
Bátorságra van hozzá szükség.
Tartozok egy sztorival az életbátorságról, amit Kádár 

Annamária mesepszichológustól hallottam az egyik TED-
előadáson:

„Történt egyszer, hogy egy 84 éves székely néni úgy dön-
tött, hogy ő nem akar úgy meghalni, hogy még nem láto-
gatta meg az unokáját. Az unoka New Yorkban élt. Leleve-
lezték szépen, hogy mindez hogyan lesz. Ezt írta az unoka: 
»New Yorkban, miután leszállt a repülőről, szálljon ki, de ne 
bóklásszon el sehová, csak menjen ki a reptér elé, és ott fo-
gom várni«. 

A néni elindult, nem volt nála még mobiltelefon se. Az a 
fajta asszony volt, aki személyesen vitte a híreket egyik falu-
ból a másikba, mindenfajta technikai eszköz nélkül. Buka-
restben föltették a repülőre, megérkezett New Yorkba, kijött 
a reptérről, de az unoka sehol – nem ért oda, mert egy dugó-
ban állt a kocsijával. A néni ekkor oldalra nézett, ott állt egy 
nagy, 2 méteres fekete srác. Összeszedte minden bátorságát, 
odalépett hozzá, és megszólította: 

–  Jó napot kívánok, Fiam! Tud Maga magyarul? 
A srác lenézett a nénire, és ezt mondta:
–  Természetesen tudok! Két évet jártam a budapesti or-

vosi egyetemre…”

Ez az életbátorság varázsa. Ha valamibe belevágsz, úgy 
gondolom, hogy az univerzum teljes támogatását megka-
pod, amennyiben a saját utadat járod.

Az életbátorságról először Kádár Annamáriától hallot-
tam, de úgy hiszem, az élet más területein, a marketing vilá-
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gában is kiemelten hasznos tulajdonság ez. Vágj bele, aztán 
legrosszabb esetben, ahogy a GPS mondja: „újratervezés”.

Imádom az innovációt, és tudom, hogy a lényeges dön-
tésekhez kell egy kis kraft. A szűkítéshez nagy adag bátorság 
kell. Látom azokat az embereket, akik úgy félnek minden 
újtól, mint vámpír a fokhagymától. Minden kezdet nehéz.  
Sok a kérdés, a bizonytalanság: melyik módszer működik, 
melyik nem? Nincs egyetlen üdvözítő megoldás, de a ked-
venc indiai mondásomból kiindulva: A végén minden jó 
lesz. És ha most nem jó: akkor még nincs vége!

– Gyertek el a peremig! 
– Nem merünk. Félünk.
– Gyertek el a peremig!
– Nem merünk. Leesünk.
– Gyertek el a peremig!
És eljöttek.
És lelökte őket.
Ők meg repültek.

// Guillaume Apollinaire
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