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Bevezető

VALÓDI FÉRFIAS ERÕ

„LÉGY FÉRFI!”
Ez az elvárás többet árt, mint használ. Hatékonyan felerõsíti 
a szégyenérzetet, és azt sugallja, hogy mit „kellene” ten-
nünk. Márpedig férfi aknak a legkevésbé van szükségük még 
több megszégyenítésre és degradálásra, hogy nem ütik meg 
a szintet.

Férfi ak – és fi úk –, akik megkapjátok, hogy „Légy férfi !”, 
vegyétek észre, hogy aki ezt mondja, annak lenne szüksége 
a férfi asságot alkotó bizonyos tényezõkre.

Mi lenne ez a néhány tényezõ? A gyengeségek rejtegetése; 
érzelmi sztoicizmus; agresszió; összeszedettség és a hidegvér 
megõrzése, bármi történjék is; lenyelni mindent. (Képzelhe-
ted, a fi úk micsoda büszkeséget éreznek, ha mindez sikerül, 
fõleg, ha elég „erõsek” ahhoz, hogy ne sírjanak, vagy ne mu-
tassák a sérülékenység semmilyen jelét.)

A férfi as kézfogás kemény, sõt acélos. A férfi as meg-
közelítés többek között azt jelenti, hogy érzelmileg nem 
esünk szét, és megõrizzük a hidegvérünket. Férfi atlan, 
ha érzelmileg „veszítünk” (kivétel a düh), és ezt a megszé-
gyenülést gyakran vesszük úgy, hogy az erõnk elhagyott 
minket. (Amikor Abraham Lincoln nyilvánosan elsírta 
magát, mert megölték egy barátját, úgy írta le látható szo-
morúságát, hogy az „megfosztotta õt férfi asságától”. Ez az 
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elférfi atlanodás azt jelenti, hogy látványosan sérülékenyek-
ké válunk, töketlenkedünk („kihátrálunk”), legyõz minket 
a szégyen, megalázkodunk a domináns másik fél elõtt.

Az angol man up, avagy „nõj fel” jelentésû kifejezést ere-
detileg a fociban és katonai szövegkörnyezetben használ-
ták, és pusztán azt jelentette, hogy keményítsd meg magad, 
menj a csatába; ha láthatóan nem ez történik, az gyakran 
azzal jár, hogy lánynak vagy hölgynek titulálnak minket 
(ami ebben a kontextusban a lágyság megtestesítõje, és ez 
sok férfi  szemében a gyengeséggel egyenlõ). Képzelj el egy 
maszkulin ikont, egy híres vezetõt vagy sportolót, akinek 
nemcsak fátyolos a tekintete, nemcsak elmorzsol néhány 
könnycseppet halkan, vagy nemcsak a könnyeivel küzd, 
hanem teljesen fesztelenül sír. A legtöbb férfi nak ezt na-
gyon-nagyon kellemetlen lenne végignézni, és ez független 
attól, hogy mennyire érthetõ a szomorúság vagy a gyász.

Ha egy férfi t arra buzdítunk, hogy legyen férfi , lehet, 
hogy azzal válaszol, hogy bekeményít, ádáz és könyörtelen 
lesz, a versenyszellem hajtja, nem foglalkozik a megoldatlan 
sérelmeivel, és fontosabbá válik számára, hogy „túl legyen 
rajta”, mint az, hogy „érezzen valamit”, vagy hogy „bevo-
nódjon érzelmileg”. De úgy is reagálhat erre a buzdításra, 
hogy fellázad a bizonyosság ellen, hogy mi teszi õt férfi vá, 
elrejti a keménységét és a versengõ énjét, és erényt kovácsol 
a lágyságából és a „nõies” tulajdonságaiból. Mindkét eset 
arra reagál, hogy milyen hivatalosan elfogadott vélekedés 
lebeg a szeme elõtt a férfi asságról.

Nézzünk néhány más tényezõt vagy tulajdonságot, me-
lyeket nem tartanak „igazán” férfi asnak – pedig általában 
véve ez egyáltalán nem igaz –, ezért ezeket a tulajdonságokat 
sok férfi  elkendõzi: sérülékenység, empátia, érzelmek leple-
zetlensége és érzelmi intelligencia, valamint a bensõséges 
kapcsolatokra való képesség. Ezek a tulajdonságok általá-
ban inkább a nõiességhez tartoznak, mint a férfi assághoz.
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Ezeknek a „lágy” tulajdonságoknak a látható jelenléte 
sokkal több kellemetlenséget okoz a férfi akban, mint a „ke-
mény” tulajdonságok. De amint kiszabadítjuk, tisztelet-
ben tartjuk és megbecsüljük õket – amihez bátorság kell –, 
együtt tudnak létezni azzal, hogy gyakorlottan fejezzük 
ki a dühünket, határozottan irányított tetteket hajtsunk 
végre, és ez olyan hatalmat ad nekünk, mellyel mindenki-
nek jó szolgálatot tehetünk. A valódi férfi as erõ a „lágy” és 
a „kemény” tulajdonságok dinamikus keverékébõl áll össze 
– mely abban nyilvánul meg, hogy a fej, a szív és a zsigerek 
összhangban és hatékonyan mûködnek együtt. Amikor a fej 
(gondolkodás, racionalitás, elemzés), a szív (gondoskodás, 
együttérzés, szeretet) és a zsigerek (eltökéltség, rugalmasság, 
bátorság) kommunikálnak egymással és együttmûködnek, 
egy valóban egészséges férfi asság képes kifejlõdni.

Ahhoz, hogy ilyen erõ birtokába kerüljünk, szembe 
kell néznünk bizonyos kevésbé egészséges erõformákkal, 
és ki kell nõnünk azokat. Csodálatos és ünnepelni való, 
amikor egy férfi  teljesebben áll bele hiteles férfi asságába, 
és van annak szépsége, hogy egyszerre kemény és gyengéd, 
gondoskodó és ádáz, nyers és fi nom, és szilárdan áll a saját 
talaján, bármilyen viszontagságok közepette is.

AZ ELLÁGYULÁS NEM FELTÉTLENÜL ELPUHULÁS

Sok fi ú már fi atalon szembesül a „Légy férfi !” vagy a „Nõj 
fel!” követeléssel. Ez a nyomás már a felnõttkor elérése elõtt 
is megszégyeníthet vagy megkeményíthet egy fi út, még 
akkor is, ha jó szándékból fakad. Érzelmileg összemegy tõle, 
álcázni kezdi lágyságát, túlértékeli a teljesítményt és azt 
a látszatot, hogy „mindent egyben tart”. A sérülékenység ki-
mutatása gúnyolódást válthat ki, mert nem elég maszkulin. 
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Számtalan fi únak kellett kényszerítenie magát arra, hogy 
megtanuljon nem sírni, vagy nem kimutatni a gyengédségét 
és színleleni annak érdekében, hogy „a fi úkhoz” tartozhas-
son, és ne utasítsák el.

A lágyságot ritkán kötik össze a férfi assággal, kivéve 
talán felszínes, szigorúan kontrollált módokon. Amivel 
viszont összehozzák, az a gyengeség és a nõiesség, és nem 
csak a hagyományos maszkulin közegben: a mai mozifi l-
mek vagány, katonás harci hõsei épp annyira kemények és 
eltávolodtak a lágyságtól (értsd: gyengeség), mint férfi tár-
saik.   

Ha egy férfi nak azt mondják, hogy lágy, azt valószínûleg 
nem veszi bóknak. A lágyság – vagy amit lágyságnak ész-
lelnek – normál esetben bukást jelent a férfi ak (és fi úk) szá-
mára, a pipogyaság, a gerinctelenség jele, a férfi atlanság 
kegyetlen bizonyítéka. Nem csoda, hogy ennyi férfi  küzd 
az ellen, hogy lágynak látsszon, kivéve néhány eseményt, te-
metést vagy egy imádott sportoló nyugdíjba vonulását, ahol 
észrevétlenül elmorzsol néhány könnycseppet. A lágyságot 
egy férfi ban gyakran azonosítják a szexuális sikertelensé-
gekkel, a merevedés elérésének vagy megtartásának zavarai-
val – nem lehet nem észrevenni, hogy nem marad kemény. 
Számtalan férfi  utal a nemi szervére úgy, mint a férfi assága. 
Ha valaki nem képes erekcióra – vagyis lágy –, az könnyen 
asszociál férfi assága elvesztésére. 

Viszont a férfi aknak szükségük van ellágyulásra, és 
arra is, hogy az „ellágyulást” megszabadítsák a negatív 
konnotációtól. Igen, egy férfi  lehet végtelenül lágy, elhagy-
hatja az ereje és a képessége is, hogy kõkemény legyen, de 
a lágyság teszi lehetõvé a sérülékenységet, az empátiát, az 
érzelmi írástudást és az õszinte, mély kapcsolatokat má-
sokkal. A lágyság nem jelenti feltétlenül a bátorság hiányát! 
Ha könyörtelenül sérülékeny vagy, attól nem szûnik meg 
a férfi asságod, épp ellenkezõleg, elmélyedsz benne.
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Az ellágyulás mélységesen gyógyító lehet, mely kicsit 
több helyet teremt a fájdalomnak és a nehézségeknek, gaz-
dagítja a férfi ak képességét a mély kapcsolatokra, rugalma-
sabbá, nagylelkûbbé és átjárhatóbbá teszi õket – fõleg, ha ez 
a lágyulás együtt tud létezni az állhatatossággal és a hatá-
rozottsággal. Erre az együtt létezésre az ádáz együttérzés 
a példa, amikor egyszerre vagyunk erõsek és lágyak, dühö-
sek és gondoskodók. 

A FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT SZÉGYEN
TÖNKRETESZ MINKET

A „Légy férfi !” felszólítás lehet, hogy egyértelmû állításnak 
tûnik, pedig különbözõ mértékû nyomással és elvárásokkal 
van megpakolva – és gyakran szemtõl szemben elhangzó 
megszégyenítés –, mely elidegenítheti a férfi akat alapvetõ 
emberi mivoltuktól is. Ennek az elidegenítésnek fatális 
következményei vannak. Ha leválunk – azaz érzelmileg és 
az emberi kapcsolatainkat nézve elfásulunk és elveszítjük 
a kapcsolatot magunkkal és másokkal –, akkor sokkal 
inkább képesek leszünk dehumanizáló cselekedetekre, 
sokkal inkább racionalizáljuk az ártó viselkedést, sokkal 
valószínûbb, hogy bevonódunk a hatalommal való vissza-
élés és a nemi erõszak tetteibe. De semmi nem kompenzál-
hatja azt, ami már elveszett a leválás és a fásultság miatt. 
A saját lelkünkrõl, individualizált lényegünkrõl való leválás 
a pokol maga, függetlenül saját kényelmünktõl és zavaro-
dottságunktól. Túl sok férfi  szenvedi el ezt, és ilyenkor csak 
egy kicsit tesznek többet a szükségesnél, vagy kötelességtu-
dóan „felnõnek”.

Annyi fájdalom van abban a hajtásban, hogy férfi vá vál-
junk, olyan mély és gyakran visszahúzó erõ, bármennyire 
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is próbáljuk elkendõzni sztoicizmussal, túlzott büszkeség-
gel, agresszióval és azzal, hogy sikeresek próbálunk lenni. 
A férfi aknak sokkal jobban fájnak a dolgok, mint ahogy 
kimutatják, és ezért mindenki megfi zet, nemtõl, kortól, 
nemzetiségtõl vagy foglalkozástól függetlenül. A probléma 
megszólítására tett próbálkozások nem sok vizet zavartak 
a férfi asság hagyományos eszköztárában, ennek fõ oka az, 
hogy ezek a próbálkozások – bár akaratlanul – megszégye-
níthetik a férfi akat, hogy nem felelnek meg a további, férfi -
assághoz szükséges kívánalmaknak.

Amíg ezt a szégyent (illetve a szégyent általában véve) 
nem ismerjük fel és értjük meg, addig uralni fogja a férfi ak 
érzelmi és kapcsolati életét, és akadályozni fogja azt a ké-
pességüket, hogy szembenézzenek a megoldatlan sérülé-
seikkel, és dolgozni tudjanak rajta. A kezeletlen szégyen, 
amit a sötétben hagyunk, az a szégyen, ami a háttérbõl 
irányít és elgyengít minket, és jobban meghatározza az ér-
zéseinket, mint azt képzelni merjük.

Ha azt mondjuk egy férfi nak (vagy egy fi únak), hogy „le-
gyen férfi ”, az azt a burkolt célzást hordozza magában, hogy 
nem elég férfi as (vagy hogy nem elég ahhoz, hogy ember 
legyen), hogy nem üti meg a szintet. Nemcsak hogy azt 
mondják neki, hogy nem felel meg egy standardnak, egy 
elõírt elvárásnak, vagy annak, aminek lennie „kellene”, de 
még meg is szégyenítik ezért, mindegy, hogy fi noman vagy 
indirekt módon.

Ezt a megszégyenítõ hatást csak ritkán látjuk annak, 
ami; általában kemény szeretetként tekintünk rá (pszicho-
lógiailag ez hasonló ahhoz, hogy „aki a vesszõt kíméli, a fi át 
nem szereti”), fõleg az autoritás vagy a katonaság közegé-
ben. És ez a megszégyenítés általában belsõ kritikusként 
internalizálódik (egy szívtelenül negatív önértékelés formá-
jában, amely a gyerekkorban gyökerezik), aki olyan gyakran 
mutogat ránk ujjal, hogy megszégyenítése válik normálissá 
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számunkra. Ez a belsõ újonckiképzõ, ez a szeretetet hal-
lomásból sem ismerõ, könyörtelen felügyelõ teljesen lefá-
raszt minket. Büntetjük önmagunkat, akkor is, ha arra hajt 
minket, hogy jobbak, sikeresebbek, férfi asabbak legyünk. 
És ha ez a belsõ megszégyenítés elég harsány, lehet, hogy 
nagyrészt vagy teljesen elveszítjük a motivációt, hogy job-
bak legyünk. Depresszióba, apátiába süllyedünk és utáljuk 
magunkat – egészen addig, amíg meg nem kérdõjelezzük 
belsõ kritikusunkat, és nem hagyjuk, hogy tovább irányít-
son minket.

A „Légy férfi !” felszólítás igazából nem más, mint jó 
szándéknak álcázott elnyomás. Ez az érzéketlen vagy 
hamis motivációs mondat nem más, mint egészségtelen, 
mérgezõ kihívás. Ha a fi úk már fi atal koruktól fogva a nekik 
megfelelõ, nem megszégyenítõ, szeretetteljes bátorítással 
körített jelentõs, de biztonságos kockázatnak vannak kité-
ve, elsõ kézbõl tanulják meg, hogyan feszegessék és tartsák 
tiszteletben a saját korlátaikat, és így szépen fejlõdnek. Azok 
a fi úk viszont, akiket általában jó szándékú, de túlbuzgó 
szülõk vagy tanárok sarkallnak túlzott teljesítményre, hogy 
váljanak „kis férfi vá” (ami gyakran korosztályukhoz mérten 
túlzott felelõsségvállalással is jár), gyorsan megtanulják, 
hogy problémát csináljanak bármibõl, ami ellentmond 
bennük az ilyen szülõi ambícióknak és nyomásnak – mint 
például a gyengédségük, az empátiájuk vagy a sérülékeny-
ségük.  

SZÉGYEN, AGRESSZIÓ, SZEX

Ha egy férfi  összetörtnek vagy erõtlennek érzi magát 
a megszégyenítés miatt, akkor valószínûleg megpróbál 
ettõl a lehetõ legtávolabb kerülni, elmenekülni, például 
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a kompenzációs erõbe, amit az agresszión keresztül érez. 
De mi elõl menekülünk? A szégyen elõl, mely olyannyira 
feszengetõ, összezsugorító érzelem – fõleg, ha nemcsak 
a viselkedésünkre irányul, hanem teljes lényünkre. Elég jól 
érthetõ, hogy miért akarunk minél gyorsabban elmenekül-
ni elõle, általában úgy, hogy másfajta állapotokba váltunk, 
például tompultságba, túlzott függetlenedésbe vagy agresz-
szióba.

A nõk ezt az agressziót általában önmaguk ellen irá-
nyítják, a férfi ak általában mások ellen. A férfi ak felveszik 
a harcot a szégyen okozta összezsugorítás miatt – nem tud-
ják teljesíteni, amit elvárnak tõlük, ezért önmaguk össze-
zsugorodása miatt agresszióval próbálják magukat kellõen 
felpumpálni. A másokkal szemben mutatott passzív, domi-
náns vagy egyéb agresszióval általában erõsebbnek érezzük 
magunkat, úgy érezzük, irányítjuk a dolgokat. Milyen más 
hatékony ellenszert találhatna egy férfi  arra, ha összetört-
nek érzi magát, mint azt, hogy készenléti aktivitása, adrena-
linnal feltöltött akarata megtör másokat (például verbális 
visszaéléssel vagy fi zikai erõszakkal)? 

Az olyan felszólítások, mint a „Légy férfi !” vagy a „Légy 
eléggé férfi as!”, nemcsak beindítják a szégyent, hanem arra 
is ösztönzik a férfi akat, hogy bizonyítsanak – rákapcsolunk, 
ha a szégyen átvált agresszióba. A „bizonyító” magatartástól, 
amelynek oly sok férfi  rabja – és amely már elég fi atal kor-
ban megkezdõdik –, nem kellene annyira elragadtatnunk 
magunkat, és fõleg nem kellene kétkedés nélkül azonossá 
tenni ezt a férfi assággal. De ezt nem tehetjük hatékonyan 
anélkül, hogy meg ne szólítanánk, és ne dolgoznánk a szé-
gyenünkkel, hiszen ez található a gyökerénél.

Az agressziótól lehet, hogy jól érezzük magunkat, mert 
felturbózzuk a mindennapi önérzetünket: nem lent va-
gyunk, hanem fent, vagy közelebb vagyunk a csúcshoz 
a hierarchikus rendben. Bár a létra alján vagyunk, néhány 
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kellemetlen ember alatt, mégis feljebb vagyunk azoknál, 
akik a hierarchikus rendben alattunk helyezkednek el. 
Fantáziálhatunk elég agresszíven is arról, hogy kikészítjük 
azokat, akik felettünk állnak a hierarchiában.

De mi az, amitõl jobban érezhetjük magunkat ebben 
a rohanásban, fõleg, ha nem érezzük annyira jól magun-
kat a bõrünkben?

Hát a szextõl.
Az a nyomás és szégyen, ami abból alakul ki, hogy egy 

bizonyos fajta férfi vá próbálunk válni, és minden ezzel járó 
szorongás és feszültség gyakran, gyorsan, hatékonyan és 
rövid idõre enyhíthetõ szexszel. Ugyanígy enyhíthetõ az az 
érzés is, hogy nincs túl sok erõnk, vagy hogy nem vagyunk 
túl fontosak. 

Bármi, ami a férfi ak szexuális étvágyát növeli, bármi, 
ami felerõsíti, bármi, ami elõtérben és központi helyen tart-
ja azt, könnyen túlzott hangsúlyt kaphat, ahogy ezt kul-
túránk túlzott szexuális fi xációja bõségesen illusztrálja is. 
Milyen egyszerû is a szexre terhelni azt a kötelezettséget, 
hogy jobban, nagyobb biztonságban vagy férfi asabbnak 
érezzük magunkat!

A pornográfi a pokoli járvánnyá vált, rengeteg férfi t 
beszippantott képi világa és nedves álmai. Rácuppan az 
agyuk és a nemi szervük is a drámákra, melyek viszonyok-
ká alakulnak egy senki földjén, ahol a szexuális izgalom és 
annak kisütése uralkodik mindenek felett. Az a hatalom, 
amit olyan sok férfi  ad a pornográfi ának – és annak, amit 
ígér –, nemcsak hogy elsorvasztja a képességüket a valódi 
intimitásra, hanem elmérgesíti a mélyen gyökerezõ sebeiket 
is, pedig gyógyulásra lenne szükségük. A pornográfi a ella-
posítja és elgyengíti a férfi akat, akadályozza a képességüket, 
hogy mélyebb férfi asságra tegyenek szert. Ennek ellenére 
nem vezet hatékonyabban megoldásra, ha csak a pornográ-
fi át átkozzuk annál, mint ha túlzottan toleránsak lennénk 
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vele szemben (mintha bármilyen korlátozás a szexualitá-
sunkban a szabadságunkat nyirbálná meg). Ki kell nõnünk 
a pornográfi a „szükségességét”, beleértve azt is, hogy „meg-
oldásnak” használjuk a fájdalmunkra és a megoldatlan sé-
relmeinkre. 

Egészségtelen formájukban a szégyen, a hatalom és a szex 
áll a férfi ak diszfunkcionalitásának mélyén, ezek egyszerre 
birtokolnak és bénítanak sok férfi t. A szégyen, ami megtör 
és összehúz, a hatalom (fõleg agresszió formájában), ami 
felpumpál és dominál, és a szex, ami kompenzál és elvonja 
a fi gyelmünket – ez a nem-szent triumvirátus bitorolja szá-
mos férfi  személyiségének trónját, és megakadályozza õket 
abban, hogy elinduljanak az integritásuk, a méltóságuk és 
az igazi intimitásra való készségük helyreállításának útján. 

ÚTBAN A VALÓDI FÉRFIAS ERŐ FELÉ

Számos férfi  csatázik – háborúban vannak az élettel, má-
sokkal és önmagukkal –, és felemészti õket a harc, amit 
a munkában és máshol vívnak a gyõzelemért. Bár nem fo-
lyik vér, a harc, az harc, és a csatatéren olyan fegyverekkel 
küzdünk, amelyek épp kéznél vannak. Egy gyõzedelmes 
sportpillanat nemcsak teljes diadalmámorral jár, hanem 
azt az érzetet is kelti, mintha a legyõzött csapat felett áll-
nánk a véres csatamezõn. Egész kultúránkat átjárja a há-
ború nyelvezete: drogok elleni harc, rák ellen folytatott 
harc, küzdelem a szegénység ellen. Nemcsak belehalunk 
a rákba, hanem elveszítjük a csatát vele szemben. A háború 
a szélsõséges ellentétekrõl szól, ahogy a hagyományos ér-
telemben vett férfi asság is, a vég nélküli listákkal, amit le 
kell gyõzni. Micsoda teher! És micsoda eltérés emberi mi-
voltunk teljességének megtestesítésétõl.
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Mi lehetne jobban megpakolva izgalommal (pozitív és 
negatív értelemben), mint a háború? Végül is óriási drámá-
val és õsi találkozásokkal jár, nagy a kockázat és a veszély, 
hatalmasak a kihívások, valamint szokatlan a bajtársias-
ság és a pengeélen táncolás szélsõségessége. Egyszer együtt 
dolgoztam egy magasan kitüntetett vietnami veteránnal, 
aki hosszú idõt töltött a harctéren. Néhány találkozó után, 
ahogy érzelmi sebeinek mélyére értünk, és ez megkövetel-
te tõle a mélységes sérülékenységet, azt mondta, hogy ez 
a munka nehezebb, mint bármi, amit a katonaságban ten-
nie kellett – és hogy nem akarja abbahagyni. Többet köve-
telt tõle, többet adott neki, jobban elmélyítette, egy másik 
fajta harcost hozott elõ belõle: valakit, akinek a sérülékeny-
sége az erõ és az intim viszonyok egyértelmû forrása volt, 
a gyógyulás áttörésének sarkalatos pontja.

Valódi férfi as erõrõl akkor beszélhetünk, ha a bátorság, 
az integritás, a sérülékenység, az együttérzés, a tudatosság 
és az erõs tettek végrehajtására való képesség együtt tud 
mûködni. Ez az erõ hatékony, de nem agresszív, kihívást 
jelent, de nem megszégyenítõ, földelt, de nem merev, erélyes, 
de nem nyomul. Még egyszer, kell hozzá fej, szív és zsigerek, 
és hogy ezek tökéletes összhangban mûködjenek együtt. 

Néha azt mondom a férfi aknak, akik belevágnak a mun-
kába, hogy hozzáférjenek valódi erejükhöz, hogy ez az út, 
amin most elindulnak, nem kevesebb bátorságot követel, 
mint egy valódi csata, és hogy azt a harcost hívja majd elõ 
belõlük, aki egyrészt a gyengédségben és a kapcsolatokra 
való nyitottságban gyökerezik, másrészt szembenéz velük, 
és integrálja a démonaikat és az árnyoldalaikat is. Ez a va-
lódi hõsök gyógyulásának és ébredésének útja, amely ér-
zelmileg és intellektuálisan egyaránt összeköti a múltat és 
a jelent, és találkozik mindazzal, amik voltunk és vagyunk. 
Az út során bensõséges kapcsolatot ápolunk mindazzal, 
amik vagyunk – magassággal és mélységgel, sötétséggel és 
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fénnyel, férfi assal és nõiessel, halállal és élettel –, mindenki 
javára. Ez az az õsi, kalandos utazás, amely minden férfi  
velejében ott pulzál, ha nekiindul ennek, ha nem.

Hatalmas szükség van arra, hogy elinduljunk ezen az 
úton, de nem úgy, mint egy újabb „kellene”, hanem minden-
ki szolgálatára. Az a célom ezzel a könyvvel, hogy amennyi-
re tõlem telik, megvilágítsam és támogassam ezt az utat, 
és útmutatást adjak ahhoz, hogy mélyebben beleálljunk 
saját hitelességünkbe, és segítsem elmélyíteni a képessé-
günket, hogy bölcsen tudjunk gondoskodni magunkról és 
a környezetünkrõl.

Sok férfi t láttam szenvedni attól, hogy elzárják ön-
maguk elõl saját mélységüket, elbarikádozzák saját ma-
gukat attól, ami lehetõvé tenné nekik, hogy teljes értékû 
kapcsolatokat alakíthassanak ki – nemcsak az empá-
tiájuktól, a sérülékenységüktõl és az érzelmi írástudás 
képességétõl, hanem a valódi erejüktõl és elszántságuktól, 
a hitelességüktõl, attól a képességüktõl, hogy a valódi in-
tegritásban horgonyozzanak le. Létezik egy mélyebb élet 
a férfi ak számára, egy olyan élet, melyben a felelõsség és 
a szabadság kéz a kézben jár és egymásra rétegzõdik, egy 
olyan élet, melyben a boldogság nemcsak abban gyökerezik, 
amink van, hanem abban, amik alapvetõen vagyunk. Egy 
ilyen élet megteremtésére szenteltem ezt a könyvet.
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