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Bevezetés

A legnehezebb dolog a gondolkodásunk megváltoztatása. Én  Angliá ból, 
Yorkshire megyéb"l származom, ahogy feleségem nagybátyja, 
Richard is. A yorkshire-iek híresek józan, földhözragadt gondolko-
dásukról. Egyesek ezt konokságnak neveznék, de nincs igazuk.

Egy szép napon a Gágogó libához címze#  helyi kocsmában ül-
dögéltem Richard bácsival, és arról beszélge# ünk, hogy felesége, 
Anne-Marie néni kisebb szemm$tétnek kénytelen alávetni magát. 
A sebész azt mondta, hogy Anne-Marie a lézeres operáció után 24 
órán belül képes lesz szemüveg nélkül látni. Richard bácsi ezt nehe-
zen tudta elképzelni.

Igyekeztem valamivel megnyugtatni Richard bácsit. Elmeséltem 
neki, hogy épp egy nappal korábban részt ve# em egy konferencián, 
ahol az egyik el"adó egy amerikai hölgy volt, az alternatív gyógymó-
dok világhír$ specialistája. Arról beszélt, hogyan gyógyíto# a ki magát 
daganatos betegségéb"l mindössze 6 hét ala# . Elmagyarázta, hogy a 
sejtregeneráció révén id"vel mindannyian új testet kapunk, és hogy 
különböz" testrészeink különböz" sebességgel regenerálódnak.

Rámutato#  például, hogy ha lebarnulunk a napon, körülbelül 2 
hét kell ahhoz, hogy a barnaság elhalványuljon. A b"r sejtjei ennyi 
id" ala#  képesek ugyanis regenerálódni. A májnak körülbelül 3 hó-
napra, a bels" gyomorfalnak 3 hétre, a szemgolyó sejtjeinek 24–48 
órára van szükségük az újraképz"déshez. Ezek szerint 1-2 nap ala#  
teljesen új szemgolyók boldog tulajdonosai lehetünk.

 Bevezetés
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Ha valakit érdekelne, a hölgy azt is elárulta, miért lesz beteg az 
ember, és hogy lehet, hogy például a megbetegede#  májat a testünk 
nem helye# esíti egy egészségessel. A válasz – mint mondta – az, 
hogy minden sejtnek van programja vagy memóriája. A betegség 
mia#  ezek a programok megváltozhatnak, ezért egészséges szö-
vetek és szervek létrehozása helye#  továbbra is egészségteleneket 
gyártunk. Véleménye szerint azért tudta mindössze másfél hónap 
ala#  eltüntetni saját, kosárlabda méret$ tumorát, mert sikerült el-
érnie, hogy a hibás program megszakadjon, azzal, hogy egészséges 
programot indíto#  el a sejtekben.

Amikor mindezt elmondtam Richard bácsinak, tudják, mit mon-
do# ? Azt, hogy „F*****g!”. (Ez a népszer$ yorkshire-i káromkodás 
egy jellegzetes fér!  anatómiai egységre utal.)

Nincs szükség Richard bácsiénál nyito# abb gondolkodásra ah-
hoz, hogy a lehet" legtöbbet kihozza az ember ebb"l az útmutató-
ból. Továbbra is gondolja csak azt a kedves Olvasó, amit mindig is 
gondolt: hogy úgyis csak azt fogja megtudni, amivel eddig is tisztá-
ban volt. Vagy ahogy valaki mondta: „Ha az ember azzal a választás-
sal kerül szembe, hogy meg kell változtatnia a véleményét vagy be 
kell bizonyítania, hogy véleményváltoztatásra nincs szükség, szinte 
mindenki rögtön nekiáll a bizonyításnak.”

Ezt a könyvet akkor kezdtem el írni, amikor olyan mélyen szántó 
kérdések foglalkozta# ak, mint: „Mi a titka annak, hogy az ember ki-
magaslóan sikertelen legyen?” „Bárki lehet pro!  lúzer?” „Ha valaki 
már sikertelen le# , hogyan "rizheti meg ezt az állapotot tartósan?” 
és: „Miért van szavatossági id" a savanyú káposztán?” Az utóbbi ki-
vételével az összesre sikerült megtalálnom a választ.
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Miután az élet szinte minden területér"l tanulmányoztam olyan 
embereket, akiknek a teljesítménye nagyon elmaradt az átlagtól, 
arra a megdöbbent" következtetésre juto# am, hogy ezek a nagyon 
különböz" emberek ugyanazt a hatékony sikertelenségi stratégiát 
alkalmazták. Ugyanazokat a tökélyre fejleszte#  eszközöket vete# ék 
be nap mint nap, és hosszú évekig stabil lúzer-szinten tarto# ák ma-
gukat.

A sikertelenségnek azonban ára van. Ki hinné, hogy valójában 
sokkal több energia kellhet ahhoz, hogy megbukjunk az élet min-
den terén, mint ahhoz, hogy rendkívüli sikert érjünk el? Ez többek 
közö#  azzal indokolható – mint kés"bb részletesen kifejtem –, 
hogy a sikeres emberek sosem érzik úgy, hogy a megélhetésükért 
dolgoznak, míg a legtöbb sikertelen nem szereti vagy egyenesen 
utálja a munkáját és vért izzad, hogy egy helyben toporogjon. S"t 
a sikeresebb lúzerek képesek visszalépést produkálni a munkahelyi 
szamárlétrán!

Mit állapíto# am meg, amikor a legtehetségesebb lúzereket tanul-
mányoztam? Nos, nézzünk végig rokonainkon, barátainkon, kollé-
gáinkon! Ebben a válogato#  társaságban a sikertelenség természe-
tes közeg. Számukra a kudarc olyan könny$, mintha az ébreszt"órát 
állítanák be vagy szunyókálnának néhány percet. Az igazság persze 
az, hogy legtöbbjükben a kudarc nem tudatos folyamat. Úgy tudnak 
szinte mindent elbukni, hogy nem is gondolnak rá. A következ" né-
hány percben1 szemléletesen bemutatom, mit gondolnak, monda-

1 Lehet, hogy pár percnél többet igényel a könyv, de minthogy a legtöbb ember nem képes tovább 
koncentrálni, mint egy aranyhal, azt javaslom, hogy inkább lapozza át az olvasó a könyvet, ahe-
lye# , hogy minden szót kétszer elolvasna.

  Bevezetés
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nak és tesznek – illetve mit nem – a legeredményesebb lúzerek a 
sikeres élet elkerülése vége# .

Az objektivitás kedvéért – kontrollcsoportként – természete-
sen sok évig tanulmányoztam sikeres szervezeteket és embereket 
is. Úgy gondolom, ha megismerjük egyéni sikerstratégiáikat, aztán 
éppen az ellenkez"jét tesszük, könnyen gyakorlatot szerezhetünk a 
gyors és sikeres bukások terén. Bár tudom, nem mindenki törekszik 
a maximalizmusra – még kudarcokban sem.

A következ" oldalakon felfedem a sikertelenség titkos, de kipró-
bált 44,5 lépését. Aki követi "ket, garantáltan parkolópályára állítja 
az életét. A sikertelenségi recepthez az alábbi használati utasítást 
szeretném mellékelni.

Ne-olvasd-el idézetek
„Már majdnem megvettem A pozitív gondolkodás hatalma cím! könyvet, aztán 

arra gondoltam: ugyan mire lenne ez jó?”
– ismeretlen

Semmi sem képes az embert jobban feldobni, mint egy jó idézet. 
Ha mást nem, legalább megneve# et. Ezért is f$szereztem ezt a ké-
zikönyvet inspiráló, a világ legnagyobb elméit"l származó mélyen 
szántó és néha mulatságos gondolatokkal. Ha gondosan kerüljük 
az idézeteket, valamint a bölcsesség és szellemesség egyéb forrá-
sait, képesek leszünk teljesen motiválatlanok és jelentéktelenek 
maradni.
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Kudarcreceptek
A tudás hatalom �– szokták mondani. Nem igaz! Az számít, mihez 
kezd az ember azzal, amit tud. Ha valaki sosem veszi a fárad-
ságot, hogy elolvasson egy könyvet, gyakorlatilag analfabétának 
tekinthet . Ezért er sen ellenjavalt bármelyik egyszer  gyakorlatot 
elvégezni az itt leírtak közül! Csak azért illesztettem ezeket a gon-
dolatébreszt ket a könyvbe, hogy mindenki pontosan lássa, mit kell 
kerülnie. Lerontaná a tartós alulteljesítésre való esélyeket, ha akár 
csak véletlenül is kipróbálnánk ket.

Ábrák

Nincs üzleti, karrierépít" és személyiségfejleszt" könyv ábrák nél-
kül, ezért úgy döntö# em, én sem hagyhatom ki "ket.

Legyen az alábbi az 1. ábra!

1. ábra Az ábrák és táblázatok hatása az olvasókra

  Bevezetés
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Gondolatok

Sco#  Fitzgerald szerint: „Az els"rangú intelligencia próbaköve az a 
képesség, hogy az agy egyidej$leg két ellentétes gondolatot forgat 
magában, mégis m$ködik tovább.”2 Anélkül, hogy füstölni kezdene az 
agyunk. A sikeresek egyik titka az, hogy nyito# ak az új gondolatokra, 
még akkor is, ha bizarrnak t$nnek és addigi elveikkel nem egyeztet-
het"k össze. A pro!  lúzerek persze elefántcsont toronyból szemlélik a 
világot – biztonságos megoldás, senki ne kockáztasson!

Javaslom továbbá, hogy ne a könyvben leírt gondolatokra kon-
centráljunk, hanem mindenki kössön bele inkább a hibákba! Sco#  
Fitzgerald mondanivalóját például Janusszal, a kétarcú görög isten-
nel is illusztrálha# am volna. % a szó szoros értelmében képes le#  
volna egyszerre két gondola# al megbirkózni. A szemfüles olvasók 
i#  már felkapják a fejüket: „Várjunk csak, Janus nem római isten 
volt?” Rendezhetnénk hiba-vadászatot, de ha valaki valóban el 
akarja sajátítani a professzionális lúzerség alapjait, inkább a könyv 
erényeit tartsa szem el"# ! A hibákra természetesen e-mailben is fel-
hívhatnák a ! gyelmemet – de kérem ne tegyék! 

Végül a legfontosabb jótanács A pro!  lúzer kapcsán: Hagyjuk az 
éjjeliszekrényen porfogónak! Jó porosan igen hatásos emlékeztet"-
ül szolgálhat arra, hogy a legrosszabb dolog, amit valaha tehetnénk 
azért, hogy lúzer-életpályánkat szabotáljuk, az, hogy érdekl"dünk 
az új gondolatok iránt.

Sok sikert kívánok a teljes sikertelenséghez vezet" úton!

2 Fitzgerald Crack Up cím$ novellájából. Fordítás: John Howkins: Az alkotás gazdagít. Ford.: 
Komáromy Rudolf, HVG Könyvek, Budapest, 2004., 35. o. (A Szerk.)
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U.i.: Jó hírem van! Lehet, hogy mindannyian repül rajtot 
vettünk a sikertelenség pályáján. Egy tanulmány szerint 
az Egyesült Királyságban az emberek 10%-a úgy gondolja, 
jobb lenne, ha halott lenne, 25% nem lát reményt 
a jöv re, és 33% egyenesen úgy jellemezte magát, 
hogy többnyire szánalmas. Ha valaki ehhez a 68%-os 
többséghez tartozik, akár el se kell olvasnia a könyvet.

Bevezetés


