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AZONBAN ÉPPEN AZÉRT fordult hoz-
zám, mert nem engedhetett meg ma-
gának efféle könnyelműséget. Ha pedig 
kihagy egy jó üzleti lehetőséget, akkor 
akár sokkal többet is „bukhat”. Ezt vi-
szont még kevésbé szerette volna, hogy 
megtörténjen.

AZ A LEGNAGYOBB BAJ az intuíciók-
kal, hogy időnként csapatostól bukkan-

nak fel. A kliensem már egy ideje azon 
ügyködött, hogy az életét és vele az üz-
letét (vagy éppen fordítva) újrahangsze-
relje, amikor felbukkant egy régi ismerő-
se az új ötlettel. Most mit tegyen? Ha a 
megérzésére hallgat és belevág, akkor 
legjobb esetben a vállalkozása gyarapo-
dik egy újabb jövedelmező üzletággal, 
ám ennek pont az ellenkezője is megtör-
ténhet. Amennyiben pedig a megérzésé-

VESZÉLYES (MEG)ÉRZÉSEK

zást idézhet elő életünkben, ám néhány 
év múlva eljön az idő, amikor azt érezzük, 
megrekedt a karrierünk.

VANNAK OLYAN HELYZETEK IS, amikor 
valaminek a rovására kell döntenünk. 
Erre az esetre az a tanácsunk, hogy min-
dig azt válasszuk, ami jobban segíti a fej-
lődésünket. Jól használható az a mód-
szer, amikor rangsoroljuk érzelmi szük-
ségleteinket, és megnézzük, hogy a vá-
lasztandó munkahelyi környezet melyik-
nek mennyire felel meg. Ugyanez érvé-
nyes egy belső áthelyezés esetében is, 
amennyiben az előléptetés fizikai hely-
változtatással jár együtt. „Nézzünk kö-
rül a nagy ugrás előtt!” – figyelmeztet az 
evolúciós útmutató. Első ránézésre vél-
hetjük úgy, hogy itt a nagy lehetőség, 
de jobban megismerve a körülménye-
ket, egyre kevésbé lesz ínyünkre. Megis-
mételjük: ahhoz, hogy valamit alaposan 
megismerhessünk, időre van szükség.

AKÁR SZÜKSÉGBŐL KERESÜNK mun-
kát, akár új állást vagy beosztást kere-
sünk, a döntésünknek életünk minden 
területét érintően igen komoly követ-
kezményei lehetnek. Ebben az esetben  a 
me  ne  dékkeresési ösztön arra terel, hogy 
a helyes utat a lehető legtöbb környeze-
ti információ beszerzése révén igyekez-
zünk megtalálni. Fontos, hogy biztosak 
lehessünk abban, nem pusztán bele-
csöppentünk egy környezetbe, hanem 
– ami ennél sokkal lényegesebb – meg-
találtuk azt a környezetet, amely az el-
következő évekre biztosítja képessége-
ink kibontakoztatását.
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Egy alkalommal az egyik kliensem, akivel egy ideje üzleti életének fellendítésén 
munkálkodtunk, új üzleti lehetőséggel kapcsolatban keresett meg. Régi ismerőse 
mesélt neki egy franchise beindításáról. Szerette volna, ha közösen vágnak bele, 
de a kliensem nem tudott dönteni. Ez pont jó terület ahhoz, hogy próbára tegye 
az intuícióit, feltéve, ha éppen nincsenek anyagi gondjai, és kockáztathat pár száz
ezres bukást… 



Egy döntés mögött mindig 
érzelem áll a háttérben. Érzelem 
pedig végső soron csakis kétféle 
lehet: vagy félelem, vagy nem. 
Ha valaki félelemmel dönt, akkor 
biztosan szomorú vége lesz 
a kalandnak.

re hallgat, és nem vág bele, akkor bizto-
san nem történik semmi, viszont a fenn-
maradó időt és energiát szánhatja más-
ra. Most akkor melyik megérzés az igazi?

ÉN ÁLTALÁBAN és ebben a konkrét 
esetben sem sokat törődtem azzal, 
hogy firtassuk, melyik megérzés a való-
di és melyik nem az. Egészen leegyszerű-
sítve a dolgot, ő végül is csak egy döntést 
akart meghozni, márpedig a döntés mö-
gött mindig érzelem áll a háttérben. Ér-
zelem pedig végső soron csakis kétféle 
lehet: vagy félelem, vagy nem. 

HA FÉLELEMMEL DÖNT, akkor biztosan 
szomorú vége lesz a kalandnak, úgyhogy 
én inkább erre fókuszálok. Ha ezt sikerül 
felszámolni, akkor nem kell mást tenni, 
mint a másik lehetőséget választani. A 
végére kiderül. Egyébként sem az a lé-
nyeg elsősorban, hogy mit tesz, hanem 
az, hogyan teszi. Ha a félelem vezérli a 
döntését, akkor teljesen mindegy, me-
lyik úton indul el, mert mindenképpen 
rossz vége lesz.

MEGKÉRDEZTEM, MITŐL TART. Érdekes 
képpel nyitott a transzban: az irodájába 
éppen belépett két banki alkalmazott, 
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hogy felmérjék a cég és az iroda értékét, 
ingóságait az árverezéshez. Hát tényleg 
nem túl rózsás kilátás, az biztos. Ettől én 
is ideges lennék. A leginkább az bosszan-
totta a dologban, hogy az alkalmazot-
tai szeme láttára történt a dolog. Min-
dig érdekesnek tartom, vajon honnan 
tudja valaki, hogy mit érezne egy hely-
zetben, ami még létre sem jött? Nyilván 
nem máshonnan, mint hogy már koráb-
ban átélte, de semmiképpen nem szeret-
né újra átélni. Éppen az ettől való félel-
me az, ami a döntése mögött áll. Egyelő-
re... Meg kellene tőle szabadulni, ahhoz 
viszont tudni kéne, hogyan alakította ki.

VOLT RÁ LEHETŐSÉGE jó néhány alka-
lommal korábban. Egyszer éppen a ba-
rátaival sétálgatott békésen, amikor az 
egyik osztálytársa rárontott a többiek 
szeme láttára, hogy valami pénzt köve-
teljen rajta, amivel a szülei tartoztak az ő 
szüleinek. Igen kínos helyzet volt, amivel 
semmit nem tudott kezdeni, mert a kö-
vetelés jogosnak tűnt, bár valójában nem 
sok köze volt hozzá. Arra a napra teljesen 
elrontotta a jókedvét ez az eset. Az okok-
ra ebből még nem derült fény, viszont 
ugyanaz az érzelem vezérelte az esemé-
nyeket, úgyhogy jó nyomon jártunk.

AZ EFFÉLE ÉRZELMEK és viselkedésmin-
ták egy örökség részei, csak nem geneti-
kusan, hanem verbálisan történik az örök-
lés. Egy gyermek nem tud még mit kezde-
ni a konfliktussal, mert nincs rá felkészül-
ve. Megoldja, ahogyan tudja, de ott ma-
rad az érzelem mögötte, ami aztán sok-
szor évtizedeken át zavarja, egészen ad-
dig, amíg lehetősége nem adódik arra, 
hogy végül feldolgozza. Feltéve, hogy ki-
használja a lehetőséget és felismeri azt, 
hogy mit kell tanulnia az eseményekből. 

A TRANSZ CÉLJA az ő esetében is ép-
pen ez volt, ami azt eredményezte, hogy 
egészen megváltoztak a meglátásai az 
emlékeivel kapcsolatosan, sőt, megvál-
toztak az emlékei is. Ez nem azt jelenti, 
hogy emlékezetkiesésben szenved, ha-

nem azt, hogy már nem zavarja az érze-
lem, és nem arra reagál. A lényegre tud 
összpontosítani. 

AMIKOR EZ MEGTÖRTÉNIK, megnyílik 
az út az intuíció felé is, amit egy egysze-
rű módon ellenőriztem le. Megkértem, 
lépjen vissza a kiinduló képbe, és nézze 
meg, hogy mi történik. Jött a két bankos 
éppen úgy, mint az elején, de egészen 
más céllal. Azért jöttek, mert szerették 
volna felmérni a cég és az iroda értékét 
és ingóságait, hogy újabb hitelt ajánlja-
nak, mivel időre törlesztette a hitelt, és 
ezért jó ügyfélnek minősül. 

NEKEM ENNYI ELÉG. Ebben a képben 
nyoma nincs a félelemnek, úgyhogy az 
a döntés, amit ez vezérel, rendben lesz. 
A legfontosabb egyébként az, hogy ami-
kor visszatért a transzból, azzal nyitotta 
ki a szemét, hogy most már érti, mi za-
varja az ismerősével kapcsolatban, aki az 
ötlettel megkereste, és azt is tudja, mit 
és hogyan kell tennie. 

A DÖNTÉS EGYÉRTELMŰ VOLT, és a to-
vábbi részletek nem tartoznak rám. Ben-
ne pedig szemernyi kétely vagy kérdés 
sem maradt a döntését és megérzéseit 
illetően. Tudta, hogy mit kell tennie, és 
képessé vált arra is, hogy megfelelő mó-
don megtegye. Rációnak itt sok hasznát 
nem veszi.

A DÖNTÉST ÉRZELEM VEZÉRLI, az intu-
íció pedig akkor segít, ha megnézi, mi-
lyen érzelem van mögötte, és feldol-
gozza azt, ha szükséges. Ha biztos ben-
ne, hogy nem félelemmel dönt, akkor 
csak lépnie kell, viszont ebben az eset-
ben nincs is szüksége semmiféle magya-
rázatra, logikára vagy mérlegelésre. Az 
eredmények úgyis a megérzését fogják 
alátámasztani.
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