjáformálni azokat, hogy valóban megtapasztalhassuk 
a feltöltődött életet.

A feltöltődött élet tudatosan tervezett létforma, amelyben egyen-
letesen elhivatottnak, energikusnak és lelkesnek érezzük magunkat. 
Amint azt a következő oldalakon kifejtem, ezt az életet célirányosan 
választjuk, és a tíz motiváló elem aktivizálásával érjük el. A feltöltő-
dött élet nem egyszeri érzés vagy mulandó szikra, hanem maradandó 
láng a lélekben, amely mindennapjainkat fénybe borítja, bármilyen 
sötétség vegyen is körül bennünket. Nem arról szól, hogy egyfoly-
tában hamis mosolyt erőltetünk magunkra, vagy az élet vezetési 
kézikönyvek bölcsességeinek szirupos koktéljaival pörgetjük fel 
magunkat. Fokozott, de egyenletes energiaszintről van szó, amely 
stratégiailag megtervezett és fenntartható, és mint ilyen, lehetővé 
teszi, hogy elhivatottan éljük meg a pillanatot, és bizakodva néz-
zünk a jövő elé. A következő fejezetben részletesen bemutatom ezt 
az  életet, de addig is emeljük ki a definíció kulcsszavait: tudatosan 
tervezett létforma.

Életünk jobb megtervezése érdekében meg kell értenünk és aktivi-
zálnunk kell a tíz motiváló elemet, amelyek boldoggá tehetnek minket. 
Ezekkel a lélektani eszközökkel átalakíthatjuk és újraenergetizálhatjuk 
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egész életünket. E könyv első része megtanít, hogyan érthetjük meg és 
hozhatjuk működésbe azt, amit az öt alapvető motiváló elemnek neve-
zek. Ezek az automatikus késztetéseink a kontrollra, a kompetenciá-
ra, a kongruenciára, a gondoskodásra és a kapcsolatokra. A második 
részben feltárom az előrevivő motiváló elemeket, amelyek segítenek 
abban, hogy a változások, a kihívások, a kreatív önkifejezés, a hozzájá-
rulás és a tudatosság által radikális előrelépést tegyünk az életünkben. 
Az alapvető és az előrevivő motiváló elemek együttesen jelentik azt 
a tíz emberi késztetést, amelyek lángra lobbantják az új és egészen 
feltöltődött életet.

Ez a sok „változtasd meg az életedet” szöveg persze szörnyen 
eltúlzottnak és távolinak tűnhet – hacsak nem vesszük figyelem-
be az idegtudomány, a pozitív pszichológia és a teljesítménykutatás 
területén felmutatott legfrissebb eredményeket. Az elmúlt három 
évben ugyanis többet tudtunk meg az agy működéséről, mint a meg-
előző három évezredben. Végre sikerült szakítanunk a pszichológia 
év százados neurózis-központúságával, s ma már nem azt kutatjuk, mi 
a rossz bennünk, hanem azt, hogy mi a jó. Megfejtettük az örömteli, 
elhivatott, produktív élet titkát.

Eljött az ideje, hogy az emberi tapasztalatokról való új ismere-
teinket előtérbe helyezzük életünk felépítése és stratégiáink kialakí-
tása érdekében. Az időzítés egyszerűen tökéletes. Mindannyian látjuk 
családtagjaink, barátaink, szomszédaink, kollégáink kiábrándultsá gát, 
irányvesztettségét és tépelődését. Mindenki keres valamit, de senki 
sem tudja pontosan, mi az, és hol találhat rá. A válaszok, mint mindig, 
most is bennünk rejlenek. Egyszerűen jobban kell értenünk önmagun-
kat, és aktivizálnunk kell azon részeinket, amelyek gazdag, színes, 
kapcsolatokban bővelkedő és tartalmas életet tesznek lehetővé.

Nem akarok senkit megtéveszteni: az önismerethez vezető út nem 
könnyű. Amikor meghozzuk a tudatos döntést, hogy kezünkbe vesszük 
életünk irányítását, és új célok felé haladunk tovább, akkor (legalábbis 
eleinte) hepehupás és rázós lesz az út. De ez így van rendjén – csak 
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ezen az úton érdemes elindulni. Nehéz megváltoztatni az életünket. 
Én csak tudom, hiszen a saját bőrömön tapasztaltam. Autóbalesetekre, 
karrierváltásokra, teljes káoszra és hatalmas belső harcokra volt szük-
ségem ahhoz, hogy elérjek ide, és a számomra legjobb életet alakítsam 
ki. Útközben megtanultam okosabban irányítani saját motiváló ele-
meimet, s így ma olyan boldog, aktív és elégedett életet élek, amilyet 
korábban elképzelni sem tudtam volna. Ugyanez igaz az ügy feleimre 
is. Azt szeretném, hogy mindenki más is eljusson idáig, és ennek 
érdekében hajlandó vagyok összetörni bárki ketrecét, hogy kiűzzem 
a kényelem és a középszerűség földjéről. Remélem, mindenki együtt-
működik majd, ugyanis a másik választás – megmaradni a régi úton, 
egyre remélve, hogy adódik valami jobb, de elkerülve a bátor dön-
tést – senkihez sem méltó. Halljuk meg az idők szavát: legyünk úrrá 
a tudatunkon, és gazdagítsuk varázslattal és energiával a világunkat! 
Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy minél  többen megosz-
szuk egymással legkreatívabb, legkülönlegesebb önmagunkat. Hogy 
újfajta életet válasszunk, s energiával feltöltődve, készen álljunk az 
emberiség előtt álló kihívásokra.

AMIKOR AZ AKARATERŐ FELÜLKEREKEDIK AZ AGYON

Akármilyen helyzetben, akármilyen körülmények vagy lehetőségek 
között találja is magát az ember, szelleme mindig elég szabad ahhoz, 
hogy megválassza, miképpen éli meg, értelmezi és végső soron for-
málja a saját világát. Ha hiszünk ebben, akkor készen állunk arra, 
hogy megfelelő stratégiával a feltöltődött életet válasszuk, és meg is 
teremtsük. A magam részéről ma jobban hiszek ebben, mint valaha, 
méghozzá nem csupán filozófiai, hanem gyakorlati és fizikai érte-
lemben is.

Világszerte elismert teljesítmény-szakember létemre  nemrégiben 
hónapokra elvesztettem az energiámat. Hihetetlen mértékű tudatos-



TÍZ MOTIVÁLÓ ELEM, AMELY ENERGIÁT AD

24

ságra és összpontosításra volt szükségem, hogy újra meggyújtsam 
a belső tüzet, és fénybe borítsam az életem. Minden egyes nap harcot 
folytattam az itt bemutatásra váró tíz motiváló elem aktivizálásáért. 
Ennek során azonban megtanultam, hogy az emberi elme erősebb még 
az agyunknál is – de ne szaladjunk előre.

Őszintén megvallva, három ízben veszítettem el és hódítottam visz-
sza életem feltöltöttségét. Az első eset az volt, amikor a gimnáziumi 
szerelmemmel való rettenetes szakítás után mély depresszióba estem 
az egyetemi éveim alatt. Borzalmas állapotba jutottam, egy egész 
évig az öngyilkosság határán álltam, és csak egy autóbaleset térített 
magamhoz. The Millionaire Messenger (A milliomos hírhozó) és 
Life’s Golden Ticket (Nyerő szelvény az élethez) című korábbi köny-
veimben már írtam erről a balesetről. Egyszóval, miután egy közel 
140 km/óra sebességgel száguldó autó fejre állt velem egy kanyarban, 
akkor megtanultam, hogy a halál küszöbére zuhanva három kérdést 
kényszerülünk feltenni magunknak: Éltünk-e? Szerettünk-e? Számí-
tottunk-e? Enyhén szólva megrázó élmény volt, amelynek hatására 
újra kellett gondolnom az egész életemet. Rájöttem, hogy a baleset 
előtt nem éltem igazából, így hát komolyan nekifogtam, hogy igazán 
éljem az életem. Egy Vergilius-idézet foglalja össze legjobban akko-
ri érzéseimet: „»mulatozz, már jövök« int a halál”.1 Úgy döntöttem, 
hogy második esélyemet tudatosan megtervezett, jobb élet kialakítá-
sára használom, hogy amikor újra ott állok majd a végső kérdések 
előtt, elégedett lehessek a válaszaimmal.

Ebből az esélyből tizenöt csodálatos, energiában, emberi kapcso-
latokban és értékes cselekedetekben gazdag évre futotta. Ez alatt az 
idő alatt felfedeztem és elsajátítottam a tíz motiváló elemet, amelyet 
e könyv fejezeteiben bemutatok. Sok millió dolláros üzleteket hoz-
tam létre, világhírességeket és vezérigazgatókat támogattam életmód-
tanácsadóként, írtam néhány könyvet, szerelmes lettem, megházasod-

1 Lakatos István fordítása.
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tam, nehéz időkben kiálltam a családom mellett, beutaztam a világot, 
legendás szellemi vezetők és motivációs szakemberek mellett tartot-
tam előadásokat, leköszönt elnökökkel és nagykutyákkal cimborál-
tam; s miközben könnyedén vettem szinte minden kihívást, többet 
adtam és többet értem el, mint valaha képzeltem volna. Egészen fel-
töltődött életet éltem, s a körülöttem lévők mindig csak azt kérdezték: 
„Honnan van benned ennyi jókedv, energia és figyelem?”

De nemrégiben minden megváltozott. Apámnál, akit nagyon sze-
rettem, és aki a legjobb barátom volt, leukémiát diagnosztizáltak, ami 
rendkívül gyorsan el is vitte. Ahogy később részletesen leírom, egy 
darabig a legjobb képességeim szerint kézben tartottam a dolgokat. 
Istennek hála, rendelkezésemre álltak mindazok a mentális eszközök, 
amelyek segítségével megbirkózhatunk a bajjal és a hirtelen veszte-
séggel, s ezeket elég jól tudtam használni ahhoz, hogy erős maradjak 
apámért, magamért és az egész családért ezekben a nehéz időkben. 
Mégis kétségtelen, hogy a feltöltöttségem jócskán leapadt apa hirtelen 
halálakor.

Valamivel később pedig egyszerre minden darabokra hullott – egy 
újabb balesetben. Ironikus módon, éppen akkor vesztettem el harmad-
szorra a feltöltöttségemet, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet.

Élénken emlékszem arra a napra. Közeli barátaimmal szágul-
dottunk végig quadokkal egy elhagyatott, fehér homokú strandon, 
Mexikóban. Az ég tiszta, világoskék, a levegő enyhén nyirkos volt. 
Az  óceán türkizkék vize sima és nyugodt. Egész nap ügyesen, biz-
tonságosan vezettem a sivatagban. A strand egyik végső szakaszán 
hajtottam éppen. Nyugodt voltam, mélyeket lélegeztem, és élveztem 
a motorozás okozta adrenalinlöketet és a festői szépségű tájat. Aznap 
sokat gondoltam apára. Ő tanított vezetni, ő tanított élni.

Talán egy pillanatra elkalandoztam, csak egy másodperccel tovább 
gyönyörködtem az óceánban a kelleténél. Bárhogy is volt, miközben 
50-60 km/óra sebességgel hajtottam a tengerparton, nem vettem észre 
egy kis homokbuckát. Tizenöt évvel korábban lassított filmként éltem 
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át, ahogy az autóm megpördül és elhagyja az országutat, most viszont 
minden iszonyatosan gyorsan történt. A terepmotor nekiütközött a 
homokbuckának, a levegőbe emelkedett, majd a bal első kerekére 
zuhant, erősen megdőlt balra, engem pedig a földhöz vágott. Éreztem, 
ahogy a homokba csapódom, és kiszorul minden levegő a tüdőmből. 
Emlékszem rá, ahogy elgurultam a talajon, még a sisakomnak dör-
zsölődő homok hangját is fel tudom idézni. Hallottam, ahogy a quad 
nagyokat ütődve pattog mellettem, és azt gondoltam: Istenem, ne 
engedd, hogy rám zuhanjon!

Amikor magamhoz tértem, a barátaim vettek körül, és fölém 
hajolva kérdezgették, jól vagyok-e. A túravezető csak azt ismétel-
gette: „Rád esett?” „Rád esett?” „Rád esett?” Fogalmam sem volt, 
hogy rám esett-e, és megszólalni sem tudtam. Hunyorogva próbáltam 
elűzni a szemem előtt táncoló csillagokat. Igyekeztem egyenletesen 
lélegezni. Becsukott szemmel próbálgattam a tagjaimat. Beletelt egy-
pár másodpercbe, hogy egyáltalán érezzek valamit. Fájt a fejem, a bal 
lábam bénult volt, a bal karom élesen sajgott. A túravezető végigta-
pogatott: nyílt törést, a bordáim vagy a gyomrom körüli belső duz-
zanatot keresett. A bará taim segítettek felülni, s egy pillanatra újra 
elvesztettem az eszméletem. Ekkor értettem meg, hogy nagy baj van, 
kegyetlenül fájt az egész bal oldalam: fej, váll, csukló, bordák, meden-
cecsont, minden.

A barátaim kitüntetést érdemelnének azért, ahogy felpakoltak 
egy quadra, és visszavittek a kiinduló állomásunkra, onnan pedig 
a városi kórházba. Ez a két óra utazás olyan szörnyű volt, hogy nem 
szívesen emlékszem vissza rá. Az első diagnózis viszont nem is volt 
olyan rossz: csuklótörés, amit műteni kell, bordazúzódások, amelyek-
től néhány hétig nem tudok majd normálisan lélegezni, egy csúnya 
nyakrándulás, valamint csípő- és vállsérülés. Azt hittem, szerencsésen 
megúsztam.

Három hónappal később azonban – amikor elkezdtem írni ezt 
a könyvet – az életemen teljes káosz lett úrrá. Nem tudtam koncent-
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rálni. Nehézséget okozott bármit megtervezni, elképzelni, felidézni. 
Döntési képességem csigalassú lett. A fallabdában nem működött 
rendesen a szem-kéz koordinációm. A sikereknek sem tudtam örülni, 
s elvesztettem az empátia és az érzelmi rezonancia képességét. Han-
gulatom rapszodikusan ingadozott, a reakcióim kiszámíthatatlanná 
váltak. Szinte minden kapcsolatom megszűnt az emberekkel, többé 
nem éreztem magam tettre késznek, elhivatottnak és megelégedett-
nek. S ami még ennél is rosszabb: a gyásszal sem tudtam megbirkóz-
ni, apám halálának szomorú gondolata egyre emésztett. Egyszóval, 
odalett a feltöltődöttségem.

Kormány nélkül sodródtam az élet zavaros folyamában, boldogta-
lanul és elégedetlenül. Sokakhoz hasonlóan én is tagadtam a valósá-
got, leterheltségemre fogtam érzelmi mélyrepülésemet és labilis visel-
kedésemet. „Nyilván csak fáradt és feszült vagyok – gondoltam –, 
de majd ez is elmúlik, csak ki kell bekkelnem.” Végül is mindenem 
megvolt, ami elvileg a boldogsághoz kell: csodálatos feleségem, sze-
rető családom, szenvedélyesen imádott munkám, menő autóim, szép 
házaim, híres emberek száma a telefonom gyorshívóján. Valami még-
is nagyon hiányzott.

Végül ennek a könyvnek a megírása mentette meg az életem. Már 
évek óta tanulmányoztam az idegtudományi munkákat, hogy tisztáz-
zam és alátámasszam az emberi viselkedés és motiváció természeté-
vel kapcsolatos meggyőződéseimet. Sokat megtudtam az agy műkö-
déséről, s egy reggel olyasvalamivel találkoztam, ami idegtudományi 
tanulmányaimat idézte fel bennem.

Miután hetekig küzdöttem az írással, egy este koffein gerjesztette 
áttörést értem el: húsz oldalt sikerült megírnom. Másnap reggel szalad-
tam a számítógéphez, hogy átfussam, mit írtam előző este.  Elképesztő, 
hogy néhány pillanat milyen gyökeres változást hozhat az ember éle-
tében. A képernyőn ugyanis világosan láttam, hogy orvosi segítség-
re van szükségem. Ahogy olvastam, döbbenten vettem észre, hogy 
teljes szavak hiányoznak szinte minden mondatból. A  gondolataim 
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 valahogy nem jutottak el az ujjaimon át a billentyűkig. Számos mon-
dat jelentése annyira homályos volt, hogy még én sem tudtam volna a 
hiányzó részeket kitölteni. Saját írásomat olvasva töredékes gondola-
tok és mondatok illogikus egyvelege meredt rám. Nyilván valóan baj 
volt a nyelvi készségemmel és az emlékezetemmel.

Mindez aggodalomra adott okot, és arra emlékeztetett, hogy ideg-
tudományi tanulmányaim során gyakran találkoztam azzal a megfi-
gyeléssel, hogy az agysérülés sok esetben kifejezési nehézségeket 
eredményez. Okozhat továbbá látászavart, valamint az impulzuskont-
rollt, az empátiát, az emlékezetet és a mozgásszabályozást érintő rend-
ellenességeket is. Ugye, nekem nem voltak ilyen tüneteim a baleset 
óta? Vagy mégis?

Egyszerre megértettem, hogy nem „velem” van a baj, hanem az 
agyammal. Újabb és újabb esetek jutottak eszembe az elmúlt hóna-
pokból: például amikor egy videót játszottam le az ügyfeleimnek, 
és a jobb szemem egyszerre elkalandozott, mintha nem lett volna 
összhangban a ballal; vagy amikor egyszer csak gondoltam egyet, és 
vettem egy autót (amit az ember nem hirtelen felindulásában szokott 
eldönteni – ahogy erre a feleségem egyértelműen rá is mutatott); vagy 
azok a pillanatok, amikor a megszokottól eltérően, nem éreztem sem 
örömet, sem az emberi kapcsolatok biztonságát. Felidéztem, milyen 
nehézséget okozott koncentrálnom a fontos kérdésekre; hogy egyszer-
re tehetetlenné váltam az erős érzelmekkel (például az apám halála 
okozta fájdalommal) szemben; hogy a csapatom egyre azt kérdez-
te, mi a baj, mert nem tapasztalták nálam a megszokott figyelmet és 
empátiát. És még sorolhatnám.

Napokon belül megröntgenezték az agyamat, és megérkezett 
a végső diagnózis: a baleset során agysérülést szenvedtem, és e 
poszttraumás szindróma alacsony aktivitást eredményezett a homlok-
lebenyben, a kisagyban és a hippokampuszban. Néhány kognitív 
tesztet is el végeztem, amelyek szintén megerősítették ezt a véle-
ményt. A kognitív teljesítményem a középiskolát végzett diákok alsó 
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huszonöt 25%-ának eredményeivel egyezett. A prefrontális kéreg 
károsodása meggyengítette a koncentrációmat, az érzelmi kontrol-
lomat és az absztrakt gondolkodás képességét. A kisagy alacsony 
aktivitása a döntésképességem csökkenéséért, a gyengén működő 
hippokampusz pedig a csapnivaló memóriámért volt felelős. Mind-
ezek az élet bármely területén súlyos problémának számítanak, de 
különösen akkor, amikor az ember kognitív tesztet tölt ki, vagy éppen 
könyvet ír.

Szerencsére az emberi agyat sok esetben meg lehet gyógyítani. 
Ahogy a rehabilitáció bármely más sérült testrészt helyrehoz, épp-
úgy rehabilitálható az agy is: célirányos gyakorlatokkal és terápiá-
val. Az agynak az idegtudomány által neuroplaszticitásnak nevezett 
képességét felhasználva lehetséges úgy irányítani a gondolatainkat és 
a tapasztalásainkat, hogy azok újraformálják és megerősítsék az agy 
sérült részeit. Konkrétabban: ha új kihívásokat vállalunk és tudatos 
gondolkodással, meditációval és fejtörőkkel aktivizáljuk az agyunk 
gyengén teljesítő részeit, akkor vezető idegtudós barátom, dr. Daniel 
Amen szerint „megváltoztathatjuk az agyunkat és ezzel együtt az 
egész életünket”.

Miközben e könyv mondatait fogalmaztam, minden erőmmel 
a feltöltöttség visszanyeréséért küzdöttem. A szellememnek felül kel-
lett kerekednie az anyagon: a gondolkodás és a figyelem által kel-
lett újra aktivizálnom az agyam bizonyos részeit, és friss energiával 
kellett megtöltenem az életemet. Most a gyakorlatba kellett átültet-
nem mindazt, amit a pszichológia, idegtudomány és a teljesítmény 
témájában megtanultam. Minden egyes nap harcot folytattam a nyers 
akaraterőért, amely lehetővé tette, hogy összpontosítsak, összegyűjt-
sem minden energiám, túljussak testi korlátaimon, és  megírhassam 
a  tapasztalataimat. Szívemet és véremet adtam ezért a könyvért, 
miközben saját magamon próbálgattam elméleteim határait.

Gyakran álltam olyan emberek mellett, akik súlyos betegségek-
kel, sérülésekkel vagy a halállal kényszerültek szembenézni. Ehhez 
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képest az én balesetem és az azt követő történetem egyáltalán nem 
tűnik olyan drámainak vagy világot rengetőnek. Azért osztom meg 
mégis a nagyközönséggel, mert e nehézségek leküzdése során meg-
tanultam tudatosan szabályozni az elmémet és az életemet – s épp 
ezt kérem mindenkitől, aki meghallgat. Mindezt szélsőséges érzelmi 
megpróbáltatásoknak kitéve, korlátozott szellemi koncentrációval és 
képességekkel vittem véghez, miközben óriási nyomás nehezedett 
rám, hogy megírjam ezt a könyvet és irányítsak egy sok millió dollá-
ros vállalkozást. Egyfolytában úton voltam, és igyekeztem odafigyel-
ni a feleségemre, a családomra, a barátaimra, a csapatomra, a klien-
seimre és önmagamra is. Az életemet csakis az tartotta egyben, hogy 
volt egy tervem. Tudtam, milyen út vezet vissza a feltöltődött élethez. 
Ismertem az emberi tapasztalathoz és boldogsághoz vezető tíz moti-
váló elemet, amelyek aktivizálásához nem volt másra szükség, mint 
hogy hülyére dolgozzam magam.

Örömmel jelenthetem, hogy visszatértem: ismét korábbi feltöltő-
dött önmagam vagyok. El sem tudom mondani, mennyi energia, lel-
kesedés és elhivatottság tölt el megint. S mindezt a könyvben olvas-
ható stratégiák fegyelmezett alkalmazásával értem el. Leírhatnám ezt 
az érzést, de jobb, ha mindenki saját maga fedezi fel az elkövetkező 
oldalakon.

Csak annyit árulok el előre, hogy hálás vagyok, amiért tudtam, 
milyen eszközök állnak a rendelkezésemre, hogy ne süllyedjek a 
bánat és a tehetetlenség mocsarába életem egyik legnehezebb sza-
kaszában. Miközben a feltöltődött életről és a tíz motiváló elemről 
írtam, éreztem, milyen erősen kézben tartom a saját életemet, még 
ha pillanatnyilag darabokra is van esve. Így mindvégig arra tudtam 
figyelni, ami igazán fontos, ahogy a teljes és tökéletes felgyógyulá-
sért küzdöttem. Semmire nem vágyom jobban, mint hogy mások is 
megtapasztalják ugyanezt a hatást. Úgy látom, hogy az élet min-
den napja próbára tesz bennünket. Végső élettapasztalatunk percről 
percre, napról napra alakul ki. Minden egyes cselekedetünk saját 
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 történetünket gyarapítja, mind vezet valahova, remélhetőleg vala-
miféle varázslatos  kiteljesedéshez. Másnak talán nincs szüksége egy 
olyan pofonra az élettől, mint amilyenre nekem volt, hogy felvegye 
a harcot egy jobb életért. Talán valakiben épp ebben a pillanatban 
születik meg a döntés, hogy kész felszabadítani a benne rejlő legjobb 
lehetőségeket.

Eljött az idő. A sors szólít. Készüljünk fel, és vágjunk bele!
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