KETEG online 20. hírlevél
„ARCOMON

APRÓ KARCOK”

Sokat foglalkozunk mostanában a sporttal. A magyar labdarúgó-válogatott szívet melengetően
eredményesen szerepelt az Európa Bajnokságon, hamarosan pedig itt a riói olimpia. A sport
öröme magával ragad, a küzdelem, a nemes harc, a lenyűgöző teljesítmény meglebbenti a
múzsa szárnyait, a művészeket alkotásra serkenti  Így születhetett az alábbi refrén is:
„Arcomon apró karcok, de túléltem minden harcot
Én így vagyok több, igen így vagyok jobb
Míg a célt figyelem nem a rajtot.”
(Irie Maffia: Bajnok)

Talán vicces módon ugyan, de egy óriási gondolati lélegzetvétellel Ferenc pápa jutott
eszembe a dalról. Konkrétabban a két évvel ezelőtti apostoli buzdítása. Az Evangélium
örömében nemet mond a terméketlen pesszimizmusra: „Az emberi társadalom jelen
állapotában (egyesek) csak romhalmazt és bajokat látnak. Mi úgy látjuk, hogy higgadtan el
kell határolódnunk a kudarc prófétáitól, akik mindig a rosszat hirdetik, mintha küszöbön állna
a világvége…. Senki nem vállalkozhat csatára, ha nem bízik teljesen a győzelemben….
Hitünk arra kap felszólítást, hogy lássa előre a bort, amivé a víz átváltozhat, és vegye észre a
konkoly között növekvő búzát.” (Evangelii Gaudium 84., 85. pontok)
Az apró karcokon és harcokon túl ott cél! Tekintettel előrefele érdemes küzdeni. Néha azért
hátra pillanthatunk, mekkora távot futottunk be, de azután csavarodjunk vissza, célirányba!
Mindemellett ne rejtsük véka alá, hogy ez a hozzáállás nehéz, időnként piszkosul nehéz. Jön a
hétköznapok szürkesége, a nyomasztó hírek, a legképtelenebb emberi-szervezeti-vállalati
gyarlóságok, és akkor nagyon elég a harcból; a vereségérzet lever és eluralkodik…
Mit mond erre Yoda mester a Csillagok háborújában? A sötét oldal nem erősebb, csupán
simább, könnyebben járható. Mit üzen az Evangélium? „Elég neked az én kegyelmem… A
Szentlélek ott fúj, ahol akar” (2Kor 12,9 és Jn 3,8)
Két példát szeretnék most bemutatni:
Nagyvázsonyban érdekes csatára hívták a technológiát a környezetvédelemmel, a közjóval, a
társas kapcsolatokkal szemben. Azért, mert a XXI. században élünk, még éppenséggel lehet
lovaskocsival összegyűjteni a szelektív hulladékot. A nagy böhöm, drága, kihasználatlan,
szennyező, élettelen kukáskocsi helyett lehet egyenletes tempóban ügető, barátságos, széndioxidot kevésbé kibocsátó, megpaskolható lovakkal végrehajtani a feladatot. Tegyük hozzá,
hatékonyan és gazdaságosan, hiszen ez is fontos szempont. Szemléletes videó itt található:
https://www.youtube.com/watch?v=5rQtgz4c80A

Másrészről bátorítóak Nic Marks, a Boldog Bolygó Index (Happy Planet Index, HPI)
kidolgozójának szavai. Annyiszor riogattuk már magunkat – és riogatott minket Hollywood a környezetszennyezés apokalipszisával, hogy lassan a félelemtől már mozdulni, cselekedni
sem tudunk, vagy éppen legyintünk egyet, fölösleges az erőlködés… Nézzük meg inkább, kik
állnak a rangsor elején? Kik azok, akik valamit jól csinálnak, ha ilyen boldogok? Costa Rica?
Aha!.. van példa, van cél, lehetne rajta dolgozni, hogy elérjük, mert elérhető. Nic Marks
előadása
http://www.ted.com/talks/nic_marks_the_happy_planet_index?language=en#t168188
És egy hasznos pszichológiai felfedezés a végére – a Baader-Meinhof effektus. Meglepő
módon, ha valamilyen témával alaposabban elkezdünk foglalkozni, rááll az agyunk, akkor
véletlenszerűen, szinte a semmiből egyre többet futunk bele hasonló gondolkodású
emberekbe, ötletekbe, lehetőségekbe és megoldásokba, ráadásul teljesen váratlanul.
Hihetetlen egybeesések – szerintem az Úr pedig így (is) gondoskodott közösségről
számunkra. Mert nem jó az embernek egyedül 
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Források:
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=451#EG084 Evangelii Gaudium: Ferenc pápa Az
Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása
https://www.youtube.com/watch?v=xT9tf9MmWMU – Irie Maffia: Bajnok
Az üzleti vezető hivatása – gondolatok, 17.oldal 1. és 5. pont

