
Az egyensúly keresése
Megjelent egy hír, miszerint
a Microsoftot 512 millió
dollár kártérítés megfize-
tésére ítélték. Amikor ezt
a hírt olvastam, Shan-Tung
Hsu fengshui-mester taní-
tásai jutottak eszembe.
Amikor Magyarországon
járt, elõadása felütéseként
a mester azt igyekezett
megértetni velünk, hogy
a fengshui nem arról szól,
hogy a szobámat hogyan
rendezzem be, hogy hajt-
sam le a tojodában az ülõ-

deszkát, vagy hogy ne rakjak tükröt
az ajtóval szembe. Ezek csak következ-
mények. Mint amilyen következménye
a náthának a rengeteg taknyos zsebken-
dõ. Tanítása szerint az erõket kell meg-
értenünk. Az erõk áramlanak, egyen-
súlyra törekszenek, és folytonosan
hatnak egymásra, és ezek a hatások
elõbb-utóbb körbeérnek. 
A fejlõdés során a számítástechnika vilá-
ga egyszer eljutott egy görcsös állapot-
ba. A hatalom néhány óriásvállalat
kezében összpontosult, a megoldások
drágák, nehezen hozzáférhetõek voltak.
Ekkor néhány kishal nagyon ügyesen
elcikázott a nagyok mellett, és új len-
dületet adott – új típusú erõket hozott
a piacra. Ilyen kishal volt a Microsoft is.
Késõbb az új erõ képviselõje világcéggé
nõtte ki magát, szép lassan ugyanazokat
a célokat tûzve maga elé, mint egykor
legyõzött elõdje. És megszülettek az új
kishalak. Ezek a kishalak mára elcikáz-
tak a mai óriások mellett. És utána?
És utána õk is elkezdtek úszni a korábbi
kishalak céljaihoz kísértetiesen hason-
lító célok felé.
De nézhetjük más szemszögbõl is.
Az emberek szeretnek harcolni. Nem
vallják be, de egyszerûen nem bírják
elképzelni a békés egyensúly állapotát.

Harcolni kell. Harcolni kell az óriások
ellen, ha óriás vagy, a kishalak ellen,
harcolni kell a fejõstehénért, aki évente
fizeti a jogdíjat, ha fejõstehénnek érzed
magad, harcolnod kell a szabadságért,
ha szabad vagy, harcolnod kell mások
jogaiért, ha jogaid vannak, harcolnod
kell a jogdíjért, ha ingyen akarod a világ-
nak adni a terméked, harcolnod kell az
ingyenességért. Úgy látszik, ha valami-
nek értéke van, akkor azért harcolni kell.
És, természetesen, ellene is. 
Az erõk oldaláról nézve ez egyszerû:
ha valami kitér az egyensúlyból, a másik
oldalt rántja maga felé. Ha valaki világ-
uralkodó akar lenni, szabadságharco-
sokat követel ki a világtól. Ha valaki
fel akarja szabadítani az egész világot,
zsarnokok bölcsõjét teremti meg. Fontos
tehát, hogy tisztában legyünk az
erõkkel. És természetesen a célokkal.
Mert a célok is folyamatosan változnak.
Az egyik nap még azon dolgozunk,
hogy mûködjön a rendszer, a másikon
pedig arra ébredünk, hogy valaki jog-
díjat akar beszedni rá. Mint ahogy az
üres lemezekre is jogdíjat fizetünk
manapság. Ha úgy nézzük, ennek is
megvan a maga elõnye. Az ember már
nyugodtan mondhatja, hogy a lemez
csupán házi másolata az egykor meg-
vásárolt hanglemeznek. Még a jogdíjat
is megfizettük. 
Ebben a nagy kavarodásban az ember
csak kapaszkodik, és reméli, hogy a sok
õrültnek – akik például azon civakod-
nak, hogy eredetileg melyikõjük találta
fel a mondatvégi pontot (Amerikában
erre is jogvédelmet akartak bejegyez-
tetni) – egymást való perelgetése közben
valamelyik hatóság nem dönt úgy,
hogy a születése után törvénytelenül
sírt fel, ezért pedig súlyos bírságot kell
fizetnie. De ebben az esetben a Római
Egyház perelné be a hatóságot, hogy
jogdíj nélkül alkalmazza az eredendõ
bûn elméletét.
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