
KORAI INTUICIOK

Új, spirituális tudatosodásurrk, úgy hisz em, az ötvenes évek
vége felé kezd ődött, amikor az űjkori materializmus csúcsán
valami mélyreható dolog történt az emberiség kollektív pszi-
chéjében. Mintha aZ anyagi gyarapodás csÍtcsán állva megtor-
panttrnk volna, hogy foltegyuk a kérdést: ,,Es most?'' Mintha
valami Csoportos irrtuíció azt sírgta volna, hosy az emberi élet-
berr több is lehetséges, llagyobb kiteljesedés is megvalósítható,
nritrt amit a mi kultírránk képes volt kifej ezni és megélni.

Ezze| az intuícióval persze először annyit tudtunk kezdeni,
hogy nlugtalanul, la.itikus szemmel kezdtük nézni önmagun-
kat - pontosabban a benrrünket körülvevő kultúra á|ta| kínált
itrtéznrérryeket és életmódot. A kor dokumentumai tanúsíqják:
az érue|mi klíma rideg volt, és osztályközpontú. A feketéket és
a többi etnikai kisebbséget mindenbó1 kirekesztették. Ajóléti
társadalom súlyos anyagi részrehajlásban szenvedett.

AZ élet értelme leszűkült a világi gazdaságosságra, aZ
ember aszerint ítélődött meg, hogy mennyire sikeresnek lát.
szik, ígr' erősödött mindegyre a szetzés nevetséges folyamata,
,'a Szomszédnak már Vall'' jelszavával. Legtöbbünkben szoroll-
gásosan erős volt a kívulró1 irányítottság, mindig aszerirrt ítél-
tük meg örrmagunkat, hogv mit gondol rólunk a környezetünk.
Es közben olyan társadalomra vágyakoztunk, amely valami
módon felszabadítaná a bennünk szunnyadő lehetőségeket.

az orynNEs Évrx

|gy aztán elkezdttink többet követelni kultírránktól, ami a hat.
vanas éveket je||emző számos reformmozgalom kibontakozá-
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sához vezetett. Hamar lábra kaptak a töwényhozői kezdemé-
nyezések, amelyek a faJi és nemi egyenlőséget, a környezetvé-
delmét rámogatták, és ellenezték a hadüzenet rrélküli, kataszt-
rofális vietnami háborut. Ma már tudjuk, mi ment végbe a
felkorbácsolt felszín alatt a hawanas években: Joseplr Chilton
Pearce kifejezésével élve: ',megrepedt a kozmikus iojás'', aZaZ
először fordult elő, hogy tömegek fordtrltak e| az uralkodó,
világi életszemlélettó1.' A 'y'gati kultúra, sőt bizonyos érte-
lemben az egyetemes emberi kultúra kezdett tírlléprri anyag-
elvűségétr, hogy az é|et mélyebb , filozőÍlai értelmét kutassa.

Minden eddiginél erősebben érezni kezdtük: nem
szükségszer,ő,, hosy tudatunkat és élményeir.rket kor|átoz-
za a materializmus szűk látóköre, ráébredtünk, hogy min-
denkinek magasabb szinten kellene működnie és együtt-
működnie. Kimondhatatlarrul mélyen azt érezttik, lrogy
módunk van kitörrri ebbó1 ahe|yzetből: kreatívabb, eleve.
nebb, szabadabb emberekké válhatunk.

Első reakcióink sajnos a kor Versellyszellemének meg-
felelő drámákat jelenítették meg. Mindenki egymásra mu-
togatott, meg a különféle intézményekre, amelyek valami
okból nem tetszettek, és társadalmi reformokat követelt . Lé-
nyegében annyi történt, hosy körülrréztünk a társadalom.
ban, és azt mondtuk másoknak: ,,Meg kell változnod.,, Ez
a magatartás kétségkívül elvezetett' néhárry alapvetően jőté-
konyjogi reformhoz, de érintetlenül hagyta a személyesebb
problémákat: a bizonytalanság ot, a félelmet, a kapzsiságot,
amely mindig is ott lapult az e|őÍtéletek, aZ egyenlőtlenség,
a környezetkárosítás mélyén.

A HETVENES Évnr

Mire beköszöIrtöttek a hetvenes évek, már kezdtük érteni a
problémát. Mint késóbb látni fogjuk, a modern pszicholó.
gia, az új, humanisztikus terápiafelfogás és a piacon mind
nagyobb tömegben megjelenő önse gítő irodalom kezdett
beszivárogni a kultúrába.2 Felismertük, hogy rniközben má-
sokat akarunk megváltoztatni, a bennünk zajló konfliktuso-
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kat figyelmen kívül hagyjuk. Kezdtük belátni: ahhoz, hogy
megtaláljuk azt a többet, amit kerestink, túl kell tennünk
magunkat mások viselkedésén, és befelé kell tekintentink.
Alrhoz, hogy a világot megr'áltoztassuk, elóbb önmagunkat
ke ll me gv á|toztatnunk.

A ,,psziclroterápía,, sző szinte egyik rrapról a másikra el-
veszítette negatív csengését, elfogadott, sőt divatos dolog lett
terápiába járrri, tevékenyerr felderíteni pszichénk belső tar-
tomárryait. Felfedeztük, hogy kisgyermekkorunk családi tör-
ténete _ amitrt a freudisták lrangoztatják _ gyakran vezet el
fontos felismerésekhez, sőt katarzish oZ személyes szorongá-
sainkkal és védekező tendszerünkkel kapcsolatban: megmu-
tatha{a, hogyan és mikor keletkeztek ezek a komplexusok.3

E folyamaton végiglraladr'a meglratározhattuk, mely te-
kintetben vagyunk elmaradr'a önrnagrrrrkhoz képest, lrol
fogjuk vissza magurrkat. Azonnal felismertük, hosy eZ a
belső fiókusz, egyéni éIettörtérrettirrk elemzése fontos segít-
séget nyujthat. Végul azotlban arra is rájöttünk, hogy valami
még mindig lriányzik. Rájöttünk: ér'ekig elemezgetheqjük
pszichénk mélységeit, a régi Íélelmek, indulatkitörések, a
régi reakciók újra meg újra visszatérnek, ha bízonyta|an
helyzetbe, stress z a|á kenilünk.

A hetvenes évek végére felismerttik, lrogy csak terápiával
nem elégítheÜiik ki a több irárrti vágyunkat. Intuitív módon
újfajta tudatosságot-, új érrtuda[ot, rnagasabb szintű tapasz-
talást keresttink, amellyel helyettesítlretnénk a kínző, régi
szokásokat, reakciókat. A teljesebb élet, ami után kutattunk,
nem csupán pszichológiai gyarapodásról szólt. Azű1fa1ta tu-
datosság mélyebb átalakulást tett szükségessé: olyat, amelyet
csak spirituális átalakulásnak lehet treveztri.

A NYoLCvANAs És KILENCVENEs Évnx

A rryolcvallas évekberr ez a felismerés lrárom irányba is elin-
dított.benrrÜinket. Az első a hagyotnátr\'os vallások Ú1jraéle-
dése volt. Sokan köztilürnk í1jonnarr fellobbant érdeklődéssel
olvasták r1jra a Szentírást, és az örökségLirrket képező vallási
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rítusokbatr keresték a megoldást a hagyományos spirituális
utak mélyebb átéléséhez.

A második irárry az á|ta|ánosabb és személyesebb spiri.
tuális útkeresés volt: sokatr erre keresték az ezoterikus spiri-
tualitás ösvétryeit, amelyekre a történelem folyarnán sikerült
rábukkanni.

A harmadik irány azidealizmustól, a spiritualitástól való
te|jes eltávolodás lett. A lratvanas és hetvenes évek belső fel-
fedezőűtjaiból kiábrándulva sokan az ötvenes él,ek álmos
materializmtrsát szerették volna visszahoztri, azt aZ tdőt,
amikor még úgy láts zott, hogy a gazdaságos életrnód ön-
magábarr tidvözítő. Errnek az igyekezetrrek az volt a lérrye.
ge, hogy aZ anyagi ellenszolgáltatás helyettesítse az é|et ma-
gasabb rerrdű értelmét, amire ösztönösen vágyakoztunk, és
oda vezetett, lrogy feszíteni kezdett bennürrket a g-yors meg.
gazdagodás belső kényszere. A tryolcvanas évekre jellemző.
vé váltak e törekvés tű|zásai: a hitel- és betétbotrányok, a
tőzsdei korrupciós esetek.

Ami elrgem illet, étr a nyolcvanas évekró,l nrindi g azt ta:.
tottam, hosy visszatért a vadnyugat kora, mivel ez altármas
törekvés - a materializmushoz való visszatérés kísérlete, va.
lamint a régi és az újfajta spiritualitás keresése - egymással
versengl'e össze is keveredett. Innen visszatekintve most
már érthető, hosy mindezek csupán kísérletek voltak, hogy
megtaláluk azt a többet, amiró1 éreztük: itt van a közelünk-
ben. Kísérleteztütrk, alakoskodtunk, versengtünk a figyele.
mért, sok értelmes tevékenységbó1 felszínes divatot csinál.
tunk, aminek kiábrándulás lett a vége.

Én mégis hiszek abban, hogy fontos volt mirrden, ami a
nyolcvanas évekbell történt, különösen a spirituális szemlé.
letmód iránti tömeges érdeklődés. Szükségszerúí lépés volt ez
is, amelynek lratására megcsömörlöttünk az egész felhajtás-
tól, meguntuk, hogy kommersz áru |ett az egészbó1, és mé-
lyebb szintr.e jutotturrk. Mintha egy tisztásra értürrk volna ki,
ahol már a valódi lényeget kereshettük, ahol végrehajthatjuk
lé tezé sü nk, életszemléle tünk mélyreható me gv á|toztatását.

Szerintem a lryolcvanas évek kollektív intuíciója egyetlen,
alapvető tanulságban fogalnrazlrató meg: akár a hagyomá.
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nyos vallások á|ta| kírrált spiritualitást keressük, akár a miszti-
kus út rejtettebb élményeit, semmiképpen sem mindegy, hogy
tudunk és beszélünk a spirituáIis érzékelésró1, vagy magunk
i s va l ó s á go S a n m e gtap a s z ta lj u k e z e ke t az érzé|<l.e t e ke t.

A kilencvenes évek elején igen fotltos helyen találtuk ma-
gunkat. Világosan láttuk: ha a hatvanas években jelentkező in-
tuíciónk nem csalt, és lehetséges a teljesebb életélmény megis-
merése, akkor tírl kell lépnünk a puszta intellektuális megfollto-
lásokon, és meg kell találnunk a valódi élményt. Ennek eredmé-
rryeképpen elült a csiruladratta, a divat lecsillapodott, a valódi
élmény iránti krrtatás azonban llem szűntmeg.A spirinralitásra
való rryitottsá$lnk magasabb, hitelesebb szintre érkezett.

KEREssÜr A vAlósÁcosr

Ilyen r'olt a közeg, amelyberr megje|ent A mennyei prófecia,
A tizedik felisrnerés meg eg-y sor más körryv, amelyek mirrd a
spirituális érzékeléssel foglalko ztak, és amelyeket milliók ol-
vastak el szerte a világon. Ezek a könyvek éppen azért tudták
megragadrri az olvasók legszélesebb tömegeit, mert r'aló-
ságos fogalmakkal, gyakorlatiasan közelítették meg aZ em-
berek spirituális vágyait, és a valóban elérhető é|ményeket
írták le.

A hatvanas években a kor uralkodó idealizmusa ol1,an
pá|yára terelt, amelyerr nehéz én elmi helyzetben lér,ő ser-
düló1'kel és családjukkal kellett foglalkoznom, hol terapell-
taként, hol adminisztrátorként. Most visszatekintve arla a
nrunkát.a, mél1' rokonsá got érzek az akkor szerzett élnrérryek
és a Mermyei-könyvek megírása között. Miközben a kama-
szokkal dolgoztam, akiknek mindegyike már élete korai sza-
kaszában súrlyos bántalmakat szenvedett, kezdett kiraj zo|őd-
rri előttem a tágabb kép arról, hogy mivel kell megküzde-
rriük. Ahhoz, ho$ helyrehozzák mirrdazt, ami történt veltik,
meg kellett tenniük egy bizol1yos Lttat, amelynek a transz-
cendenciát is érinterrie kellett.

A korai bántalmazásokból fakadó szorongás miatt a gye-
rekek igen nagy szükségét érzik, hog.y kézbe vehessék életük
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irányítását, Dránrákat, olykor tragiktts, önpllsztító drámá-
kat alkotnak, lrogy valami kapaszko dőt ta|áliarrak, és ezá|tal
csökkenthessék Szorongásukat. E drámák felszámolása ke-
gyetlenül rrehéz is lelret, de a terapeuták képesek jó ered-
ményeket elérni velük, ha rávezetik ó,ket a sportban, a CSo-
portfoglalkozásokbatr, a meditáciőban és más tevékerrysé-
gekben elérhető sikerek csúcspillanatairrak átélésére. Ezeket
a tevékerrységeket úgy állították össze, lrogy segítsék a fel-
sóbb érr megismerését, és így a régi identitá s a ltozzá kap-
csolódó, beidegzett reakciókkal együtt felváltható legyerr.

Bizorryos mértékig valamennyiünket r-rtolér az a fajta
Szorongás, atrrelyet ezek a bántalmazott. gyerekek jól ismer-
tek. Szeretrcséte eZ a szororrgás csekélvebb, a reakcióitlk sem
olyan végletesek, de a folyam at., a lépés, amelyet meg kell
tenntirrk, mindig azollos. Ez a felisrner.és, anrely rrrunkám
közberr borrtakozott ki, megvilágította végtil, hogy milyerr
folyamatoll megy keresztúI az egész emberi kultÍrra. Tüdttrk,
lrogy megszokott életürrkbó,l hiányzlk r,alami, amit a belső
átalaktrlás élménye által érlretürrk el: az onmagunkról való
gondolkodásban végbemenő vált ozás: az az élet, amelyben
személyes iderrtitásurrk nragasabb rendű, spirittrális jelleget
ölt. Errrrek a pszichológiai utazásnak a leírására tett kísérlet
adta A ,metnryei prófecia alapját.

A MENIWEI.KONYVEK

A mertryei prófecia megírása l989 janu árjátő| 199 1 áprilisáig
tartott, és maga a folyanat irrkább kísérletezésre lrasonlított,
mint alkotásra. Megdöbberrtő volt, ahogy felidéztem régi
emlékeimet, és kalandos mesévé formáIva megírtam ótet,
bámulatos véletlenek történtek velem, amelyek mind azokat
a mozzanatokat hűzt.ák a|á, amelyeket és is nyolnatékosíta-
ni akartam. Rejtelmes körulmények között körryvek kerül-
tek a kezembe, épp a megfelelő időpontbarr épp olyanfajta
emberekkel találkoztanr, amilyenekro,l írni akartam. Nélra
minden ok nélkül vadidegenek nyíltak meg előttem, és el-
mesélték spirituális élményeiket. Ha azt éreztem, hogy oda
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kell adnom nekik a kéziratot, reakcióik mindig átdolg ozásra
és bővítésre sarkalltak.

Időr'el a könyv kezdett közel járni ahlroz, hogy elkészül-
jö''; ezt arről vettem észre, hogy sokan azért kértek pél-
dárryt akézíratból, mert a barátaikkal is el akarták olvastatrri.
Amikor elkezdtem kiadót keresni, e|őször nem jártam siker-
rel; úgy éreztem, mintha téglafalba iitköztem volna. A vé.
letlenek sorozata abbamaradt, az tigy megfeneklett. Ekkor
t'ettetn alkalma zásba az űjfajta tttdatosság egyik legfontosabb
alapigazságát, EzÍ" a megközelítési módot már korábbatr is-
mertem,használtam is, de akkor még nem épült be annyiraa
tudatomba, hogy stresszlrel1'zetben lrirtelerr előrárrthasSam.

A kiadási lehetőségek teljes hiárryát ktrdarckétrt, tregatív
esemérrykérrt fogtarn fel, és eZ az értelmezés állította le a vé-
le tle rre ke t, amelyekró,l ét e z tenr, lro 91' előr.ehaj tanak. Amikor
rájöttenr, mi történik, azontral összekaptam lnagam' és r'ég-
relrajtottam néhárry.jar'ítást a körr1vörr: ennek a témának tra-
gyobb harrgsúlyt adtarrr. Hiszerl tudtam: a saját életenrben
ezt aZ esemérryt ttg1'atlÚtgy kell kezeltrenr, tnittt bármely, má-
sikat. Mit jelent? Hol van benne az tizenet?

Egy barátom rréhárrv trap mÍrlva nregemlítette, hogy meg-
isnrerkedett valakivel, aki New Yorkból költözött a nri r'idé-
künkre, és aze\őtt sok évetl át a könyvkiadásban dolgozott.
Lelki szemeim előtt azotrtral megjelellt eg}' kép, amint folkere-
seln aZ illetőt, és ez az irrtuíció rlagvotl erős ihletettségérzéssel
járt egtitt. N{ásrrap már oda is mentem, és í1jból beindultak a
véletlerlek. Epp azt tel1'ezte, hogy ol1'arrokkal működik majd
egytitt, akik saját kiadásban akarják rnegjelentetni kötrlr'ei-
ket, és mivel a kéziratonr már széltébetr-hosszábarr bes zédté-
ma volt, Írgv ítélte, hog1' eZ a megközelítés sikerte vezethet.

Csaklramar mirrdetr készerr állt al.ra, hog1'a könp'et ki-
llyonrtassák, de elótrb nlég negismerkedtem Salle Merrill-
Iel, aki női éruékerrységével jő| időzítetterr nyonratékosítot-
ta az adakozás fotltosságát. Az első Sorozatbarl kinyonlott
lrárornezer példárr1'ból ezerötsz ázat rrri magtrnk postázttrnk
\,agy ajándékozturrk el kis körrwesboltokrrak és magárrszemé-
rye"r.".r. Alabama, Florici a, ÉsLak-Carolirra és Virgüria állam-
ban. Az összes többiró1 a szájhagYomány gorrdoskodott.
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A könyvbó,l hat hónap alatt több mint százezer példányt
nyomattunk, mind az ötven államban megjelent, és külfoldön
is te{edni kezdett. És nem azért kelt el beló,le ilyen sok ilyen
hamal mert nagy hírverést csaptam köriilötte, hanem mert
az emberek rnindenfelé terjesztették a barátaik köréberr.

KOVESSUK ALMAINKAT

A fenti törtérret et azért meséltem el, hogy megmutassam: az űj
spirituális tudatosság lényege álmaink megvalósítása; aZ em-
berek mirrdentlttez után az é|mény után sóváricgnak. Minden
jel arra mutat: a világmindenség úgy van berendezve, lrogy
legmélyebb és legerősebb vágyairrkat va|őraválthassuk benne.
A világ valójában olyan dinamikus retrdszer, amelyet apró
csodák folyarnatos áradata tart mozgásban. De van egy bökke-
nő. Az univezum Úrgy van berendezve uryan' hogy reagáljon
a tudatunkra, de csak azon a mirrőségi szírrvonalon vál'aszol',
amilyen színvonalon a bemeneti oldalon betápláltunk. Az afo-
lyamat tehát, amelynek során felfedezzük, hogy kik vag1unk és
mi a dolgurrk, valamint a bennünket kalauzoló, titokzatos vé-
letlenek kovetésének folyamata nagyrészt attól f'gg, mennyi-
re vag}'l-rnk képesek megőrizní pozitív hozzáá||ásunkat, meny-
nyire tudjuk felfedezni az örömöt az ürömben.

Az ű1fajta spirituális tudatosság megélése felismerések
sorozatán keresztül megy végbe. Minden újabb lépés tágítja
látókörünket. De minden újabb lépés újabb feladatokat is
támaszt. Nem elég pusztán megpillantani a tágu|ó tudatos-
ság újabb és újabb szintjeit. El kell határoznunk, hogy eSZe.
rint élünk, hogy mirldennapi életünket a fokozott tudatos-
ság egyre magasabb szintjein építjük tovább. Elég egyetlen
negatív értelmezés, és minden megáll.

A következő oldalakon ezeket a lépéseket nemcsak a
belső áté|és Szempontjából vizsgáljuk nrajd meg, hanem
abból a Szempontból is, hogy miként szi|árdíthatjuk meg
ó,ket az é|etűnkben, és miként ültethetjiik át őket hatéko-
nyan a gyakorlatba.
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2
A vÉLETLENEK MEGTAPASZTALÁsA

Jelerrtőségteljes véletlenek bármelyik pillanatban történlret-
nek velünk. Lehet, hogy a mindennapi rutincselekvések so-
rában egyszer csak minden átmenet nélkül valami kiilönös
esemétry vonja magára figyelmünket. Eszünkbe jut egv régi
baráttrtrk, akire évek óta nem gondoltunk; aztán el is fe-
lejtjük az egészet, de másrrap r'áratlatlul összefutunk az i|-
letővel. Hasonlóképpen: előfordullrat, hogy mttnka közben
megpillantutrk valakit, akiróll azt gondoljuk: talán jó lerrne
megismerkedni vele, és még aznap, ebédnél eZ aZ etnber
velünk szemben ül le az étkezdében.

Vé le tle rre k j e le zhe tik előre azt, ho gy ép p idej ébe n hozzá-
jtrthattrnk valanrilyerr ismereth eZ, amelyre szükségiink \'all,
de fogalmunk sincs arról, merre keressük. Váratlarltrl ráéb-
redhetürrk, hogy egy régi hobbink valójában egy most kí-
nálkozó új mutlkalehetőségre készített fel bennünket. Az
eset részleteitó1 fuggetlenül érezzük: valószínűtletr, hogl' ez
pLtSZtáIl a véletlen vagy a vakszerencse műve lenne. Amikor
egy ilven véletlen megragadja Íigyelmütlket, egy pillallatra
még félelmetesnek is érezzúk a dolgot. Valahol mélye n érez-
zük, hogy a dolognak sziikségszertien be kellett következrrie,
éppen írgy és éppen akkor, amikor történt, hosy élettirrket
új irártyba, a kiteljesedés felé terelje.

Abraham Lincoln leírt eg-yszer egy r'életlen esemétryt,
amely fiatal korábarl törtérrt vele. Akkoribarr kezdte éreztri,
hogy többre hivatott, mitrt hosl gazdálkodó vagy kézmííl.es
legyen, mint a kis illinoisi település többi lakója. E,gy rrap
ta|áIkozott egy vándor kereskedővel, akire alighanem rossz
idó1. jártak, mert egy jar'arészt értéktelen limlomokkal tele
lrordót igyekezett rásózni Lirrcolnra, és egy dollárt kért az
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egészért. Lincolrr könny en |erázhatta voltra a csődbe ment
kucsébert, de valamiért mégis odaadta neki a pénzt, és át-
vette az árut. Késótb aztátt, amikor ki akarta tisztítatri a
hordót, a sok ócska edérry és szerszám között egy teljes so-
rozat töwénykönyvet t.a|ált. Ezekbó,l tanulta ki az tigyvédi
szakmát , így indult el rerrdkívüli pályafutása.l

Carl Jurrg, a svajci pszichológ.'' vo|t az első modern
gondolkodó, aki meghatározta ezt a titokzatos jelenséget.
A jelentőségte|jes véletlerrek jelenség ét ő szirlkronicitásnak
nevezte. Hangoztatta, hogy a szinkronicitás a világminderr.
ség működési elve, amely fuggetle n aZ ok-okozati összefug.
gésektó1: olyarr törvérry, amelytrek működése az embert a
tudatosság kiteljesedése felé segíti.2

Jung a szinkronicitás tragyszerű pé|dáját figyelte meg
egyik terápiás ülésén. Páciense egv betegeselr pedáns hölgy
volt, akinek kényszeres viselkedése rreki magárrak is problé-
mákat okozott. Jung a beteg álmait elemezte, abban remétry.
kedve, hosy sikerül felszínre lroztlia jelleme körrnyed , 1áté-
kos, intuitív olda|át. Az egyik legutóbbi álomball szel.epelt
egy szkarabeuszbogár, de az asszolly csökörryösetr ellenállt
mirrden értelmezési kísérletrrek. Jurrg ebben a pillarratban
szokatlan koppatrást lrallott az ab|ak feló1. Félrehúzta a fug-
gönyt, és odakint az ablakpárkányorr egy szkarabeuszt pil-
lantott meg _ azon a tajorr rerrdkívül ritka eZ a bogárfaj. Az
eset olyarr erős lratást tett a lrölgyre, lrogy Jurrg beszámolója
szerint ettó1 kezdve rohamos jalr-rlás állt be az á||apotábarr.3

Nem sok olyan ember él, aki életére visszatekitrtve észre
ne venné a véletlenszerű események soroz atát, amelyek je-
le n le gi é le tp ály ájár a, házastát. sához, bará taih oz és e gyéb kup -

csolataih oz vezették _ tehát amelyek megteltmtették élete je-
lenlegi alapjait. Sokkal nehezebb olyankor észrevenrri ezeket
aZ életeseményeket, amikor megtörténnek. Mint láttuk, a
szinkronisztikus események drámaiak is lehetnek. Lehetnek
azonbatr llagyon aprók és finomak is, ilyenkor könnyerl meges-
het, hogy r'életlentrek trrinősí{tik ó,ket _ amitrt a régi, anyagel-
vű világszemlélet sugalla _, és nem foglalkozunk velürk többet.

Személyes feladaturrk, hosy legyőzzűk a kultúra á|ta|
reánk szabott beidegződéseket, amelyek lratására az éIetet
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közönségesnek, hétköznapinak tekinqjtik, ttem vesszük észre
betrne a tito|<zatosságot. Legtöbbürrk hozzászokott, hogy az
életet az ego úttmutatása szerint é|je; amikor rtggel folkel, az
az e|ső gondolata, hogy egész rrapját tökéletesen kézben kell
tartania. Elmérrkben válto zhatat|an listát hordurrk, amelyben
a mindenképperr elintézendő ügyeket jeg1'eztük fel, és ez a
szemlélet csdátáshoz vezet. Holott a r-ejtély mindig ott van,
ott táncol élettink látőhatárán, és általa olykor röpke bepillarr-
tást rryerlretürrk abba, hosy milyen lehetőségek állnak előt.
tünk. El kell |tatároznunk, hogy lelassítunk, átállíqjuk az é|es-
séget, és az elérrk kertilő lehetőségek szerint cselekszünk.

MIT ALMODUNK AZ EJJEL?

Mirrden szinktotrisztikus élményünk közÜrl talán álmaink a
leglrorrrályosabbak, a legrrelrezebberr értelmezhetóft'. Kultú-
rárrk mégis mirrdig erősetr érdeklődött ezek iránt az éjsza-
kai élnrétr1'ek iránt. Az áImok mítoszok, jör'endölések alap-
jául szolgáltak, és bizonyos értelemben azzal is tisztábatr va-
gylttrk, lrog1 fotltos dolgokat közölnek életünkkel kapcsolat-
ban. .De hogy'an ?

A]nrairlkbarr általában törtérreteket éltink át, bár aZ ese-
mérryek g1'akran értelmetletrek, a Szereplót különösek, a
személyek és helyszírrek olyarl összefuggésekben jelerrtrek
meg, arrrelyek a valóságbarl sohasem állhatrrak elő. Ezért
aztán a legtöbben hamar meg is trnjtrk az értelmezéstik iránt
tett kísérleteket. A képek tírlságosarr botry olr-rltak, ezért mi-
hamar el is lráríqjuk nragrrrrktól az egész zíírzavart, mint
valami lraszotltalatl kacatot, és éljürk tovább az életünket.

Azok a szakemberek azonbatl, akik az áLmokkal dolgoz-
nak, arra intenek, hogy ne adjuk fel körrrryen.. Figyelmeztet-
trek: az álnrokrrak ajelképrerldszer mélyén meglrúzódó forrtos
jelerrtéstik r'atr. A piacon kaplrató rerrgeteg álrnoskönyv eg.y-
szer(í át|apozása által is áttekirrtő képet kaplratr'rtrk az á|om-
szimbolikáról: azokról az őstípusos jelerrtésekro1, amelyek az
álom külörrböző mozzanatailroz kapcsollratók, legyen sző á|-
latról, gyilkosságról, reptilésr-ő vagy lopásról.
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En azonban írgy hiszem, l'ogy az á|mok szirrkronicitá-
sának felderítéséhez túl kell lépnünk e jelképek lragyomá-
nyos értelmezésén, és tágabb képet kell vizsgálntrnk: a törté.
néseket és a szerepló1'et körülvevőjelentést. Igy találhatjuk
meg a személyre szabott üzetleteket, amelyek gyakrarr olyan
lrelyzetekre vonatkozrrak, amelyekkel a való életben épperr
szembe kell néznünk.

Ha például ltáboruba álmodjuk magunkat, amint elme-
rrektiltink a ktizdelembó,l, és késótb az álorn folyamán rajö-
vtitrk, miképpen tudrránk nemcsak túlélrri a csatát, lratrem
véget \'etlli tleki, az 1lyen álom valóságos élethelyzetre vo-
rratkozhat. A r'alóságban rry.ilván nem zajlik lráborúr körü-
löttünk, de r.errgeteg másfajta konfliktus lelret az élettink-
bett, amelyeknek jelképe a lráboru. Vajorl merrekülésben
vagyurrk? Vajorr igyekszürrk elkertilni a kotrfiotltációt? El-
rejtőztirrk, vagy mással kötjük le figyelmünket, abban re-
rnérrykedve, lrog"y a probléma magától megoldódik?

E,rrrrek az á|omnak az üzenetét úgy derítlretjük fel, ha
összelrasonlítjuk az álom cselekményét _ aZ adott esetben a
háborÍrból (konfliktusból) való menekülést és a megoldásra
való rábukkatrást _ saját személyes világunk valóságos á||a-
potával. Lehet, ho$y ez aZ álom azt úzetri: ébredjiirrk fel,
rrézzünk szembe a konfliktussal, és vegytik észre, hogy kírrál-
kozik lehetséges megoldás, ha odafigyelünk.

Es az álmurlkban szereplő személyek? Akármilyen külö-
trösek, nrégis lelret, hogy valóságos embereket jelképeztrek,
akikkel jelenleg fontos kapcsolatunk van. Vajon helvesen
ítéljük meg ezeket az embeteket avaIőságbarr? Lehet, hogy
az áIom azt kóz|i veltink, milyenek a valóságball _ jobbak
vagy,rosszabbak, mint gondoljuk.

Es mi van akkor, ha alaposan kielemezzűk az álom cse-
lekményét és szereplőit, de semmiÍéle kapcsolatot trem fe-
dezürrk fel közte és jelerrlegi élethelyzetünk között? Mit te-
gyürrk ilyerr esetben? Ilyerrkor érdemes egy álomrraplóban
feljegyeznütrk, mert előfordullrat, hogy jóserejű á|mot |át-
tttnk. Ne gorldoljuk, hogy a profetikus álnrok csak drámai
e se ményekro,l s zól nak : repü lót atasztr őfa e lkerü lé séro,l va gy
egy elfeledett rokon á|ta| rárrk örökített vagyollról. A kisebb
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jelentőségű, hétköznapi dolgokról szó|ő álmok is lehetnek
profetikusak. Almairrk gyakran azért- tűnnek olyan bizarrnak
és ostob ának, mert a he|yzet, amelyet megjelenítenek, még
llem á||te|ő az élettinkben. Ahelyett, hogy elvetnénk, jobban
járunk, ha emlékeztink rájuk. Meglepően sokat mondhat-
nak a késóbbiekben.

FELBUKKAN EGY nÉcl BARÁT

Közve tlenebbül érte lme zhető az a szinkronis ztiku s e semény,
amikor egy rég nem látott baráttal találkozunk, vagy csak
eszünkbe jut. Ha gondolattal kezdődik, a kép rendszerint
minden e|őzmény rrélkül jelenik meg a tudatunkbatr, anél-
ktil lrogy bármilyen más esemétlyhez köthető lerrne. Talán
még meg isjegyezztik magunkbarr: milyen régóta nemjutott
esztirrkbe az il\ető, Ez nag.yon gyakrarr kora rcggel törtérrik,
az a|l,ás és az ébrenlét lratármezsgyéjén.

Sajrros a kultítrárrk lra5yományai olyanok, hogy csak egy
bizonyos ideig foglalkozunk az effé|e képekkel, utána foly-
tatjuk mindennapi teerldőinket. Ez azután oda r'ezet, hogy
elszalaszqjuk az em|ék mélyebb értelmét. Ha viszont alapos
figyelmet Szentelünk az effajta gondolatoknak, előfordul-
hat, hogy újabb szinkronisztikus események történnek. E.set-
leg keresünk r'alamit, és közben olyasmi akad a kezütlkbe,
anri megint erre a barátunkra emlékeztet _ esetleg egy régi
ferrykép \'agy lel'él, amely közösen áté|t esemétlt'ek emleket
ébreszti fel benrrünk. Ha elgondolkodunk, az is előfordul.
hat, hogy rájövürrk, mostarli életürrrkberr Ugyanazok a körül-
mények ismétlődnek meg

Természetesen másféle szinkrotrisztikus események is
előálllratnak. Sétálunk az utcán, és felpillantr'a észrevesszük,
hogy épperr szembejön velünk az illető. \,u$y megszólaI a
telefon, és ő Vall a vonal túrlsó végén.

Ilyerrkor. aZ a dolgunk,hogyjárjunk a r'égéte ezektlek a
véletlenekrrek. Ha az adott pillanatban éppetl nem tudurrk
beszélgetni ezze| a régi barátta|, beszéljtink meg t'ele egy ta-
lálkozót ebédrrél vagy uzsonná nál. Btztos, hogy fontos infor-
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mációnk Vatl eg-ymás számára. Ha nem valami régi lrelyzetrd
van szó, ami tisztázást igényel, akkor valami olyarr í1j irrfor-
mációról, amelyet át kell adtrtrnk egymásnak. A lényeg, lrogy
járyunk a rgtély végére, rrézzünk a felszírr alá, kutassutrk.

olykor, nriutárr Spontán módon esztirrkbe jtrtott valaki,
aZ a késztetésünk támad, lrogy ragadjuk meg a kezdemé.
tryezést, és azotrtral lrír,juk fel az illetőt. Gyakrarr előfordult
velem, lrogy egy-esy régi barátot akartam fellrívrri; már rryrlrl.
tam a teleforrért, atnikor aZ rrregszólalt: éppetl az lrívott, akit
kerestenr voltra. Ilye1r1o. is az a lérryeg, lrogy beszéltik nreg,
éppen mi törtérrik veltitrk, mondjuk el egymásrlak pillarrat-
nyi élethelyzetürrket, találjtrk rneg az t\zenetet, a tatrulságot,
ami a véletlerrt előidézte.

,,osszEFUTUNK" VALAKML

A szinkronicitás megnyilvárlulásárrak nrásik fornrája az a|.
kalomsz erű ta|álkozás, amelyrrek során barátokkal, ismerő-
sökkel vagy vadidegerrekkel kerüllretürnk össze. Ha isrrrerő-
sünkró1 van sző, akkor a találkozás mődja olyatr, lro5y l]em
tekinthető puszta r,életlennek.

Jó péIda erl €, ha kritiktrs időszakot éltink át, és váratla-
nul összefutunk egy régi baráturrkkal. Deepak Chopra, az
Ú1j ttrdat/test gyó gyászat egyik élenjáró szósző|ója elmesélte
azt a véletlenSorozatot, atnelynek lratására elke zdett alterna-
tív gyó5yítő e|járásokkal foglalkozni. Mirrdadclig a hagyomá-
nyos nyugati otvostudomátryt művelte' magas beosztásbatl,
az immuriológia professzoraként.

Azután r'áltoztli kezdett az é|ete. Eltrtazott r'alahová e|ő-
adást tartani, és ott találkozóra lrívták egv keleti meditációs
vezetőhöz, aki azt tanácsolta treki, lrogy az ájun,édiktrs on/os-
lással kellerre foglalko znia: azza| a keleti iráns,7v1tal, amely
a betegségek megelőzésére lrelyezi a harrgsúlyt. Deepak el-
hárította az ötletef, Ilem akarta, hogy bárrnilt,err misztiktrs
dologho z köze legyerr.

A találkoző után kiment a reptilőtérre, alrol egy régi ba-
ráqjával futott össze, akit nré g aZ on/oseg-yetemro,l isnrert.
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Beszélgetés közben ez a barát eg.yszer csak e|ő1tűzta aZ
ajurvédikus orvoslás alapszövegének egy példányát, azzal,
hogy szeritrte ez Choprát érdekelni fogiu. A véletlen egybe-
eséstó,l Deepak annyira megrendült, hosy elolvasta a köny-
r'et, rájött, hogy az ő sorsa ennek a győgyászati megközelí-
tésnek a hirdetése, és pálvafutását azzal folvtatta, hogy azőta
is az alternatív orvoslást népszerűsíti szerte a világon.5

Ilyerr típtrsÍr szinkronisztikus esemény az is, amelyrrek
során rövid időn belül többször is találkozunk olyasvalakivel,
akit nen ismerünk. Az ilyerr Sorozatos találkozás matemati-
kai valószínűsége elenyészőetl csekél1', etrnek ellenére elég
gyakran megtörténik. Látunk valakit, és többet nem is gon-
dolr-rrrk rá. De ha í1jra látjuk, sőt esetleg Llgyanazon a napon
harriladszor is, ez a véletlen rendszerint már felkelti a figyel-
mürrket. Sajrros a legtöbbször csupán annyit teszünk, hogy
észrevessztik aZ esetet, megje gyezzűk, hog' milyerr furcsa, és
llem teszürrk semnrit, csak tor'ábbme.gyünk.

A feladat ebberr az esetben is az, Ilogy módot találjunk
szőba elegyedri az illetővel. Ez akkor is épp elég nehéz, ha
ismerősró1 r'an szó, idegetr esetében pedig még annál is ne.
lrezebb. Először is, a legtöbberl r'édekező a|apállást veszürrk
fel az ismeretlennel szetnben. A rryugati kultúrában a szem-
kontaktust, a beszélgetés kezdeménye zését nag-yon könn1'en
hajlamosak vagyunk a magánszféra megsértéseként, sőt akár
szexuális kezdemérryezéskérrt értelmezni. Társadalmtrnkban
tarqja magát például az a szerencsétlerr feltevés, hosy ha egy
nő szemkotrtaktust teremt egy ferfival, ezze| azt jelzi, hogy
nyitottan fogad ná a szextrális közeledést. Ebbó1 mindenfele
zayar szátmazlk sok nő lesütött szemmel jár az utcán,
nelrogy eg-y agresszív ferfi félreértse, az ilyesmire érzékerry
ÍérÍiak pedig meg sem próbálnak szemkontaktllst teremteni
a nóíkkel, attól r'aló félttikben, lrogy agresszívtlak vélik ó,k'et.

Ez valóban prob|éma, de szet etlcsét.e az intuíciórrk ebben
Sem szokott megcsalrri bennÜrnket. Ha odafigyelünk, és meg-
tarrtrljtrk érzékelni az energiaár.anrlást, ttrdrri fogjtrk, kirrek
nyíllraturrk meg, és kitó1 jobb, ha távol tarqjtrk magurrkat.
Ugyanilyerr forrtos, hogy tttdatosan vizsgáljtrk meg, vajon a
saj á t s zextráli s e tlergi aár an"iattrn k il lik-e a lre lyz e thez,
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Szerintem a legtöbbször úgy fog|uk találrri, hogy mindig
az e|határozottan barátságos módon való közeledés válik be
a legjobban. Mondhatunk olyasmit, hogy: ,,fJsle , már nem
először találkozullk?'', és idővel rátérhetünk aTra, hogy meg-
beszéljük élethelyzetünket. Ha történetesen áruházban va-
gyunk, megmondhat.;uk: ,,oltönyt akarok verrni egy közel-
gő estély alkalmából.'' Erre remélhetó1eg ő is megmorrdja,
miért jött az ántházba, és feltárhali'k életünk közös mozza-
rratait. Ne feledkezzünk meg arról, hogy céltrnk: feltárni a
sz inkronicitás előfordulásának okát.

Idősebb embereket á|ta|ábarr sokkal könnyebb bevontri
az 1|yen sporrtán beszélgetésbe, de ha szárrdéktrnk nagyorr
őszinte, mirrderrki esetében le tudjtrk küzdeni a félszegsé-
get. Mindetresetre nregpróbálhatjuk, és ha elutasítanak, fo-
gadjuk azt is derűsen. Nagyapám azt tnondta egysZeri ,,Az
éIet titka aZ, hosy mindig kecsesen csináljunk magurrkból
bolorrdot.'' Természeteserr mindig óvatosnak kell lennünk,
amikor idegenekkel teremtünk ismeretséget (például amíg
meg nem ismerjük ótet, csak nyilvános helyen ta|á|kozzunk
velük). Ha azonban helyesen járunk el, a szinkronisztikus
események bő áradása lehet a jutalmunk.

A LEGJoBB PILLANATBAN Énxnző tNronuÁcló

A szinkronicitás további fontos megnyilvárrulása az o|yan
eset, amikor épp u megfelelő pillanatban érkezik hozzánk
pontosan aZ az informácíő, amelyre szükségünk vatr. Ezt
az élményt olykor felfokozott várakozás étzése e|őzi meg.
Lehetünk akárhol, munkahelyen vagy pihenés közben, egy.
szer csak azt érezzük, hogy hamarosan történni fog valami.
Mint késóbb bemutatjuk, néha olyan érzés fog el bennünket,
mintha a testünk könrryebbé vá|na, vasy hogy körülöttünk
minden világosabb, fényesebb lenne, mint volt. Valami előre
jelzi, hosy életünk tremsokára fontos fordulatot VeSZ.

Hogy az információ honnan érkezik, az mindig rejtély
marad. Altalábatl egy másik ember közvetítésével kapjuk;
szavaival és tetteivel egyaránt" átadhatja az informáciőt. Az
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is lehet, hogy könyv, újságcikk vagy hír.formájában érkezik.
Az azonban minden esetben igaz, hogy egy másik ember |á-
tásmódja, kutatási eredményei vasy ötlete érkezik hozzánk
a megfelelő pillatratban, hosy fokozza tudatosságunkat.

Előre megérezzük, hogy közeledik az informácíó, és ez
t"a|án antrak köszönhető, hogy végigjárttrk és beépítettük a
szükséges lépcsőfokokat, amelyek után készen állunk arra,
l'osy elkezdjük élettörténetiink következ ő fejezetét. Nekem
is volt ilyen élményem, mégpedig az emberek közötti ha-
talmi harc megértésével kapcsolatbarr. Egészen addig csak
azza| voltam tisztában, hogy az emberek esztelerr módon
versengenek egymással, de tudtam, hogy a hatalmi harcok
lrátterébell meghúzódik r'alami, amit szintén meg kell ér-
tenem. Egy bizonyos pillanatban aztán aZ aZ e|őérzetem
támadt, hogy hamarosarr előrelépést fogok tapasztalni.

Egy ideig semmi sem történt. Azután egy napon épp
az autőmat vezettem, amikor egy könyvesbolt vonta magára
figyelmemet. Leparkoltam, bementem, és böngészrri kezd-
tem, miközben eg"yre erősödött bentrem a várakozás. MuJd
eg.yszer csak az egyik könyv szinte rám vetette magát. Jő tíz-
méternyire álltam tő'e, de a színei, a grafika ilyen távolság-
ból is kiemelte a mellette sorakozó könyvek koztil. Azonnal
odasiettem: Ernest Becker Escape frr* Euil (Megszabadulni
a Gonosztó|) című könyve volt; ez a míi arről szól, hogy az
emberek miként igyekeznek mások rovására építeni önma-
gukat, hogy biztonságérzetük, önbecsülésük, jó közérzettik
erősödjék.6 Ez volt a hiányzó láncszem, hosy megértsem a
hatalmi harcok mibenlétét.

Osszefoglalva: az a legfontosabb, hogy megtanuljuk kihasz-
nálni az életünkben előforduló véletleneket, hogy nyitott SZem-
mel éljünk, és hagyjunk időt arra, hogy a végérejá{unk annak,
ami éppetr történik. Ennek érdekében mirrdanrryiunknak időt
kell teremteniink _ én sodródási időnek nevezem _, amit alra
lrasználunk fel, hogy semmit sem csinálutrk, csak ,,löryögünk'', a
csatornákat r'áltogaqjuk a tévétr, Í5ságokb an |apozeatunk, vagy
sétáltrnk az utcán, és figyeljtik a világot magunk körtll. Ha
eszedbejut egy barátod, keresd fel, hátha tönénik valami. Ebbó1
a szempontból az internet is érdekes információforrás. Arra
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azollban mindig gondolnunk kell, hogy bárki bármit foltelret az
internetre. Nincs szerkesztő, nincs tényellenőrző, aki gorrdos-
kodna a közölt adatok potltossá gáről, és kiadó sincs, aki a tarÍa-
lomért vállalná a felelősséget.

A SZINKRONICITÁS És a vALLÁsos HIT

Vannak, akik a szinktorrisztikr-rs események érzéke|ését rre-
hezen tudják összeegyeztettri a vallásos hittel. Pedig szerin-
teln a legtöbb esetbetr a kettő között nincs ellerrtmorrdás.
Arlikor érzékelrri kezdjÜrk a véletlerrek szerepét élettirrkberr,
a titokzatosság révérr szetnbetrézhettirlk életünk rnélyebb,
spirituális kérdéseivel. Mi ez az erő, amely a végzetiink felé
von bennünket? ÉletÜrrrknek vajorr isteni cé|ja várr? És po''-
tosan miként mutatkozik rneg előtttink ez a cél?

Legtöbbtink Úrgy rrőtt fel, hosy legalább nénri fogalrna
volt a vallás lra5y-omárryairól. Ha trri nragunk trenr kötelez-
tük is el magurlkat egyetlerr konkrét vallás mellett Sem, a
közeli barátairrk vagy rokonairrk között bizonyátavan ol,van,
aki megtette, és aki nrélyerr lrisz vallása tanításaiban. É'r
pedig abbarr hiszek szilárdatr, hogy a legtöbbetr, akik il1'en
módon elkötelezték magukat egy bizonvos vallás mellett,
azt őszinte belső késztetés lratására tették: azért, hogy lrit-
rendszerük továbbra is eleverr rrraradjott, és gazdagítsa a vi-
lágot. Ez a közös irrdíttatás garantá|ja az emberis ég számára
a különféle vallásos hitek széles ská|áját, amelyek segítségé-
vel számos lehetőséget kipróbálhatunk , s ezá|tal gyarapod.
lratunk. Vélemérryem szerint minden vallás mirrden pozitív
tétele az igazság forrtos elemeit foglalja magában. Spirituá.
lis fejlődésürnk szempolrt.;ából azonban nagy szükség volna
a különboző vallások közötti párbeszédre, ami mostatrában
igencsak szőwáttyos és körvorlaltalarl.

Az a tény, hogy érzékeljük a szinkronicitást, önmagában
még nem jelenti azt, hogy valamelyik vallási lragyomárryt
előnybetr részesíUtik a többir'el szemberr. A szinkrotricitás,
akárcsak eZ aZ egész spirituális ttrdatosság, amelytrek felépí-
tésén murrkálkodutrk, ptrsztárr atrtrak tuclatosítása, hogy éle-
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ttinkben működik az isteni erő. Az összes nag-y vallás - a hin-
duizmus, a bttddhizmtrs, a zsidő vallás, a kereszt.énység, az
iszlám - csakúgy, mint sok sámánisztikus hagyo mány, egy-
aránt azt lrangoztatja, hogy engedelmeskednünk kell Isten
akaratának. Ez más szavakkal fogalrna zva aztjelenti, hogy
mindanrryiarr az Istetrséggel, az emberi lét mögött rejlő te-
remtőerőr'el valő azonosulás felé tartLlnk. Amikor tudatosít-
juk a szitrkronicitást, voltaképpen azt érzékeljtik, azttapasz-
taluk meg, lrog1' kapcsolatban állurrk ezzel az isteni erővel.

Emlékszem, g-}-er ekkoronrbatr e gy kis vidéki p rotestálrs
közösségberr menrryit törtem a fejem az Istetl akarata iránti
errgedelnrességerr. Már akkor biztosan tudtam, mennyire
kiilönleges aZ a kis templom és a lrozzá tartozó gytilekezet.
A közösségben a Szeletet olyarl erős lábakorr á||t, hogy az
emberek még abban az tdffietr is részt vettek egymás gazda-
sági épiileteirrek felépítésébett, és mitrdenki sietett segíteni,
lra valamelt'ik családbarr betegség iitötte fel a fejét. Abban
a körberr a korlroz képest meglepőerr rr),itott és szabadelrű
pl-oteStátrs ket eszténysé get gyakoroltak.

Ennek a meglratározott egyháznak a teológiájáhozhoz-
zátartozott a megtérés élménYe , a ker.esztérrység elfogadása.
Kimorrdatlarrtrl betlne volt azonban az is, hog-y utána aZ em-
berrrek fel kell ismernie és egész életén át követnie kell Isten
akaratát. G1'ermekként sokat rryűglődtem emiatt, mert soha
serrki llem rrragyarázta e| részletesen, mikérrt ismerheti meg
és mikétrt kör'etlreti az ember Isten akaratát. Ez természete-
serr még akkor törtétlt, amikor a társadalomban hatalma te-
tőporrtjárr állt a nraterializmus. É,' lneg tele voltam kérclés-
sel. Milyell eZ az Isten, akivel eggyé kell válnunk? Korrkré-
tan lrogyan éli meg az ember Istetl jelenlétét? Milyen étzés,
amikor az ember azonosttl Istetr akaratával? Ezekre a kérdé-
sekre a gytilekezet többi tagja sem tudott felelni. De arcukat
nézve rájöttenr: ttrdják avá|aszt, csak épperr a szavakat trem
ismerik, amelyekkel kifejezhetrrék.

Azt" hiszern, ú1jfajta spir.ituális tudatosságr-rnkhoz ma már
hozzátat.tozik, lrogy egyl-e több ilyerl kérdésre képesek le.
gytirrk megaclrri a l'álas zt, AZ egvház korrupt enrbetei évszá-
zadokorr ket.esztiil a félelmet és a ttrdatlanságot haszrrálták
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ki, hogy áldásért és felold ozásért pénzt csikarjarrak ki, és a
hívó1' körében igyekeztek meglriúsítani mirrdenfujtu fejlett
spirituális érzékelést. Néhárryatl még ma is Llg.yanezt teszik.
Tobbnyire azotrban, úgy hiszem, mindanrryiarr felisrnerjtik a
közös spirittrális tudatosságot és anrrak megosztását. A szer-
Vezett vallások tagjai közül mirrcl többen és többerr ismerik
fel, hogy amikor a szirrktorricitást énékeljük, az legjobb val-
lási lragyományairrk folytatása, felfoghatóbb szitrten. Az ilyen
énéke|és közve tle n tarrúb izo rrysá ga an llak, ho gy é le tÜi rr kbe n
nrííködik az isterri erő, amelyrrek meglétéberr lritünk és in-
tuíciónk révén mindig is bizonyosak voltunk.

HOGYAN BANJUNK A KETELKEDOKKEL?

Azok számára, akik az űj, spirituális tudatosság szeritlt kez-
denek élni, ta|án a legrrehezebb feladat az,|togy nliként bárr.
jarrak a kételkedó,kkel. Mirrdannyiunknak, akik nyitottá vál-
turrk a szinkronicitás valóságára, e|ffib-utóbb olyarlokkal is
beszélgetésbe kell elegyedtli, akik negatíVan vélekeclrrek a mi
felfogásutrkról, és rryíltarr kétségbe vonják élményeirrk való-
ságosságát. A kételkedők száma fogyatkozik ug-yalr, de még
mindig nagyoll sokan tar{ák magtrkat a régi materialista vi-
Iágnézethez, és ezek a rnisztikus dolgokkal való foglalkozást
alap talarl kép zel gés rrek rrr irrős íti k. AZ ilye smir ő fo|y tato tt be-
szélgetés közvetlentil ferryegetí a jőzarr észbe és a valóságba
vetett hittiket.

A szkeptikusok rragyjábarr-egészében két Íő csoportba so-
rolhatók. A nagyobbik kategóriába tartozók nem azért" fog-
lalnak el kételkedő álláspolltot' mert alaposan megvizsgálták
a sokÍéle misztikus esetet, amellyel szembekerültek, lranem
épp azért, mert llem. Nirrcs idejük vagy kedvük, lrogy SZem-
benézzenek az ilyen esetekke|, ezért az egésszel kapcsolatban
arr a a le gb iz torr sá go sabb rrak v é|t á||ásp o lltra helyez ke d rrek :
képtelenségrrek nrinősítik. Ezek a kétked ők á|ta|ában hozzá-
juk hasorrló szkeptikusok köréberr élrrek és dolgoznak, akik
lrajlamosak azotrnal elr'etrri minderrfele í{ felfogást vagy el-
képzelést, és akik úgy igyekeznek személyes hatalmat szefez.
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tti nrások felett, hog-y g.,''yt íiznek az i|Ietőbo1. Ilyen környe-
zetben a legtöbben szigorúan a konvenciók szerint nyilvá-
nulnak meg, hogy kerü|jék a konfliktusokat.

A másik fujtu szkeptikus, akivel talá|kozhatunk, a tudo-
mányos materializmus igazi híve. o a, az embel aki bizo-
nyos mélységig hajlamos ug.yan kísérletezni a rnisztikus él-
métlnyel, de végul mindig visszavonul a materializmus bás-
tyái mögé, és objektív bizonyítékokat követel' Az, hogy a
misztiktrs élmény átívelt a törtérrelmi korokon, hogy egybe-
ban,gzó beszánrolókat adtak róla olyan emberek, akikrrek
e5ymáshoz semmi köziik sem volt, hosy a statisztikák újra
meg ú1jra azt mutatják, hogy az intuíció és a paranormális
képességek természetes dolgok _ aZ ilyen érrrek náltrk siiket
Íiilekre találrrak.

A szkeptikusokkal való kommunikációball többféle mód-
SZer is eredrrrérryes lehet. Először is: nem szabad rnegfeled-
kezntirlk arról, hosy bizorryos mértékűí kételkedésre r'alóban
szükség van. Nem szabad bedó1nünk egy-eg1, dir,atos golr-
dolatrrak, a r'alóság miberrlétével kapcsolatoS megállapításo-
kat kritikusan kell fogadnunk.

Mégsern szabad elfelejtenünk, lrogy ehlrez az elvlrez tar-
tozik eg}'Llg"yanilyen fontos kiegészítés is: rnaradjtrrlk mirrdig
annyira nyitottak, hosy. a felmerülőjelenséget vizsgálat a|á
r'egytik. A kétely és a n1'itottság közötti egyerrsúly megőrzése
ktilönösetr ol1'atrkor neh éz, ha a jelenség a pszichérlket vas}'
a spirituálistrrrkat érinti.

Két tol'ábbi fontos tudnivaló: beszélgetéseirrk mirrdig le-
gyerrek barátiak, és mindig a megegyezésre törekedjünk.
M"g mel.em kockáztatni azt a kijelentést, hog} szinte mitr-
detrki, aki most misztikus vag.y spirittrális jellegtí élnrérr1'e-
ket tapaszta|, valamikor a múltbarr végletesetl kétkedő volt.
Ebben az értelemben nrindannyiarr egykori szkeptikusok va-
gyunk, ezért fontos, hosy újra meg Ílra emlékeztessük örr-
magurrkat: a fol1,amat, amel1'trek során nyitottá válunk az é|et
nrisztiktts részéte, elsősorban a szernélyes kapcsolatok köze.
gében megy r'égbe: megisnrerürrk valakit, aki komolyarr veszi
a spirittrális élnrények gondolatát, a késótrbiekben pedig mi
rnagunk is ellratározzttk, hogy felderíqjürk ezt a területet.
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Ez okból azután mirlderr beszélgetést komolyan kell
vetrtri. Lehet, lrogy ha nyíltan megfo ga|mazzuk nézeteitlket,
ezzel sikerül kinrozdítanutrk beszélgetőpartrrerünket a sütr-
disznóállásból. A for.dítottja is nregtörtérrhet: előfordullrat,
lrogy az adott kérdésbell a kételkedőrrek van igaz a. Azemberi
tap asztalá s l e h e tős é ge i rr e k kuta tá sába rr cs a k a kko r j u t h a tu n k
valamire, ha a kétoldalú kotrszetrzuskeresés mellett kötelez-
zük el rnagurrkat. Ha tarrulrli akarr-rtrk, mindanrryiurrkrrak Íi-
gyelrrürrk is kell.

VEGYÜK KoMOLYAN A SZINKRoNIclrÁsr

Az űj, spirituális ttrdatosság megélése felé vezető első két
lépés tehát az, |logy vegyiik észre a r,életletleket, és rryíltan
beszéljürrk róltrk, arrélktil lrogy tregatír' értelmezésekbe té-
vedrrérrk. Csaklralnal. azotrban Ír3abb kérdések mertilrrek
-ajd fel. Ha az éruékelt szirrkronicitás az élettirrkberl rnűködő
spirituális erő tarrúrjele, akkor a llyugati kultúra vajon miért
hagyta ezt o|y hosszú időn át fig.elmet] kívül? Es vajorr a
véletlerrek tudatosítása miért éppen most, az időfolyamrrak
ebberr az időszakábarr kerül felszínre? \'ajorr mit tnotrd a tör.
ténelem arról, anri tnost za.;lik le berrrrtirrk?

E,zek a kérdések már a tudatosság következő szintjé-
re vezetnek.
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3
MEGERTENI, HOGY HOL TARTUNK

Amikor reggel felkelünk, és kirrézürrk az ablakon, a modern
l'ilág ébredését látlratjuk. A szomszédok kilépnek a házuk.
ból, és kocsiba szállrrak, hogy benrenjenek mutrkahelyükre.
Fejtirrk fölött talárr egy rcpürlőgép hajtóműve zúrg. Kamiorr
dtibörög e| az utcán, viszi a törnegternrelésben létrelrozott
á rr-rt a tÍrl nrér.e te Ze t t bevá s árlóközp otrtba.

Egyesek számára a törtérrelenr lrosszír folyamata, ameh'
itt, ebbelr a Inegfigyelési pillarratbarr végződlk, a gazclasági
és teclrrlikai fejlődés dia<lalmetrete. De tnitrderrnap eg)Ile
többerr vagyunk olyarrok, akik szátnáraa történelem mirrdin-
kább pszichológiai kérdéssé r'álik. Hogyarr jr"rtottunk odáig,
lrogy íg1'éljtirrk? N{ikélrt Íbrmálták elődeirrk ilyenné aköz-
rrapi valóságot? Miért hiszütrrk abban, amiberr hiszünk?

A törtérrelem természetesetr egyérri életünk tágabb
közege. i\,Íegisrrrerése nélktil abban a felszírres, foldlrözra-
gadt valóságbatr éltlétrk, arrrelyet gyermekként megismer-
ttirrk. A történelem pontos nregértése teszi lelretőr'é szá-
mutlkra, hos}' ttrdatosítstrk a r'alóság nréh'ségét, lényegét.
A törtérrelenr ott lebeg mirrderl körtil, arnit érzékeltink, és
rnirrtegy értelmező keretbe foglalva a r'alóságot, elmotrdja
nektirrk, ki k r'a gytt ttk, e g-ys Z ersm irrd vo lra tko ztatási p orrtokat
kínál, lro gy me glra tá rozzuk, Inel.re tat.ttttlk.

d,. l<ÖzÉPKoRI vI LÁGKÉ p nnrvÁrtÁsa

A mai, jar,arészt 11},l-lgati eredetű r'ilágszerrrlélet kialaktrlása
legalább otszáz érr'el eze|őtt kezdődött, a középkori világ-
kép összeorrrlásával. Közismert tény, hog}' azt. a régi világot a
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korai keresztérly egylr áz központi hatalma jellemezte és irá-
nyította. Természetesen ennek az egyháznak az érdeme volt,
hogy Róma bukása utátr megóvta a nyugati civiliz áciőt a
teljes szétzulléStó,l, de az egybáz emberei eközben óriási lra-
talmat ragadtak maguklroz, és bibliamagyarázataikkal ezer
évre előre meghatározták a keresztérry életcélokat.

Nehéz elképzelrri, milyen keveset tudttttrk mi, ernberek
a természet fizikai folyamatairól a középkorban. Csekély ttr-
clással rendelkeztürrk a Szelvezettirrkkel, a trövérryek bioló-
giá1áva| kapcsolatbarr. A zivatarokat lraragn-ó istenek vasy
gonosz szellerrrek művének tartottuk. A térmészet.et és az
emberi létet egyarárlt szigorúan vallásos fogalmak lratáro zták
meg. Mirrt Ernest Becker a The Stntctu're of Euil círrrű köny-
vébenl ít3a, a középkori kozmológia a foldet állította a trritr-
derrség középpontjába, mint valami lratalmas, vallási színhá-
zat, amely egyetlell' nag.y célból teremtet ett azért, lrogy szítr-
padán az enrberiség elnyerje Vasy elr'eszítse a meg.Váltást.
N{inden mozzanat, az időjárás, az éhínség, a jáwányok és a
háboruk, mind azértjönnek létre, hogy próbára tegyék az
ember lritét. Es a kísértés szimÍórriá1át maga a Sátán vezé-
rlyelte. Azért állt ott, morrdták a papok, lrogy becsapja tttda-
tu trkat, me ghirlrs ítsa törekvése inket, kilraszrrá{j a gyarló sá gtr n-
kat, és elrontsa esélyeinket az örök boldogságra.

Azok, akiknek sikerül elrryerrriük a megr'áltást, a lnel]ny-
ország áldásai közepette töltik e| az örökkévalóságot. Akik
kudarcot vallanak, akik etrgedrlek a kísértéstrek, azokrlak
Sorsa a kár.hozat, a pokol ttize _ persze csak akkor, ha az
egyház emberei közbe nem lépnek. A kor embere, akirlek
csak ezt a két lehetőséget engedélyezték, llem fordullratott
közvetlerrüI Istenlrez bűnbocs ánatért, még csak arrnyit Sem
tudhatott meg saját erejébó1, hogy vajon sikerült-e letenrrie
a spirituális vizsgát, mert a papok az Isten kapuőrtinek sze-
rrpében tüntették fel magukat, és fáradhatatlarrtrl ügyköd-
tek azon, nelrogy a szent szövegek a tömegek kezébe jus-
satrak. A középkor embere, ha a mellnyek országába akart
jtrttri, nem telretett ntást, nritrt hog}'követte a lragy lratalmÍr
egyházt veze tót olykor igencsak borryoltrlt és kiisrnerlretet.
len előírásait.
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E világn ézet összeomlásának számos oka van' Az egyr.e
bővülő kereskedelem híreket hozott más kultúrákról, más
szemlé letmód okról, amelye k me gkérd ője|ezték a középkori
kozmológiát. A papság züllöttsége, túlkapásai lassanként alá-
ásták az egyház hite|ét. A kön}'vllyomtatás fe|ta|á|ása révén
Európa népei hozzájutottak nemcsak a Bibliáh oz, hanem aZ
antik szelző< műveihez is, és a szétáramló irrformációtömeg
végül a reformáciő forrada|máboz Vezetett.2

A gondolkodás egy új _ Kopernikusz, Galilei és Kepler
nevével fémjelzett - irányzata közvetlerr kihívást intézett aZ
egyház dogmái ellen a napretrdszer felépítését, működését,
a bolygók pályájának matematikáját, sőt az embernek a vi.
lágbarr elfoglalt helyét illetőerr.n Esy idő trtán már kételyek
övezték azt a hitet, lrogy a föld a mindenség középponÜa.
A retreszánsz és a felvilágosodás Istent egyle jobbarr kiszorí-
totta a mindennapi tudatból.

AZ BfirE\rEDTEK sZoRoNGÁsA

Itt figyelhetjük meg az egyik fotrtos törtérlelmi fordtrlóporr-
t'ot az újkori világszemlélet kialakulásábarr. A középkori vi-
lágkép, bármilyen torz volt is, legalább megfo ga|mazta a lét
teljességét. Széles körben elfogadott, át.fogő fi|ozőfia r'olt.
Ertelmet adott az é|et valamentryi esemérryérlek, beleértve
az élet értelmét is, és meghatározott eg1' kellemes mennyor-
szágot, amely a halálurrk után vár reánk. Az életnek minden
d i merrz i őjár a magy ar ázatot kírrá lt.

Amikor a kozépkori kozmológia kezclett összeonrlatli, a
világ n)rugati felérr élő enrbereken súlyos zavarodottság kez-
dett elhatalmasodni életük magasabb, lételméleti értelmével
kapcsolatban. Ha a papság megbízhatatlatl, nem mond igazat,
akkor vajon mi a dolga az emberiségrrek ezen a bolygón?

Körülnéztünk, és azt látttrk, lrogy véger.edményben egy-
szerűen csak itt találtuk magttnkat, a vi|ágíirbetr pörgő pla-
nétán, amel1' a sók milliár.d csillag e$yike körtil kerirrg, és
fogalmunk sincs, lrogy miért. Varr pet-sze valamiféle Isten,
amolyan teremtőerő, amely szántszándékkal rakott ide ben-
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rrünket. De kétely és bizonytalarrság marcallgolt berrnürr-
ket, elborított az értelrnetlenség miatti szolongás. Hotrtratl
vegyük az éLethez a bátorságot, ha nitrcs ismeretütlk a ma.
gasabb célról? A XVI. századra a nyugati kultúra teljes átala.
kuláson melrt keresztü|; az emberiség u világrrézetek közötti
serrki floldjén rekedt.

A TUDouÁNy KIB oN TAKoZÁsa

Végiil is kitaláltuk dilerrrmánk megoldását: ez lett' a tudo-
márry. FilozóÍjai értelernben eltévedtünk Ltg.yall' de rájöt-
tütrk, lrogy felépítlretürrk egy t endszert, arnelyberl ismét
megtalálhatjuk ötltrragtrnkat. Hittük, hosy eztrtta| igazi tu.
dásra teszürrk Szel.t, olyatrra, arnely mentes a középkorrajel-
|entző baborráktól és dogmáktól.

Eg1 egész ktrltúra lratározta e|, hogy széles köní nyo-
mozást irrdít, a kotrszel]Zllsteremtés osszelrangolt rendsze-
rét, hogy felderítse valós lrelyzettinket ezel7 a bolygórr. Fel.
hatalnrazzuk a tttdonrátryt, és megbízzttk,lrogy irrdtrljorr el,
és derítse fel ezt- aZ óriási, isnreretlen területet (a való világ
dolgait, rre feledjük, akkor mégjószerével el sem neveztük,
nemhogy megmagyarázttrk volrra): térképezze fel, mi zajlik
itt, és tájékoztassa aZ embereket.

Lelkesedésiirrk oly nragasra hágott, lrogy űgy érezttik: a
tudományos módszer képes lesz a mindenség mélyén '.jlő
teremtőerő megh atározásáva| akár Isten mibenlétét is feltár-
ni. Hitttik: a tudonrány az ismeretek rendszerezése á|ta| képes
lesz vissZavezetni benrrünket a bizonyossághoz, aZ értelem-
lrez, amelyet a régi világnézet osszeomlásakor elveszítettünk.

Ebbéli hitunkro,l azonbatr csakhamar bebizotryosodott,
lrogv llem szilárd alapokra épült. E,lőször is, az egyház llyo.
mására a tudomány csak az arryagi világgal foglalkozott.
A papság elítélt sok korai gondolkodót, köztük Galileit,
sőt némelyiket ki is r'égezte. A reneszánsz kiborrtakozásáva|
ingatag feg1verszünet köttetett. A megr.oggyant, de rnég
mirrdig llasyoll erős egyház továbbra is csökörryöserr köve-
telte az emberek lelki, spirituális élete folötti egyeduralmat.
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A tudományos ktrtatások folytatásába csak nasy nehezen tö-
rődött bele, és a papok kikötötték, hosy a tttdomárry csak a
fizikai tttriverzumot kutatlratja: a csillagokat, a bolygópá|yá-
kat, a foldet, a trör,ényeket, az emberi testet.

A tudomány há|ás volt az átengedett tertiletekért, a fizi.
kai világegyetemre koncentrálta figyelmét, és csakhamar fel-
virágzott. Elkezdttik feltérképezni az anyag fizlkáját., a föld
történetét, az idő1árás dinamikáját. Ner'et kaptak az emberi
test részei, és biológiai kutatások indultak az élet r,izs gá|atá-
ra. A tudomány óvatosságból került minden olyarr kutatást,
amelyrrek sorárr esetleg a vallást érintő felfedezések kertil-
lrettek voltra felszírrre, szigorúan megmaradt a ktilső világ
folderítésérrél.

MATERIALISTA vl rÁcn GYETEM

E ktilső l'ilág mííködéséro1 az e|ső átfogó képet Sir Isaac
Nelvtotl festette: ő harrgolta össze a régi csillagászok meg-
figyeléseit, stabil és kiszánrítható világmodellt hozva létre.
Nelvt'on matenatikája azt Sugallta, hogy a trag1n'i|ág váItoz-
hatatlan ternrészeti törvén1'ek szerint működik: olyarr törvé-
rlyek szeritlt, amel1'eket rnegbízhatóan haszrrállratunk a gya-
korlatban.

Descartes addigra nár megfogalmazta tételét, arnel1'
szeritrt a világ a lnaga teljességéberr - ahogy-an a föld és a
többi bolygó kerirlg a nap köriil, ahogyatl a légkör ön'én).
lése meghatározza az ídőjárást, ahogyan az á||at- és növény-
Íujok ftiggnek egy'nrástól _ írgy működik, tnirrt r,alami lra-
talmas gépezet, egY óramű, amely mindig megbízható, és
amelybó1 te!ességgel hiárryzik minden misztiktrs hatás.a

LátszőIag ezt bizonyította Newton matematikaja is. És
mitrtátr ez a lrolisztikus kép nregszilár.dult a fizikában, min-
denki azt hitte, lrogY a többi ttrdomárryágnak immár csak a
biányzó részleteket kell kipótolrria, a mikrofol1'anratokat, az
apró emeltyűket és rugókat, atnelyek a hatalnras gépet moz-
gatják. Amikor ez kezdett megvalósulni, a tudo mányágak
mirrdinkább szakosodtak, eg)'re kisebb és kisebb területeket
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vizsgáltak, a benrrünket körülvevő vi|ág eg.yre kisebb részeit
|átták el néwel és magyarázatta|,

Descartes dualizmusa és Newtotr fizikája mega.etette egy
űj fi|ozófia alapjait, és hamarosall eZ vá|t az újkor uralkodó
v 1|á gnéze tévé. Ez a v Llágnéze t a tap a s z tal a ti s z ke p tici z mu s t j a-
vasolta követendőnek: az univerzttmban semnit sem szabad
elhinni mindaddig, amíg a|étezése mérhető tnódotr, kísérle-
ti úton, minden kétséget kizáróan be nem bizonyosodik.

Francis Bacon utátr a tudomány mindinkább r'ilágiassá
és gyakorlati irányultságúvá vá|t, egyre jobban eltávolodott
aZ emberiség spirittrális életének és céljárrak kérdéseito,l.
A tudósok, ha nag.yoll megszorongatták ó,ket, deista Istetr-
ró1 beszéltek: egy olyall terem tőrő1, aki valalra nrííködésbe
hozta az unive|ztlmot, de utána örökre magára hagl'ta, lrogy
tökéletese11 mecharrikus elveket követve já1on tengelyérr.

A FElurÁcosoDÁs

Az Ú5kori világn ézet. kialakulásában újabb fordulópontlroz
érkeztünk. Azért fordulturrk a tudományhoz, lrogy válaszo-
kat kapjunk a |ét és a lélek legnagyobb kérdéseire, a tttdo-
márryt azonban te|jeserr átitatta a világi, materialista szernlé-
let. Vajon mennyit kell még várni, mire megismerlretjtik az
enrberi élet magasabb értelmét?

Láthatő: nekünk, itt a nyugati világban, szÜrkségütrk r'olt
egy új célra, esy új tudatrcndszerre, amelybe addig is ka-
paszkodhatunk _ és, ami még fontosabb, amely addig is el-
foglalja a tudaturrkat. És ebbe n aZ időszakban mitrt|ta az a
kollektív döntés született volna, hogy teljesen a fizikai világ
felé fordítjuk figyelmtitrket, ugyarrúgy, alrogy a tudomárry.
A tudomány végul is a természeti kincsek gazd ag tárh,ázát.
fedezte fel, amely csak arÍa várt, hogy kiaknázzr-rk. Ezeket a
készleteket gazdasági lrelyzetünk fellendítésér.e használlrat-
tuk, hogy kényelmesebben berendezkedhessürrk ebben a vi-
lágias univerzumban. Ha már várnunk kell a r'alós spirituális
helyze tünkre vonatkozó tu dá s ra, le gal ább anya gila g b iz to s ít.
suk be magunkat a várakozás idejére. Uj filozófiárrk, bár át-
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meneti VoIt, mégis továbbvitte az emberi fejlődés t: azt tíizte
ki célul, h9sy életünket és gyermekeinkét is"jobbá teszi.
. Az új fil::ó|á::k Iegalább annyi haszna"volt, hogy meg-
kö nnyebbüI tünk tó1e. az etvegzésre,v árő munka terogiutt ben-
nünket, elterelte.figyelmürrke1 aha|á|_ és vele egyú"tt az é|et_ misztériumáról, amely magyarázat nélktil, haámasan ott
tornyosult a háttér!9n. Egy napon, Íöldi létünk végén majd
szembenézünk- a sp irituálii valóiággal, bármi l egyen"is. Addig
azonban beszűkítettük Íigyelmti"[Jt a minde,r,'"api anyagi lél
t.ezés problém 

?i:,u.:. és igyekeztünk a fej|ődést, a ,,áéty",
és társadalmi fejlődést tenni ktrrta életűnk egyetlen cé|1ivá.
A legqjabb kor hajrralán ez lett a pszichológiaIálapállástrnk.

Most, a huszad 1k század vége n elég ciak t<orutpllanta-
ntrn-k, lrogy h9y| e figyelem-o;sipontositás l'agyszerií anyagi
eredmérryeit. Néhány száz év alatifeltérképeztü.ii' a világot, or-
szágokat alapítottunk, óriási, r,ilágnréretű kereskedeh] rend-
szert lrozturrk létre. A tr-rdom án{ ráadásul legy őzött eg.y sor
betegséget, elkép esztő kommutiiM.io, re,'d#eret..t Éjt.,,-
tett ki, és embereketjuttatott a holdra.

Csakhogy mirrdezért hatalmas árat fizettünk. A fejlődés
trevében a termés1e1i 

]<onty'ezetetszinte a pusztulas Iraiáráig
kizsákmányolttrk. ] áthaqj.'k, hogy az é|et [azdasáei oldalára
való összpontosítás .g1, po',to', ..,.gszálióttságbi ment át,
h-o sy e l h á rí t su 

\ a. p i z o n1 ia l a n s á g oko"zta s z o ro n gá s t . A l o g i k a
á|ta| uralt r,ilági élet, a fejlődé, iétt a valóság,'u[ az az.gy".-
len szelete, amelyet beengecltünk a tudaturlkba.
. { lFugati ktrltírra a htrszad ik század közep e táján kez-
dett felocsúdni ebbó1 a megszállottságból. Megto,.p"u,'tutrk,
körüilnéztütrk, és kezcltük érteni, hoiis tarttttrk a törtérre-
lemben. Ertlest Becker Pulitzer -d,íjat kapott Tlte Dertiat of
Death (A halál t?gadása) címÍí körip,éé.,,u -..t p',i|t,oto-
siai szemszögbó1 világosan meg-.ítuttu betttre, a nrodern
világ mivé tette onmagá t. Az au:yagi gazd'aságra szűkítetttik
figyelmtink fókuszát, és nem uott..it."hajlanrúk efogadni a
mél1'ebb spiritr-rális élmérr), gorrd o|atát,"-.., l'em akartuk,
hogy az é|et rejtelmességéie emlékeztessen benntinket.

Hiszem, hog}' az öregeket ezért küldjük az aggok házába,
Ha a szemünk előtt lenrrének, állarrd óan"aztiutta"tiák esztink-
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be, amit ki akarr-rrrk űzrri a tudatunkból. El akarttttrk rejtőz-
ni a rémítő rejtélyek e|ő', ezért p o|yan világot, amelyben
szinkronicitás működik, arnelyb ői az ember intuitív képes-
ségekkel varr felrrrlrázva, a jőzan ész eryre idegerrebbnek
érezte. Ez a Íélelem nagyarázza, tníért fogadta sok.sok éven
át anrryi kétely az o|yan ernberek beszámolóit, akik rejtélyes
szitlkronicitást, irrtr'ritív,,megénéSt'', profetikus álmok at, ér.
zékszerveketr ttrli érzékelést, halálközeli élményt' allg-yalok-
kal való ta|á|kozást tapasztaltak _ vagy a többi lrasorrló él-
ményt, amelyek nrirrdig |lozzátart.oztak az emberi élethez,
beleértve a legújabb kort is. Ezekró,l a dolgokról beszélrri,
Vagy akár csak elistrlertri létezéstiket _ eZ alapjaibarr ingatta
voltla meg azt aZ alapelr,et, hogy csak a fizikai utrivetzum lé-
tezik és semmi nrás.

A TÁGJELENBEN ÉrNl

Látlraqjuk telrát: amikor életürrkbetr szitrkrorricitáSt tapasz-
talunk, aZ nem kevesebbet jelerrt, mint lrogy az emberiség
ébredezik a rnaterialista vi|ágttézet évszázaáok óta taró á|-
rnából. Ha most pillanturrk köriil a techrrikai csodákkal be-
retldezett, modern r'ilágbatl, immár egy új, psziclrológiai ki-
látópontról láthatjtrk a r'ilágot.

A középkor végérr elveszítettük bizorryosságérzetünket
abban a tekirrtetbetr, ltogy kik vagyr-rtrk, és mi végre léte-
zürrk. Feltalálttrk lrát a tudományos vizsgálat módszerét, és
ezze| az eszközze| igyekezttirrk feltérképezni valóságos lrely-
zetünket. A ttrdomárry azonbatl szétaprőzt.a önmagát., és az
ezertlyi mozaikdarabka llem tudott azonna| fclismerhető
képet adni a teljess égro1.

Szorongásurrkat ekkor úgy igyekezttirrk oldani, lrogy a
gyakorlati te nrrivalókra összpotrtosítotttt nk, az életet a gaz-
dasági kérdésekrr korlátoztuk, és végtil az anyagiasság meg-
szállottjaivá váltunk. A ttrdósok, mint láttuk, olyarr világ-
szernléletet tártak elérrk, amely ezt a megszállottságot t"á-
masztotta alá, és évszázadokorr át maguk is elvesztek betrne.
E korlát ozott kozrnológiárrak az |ett az ára, hogy az ernberi
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élet beszűkült, a magasabb, spirituális érzékelés elfojtódott
- rrapjainkban ezr. az elfqi1ást igyekszünk legyőzrri.

Feladatunk, hogy ezt a törtérrelemfelfogást tudatunkban
tartt'a gyakorlati hatóerővé teg1iik, különösen most, amikor
a még mirrdig igerr erős materializmus igyekszik visszahúz-
ni berrrrünket a régi ví|ágnézethez. Minden percben észben
kell tartatlutrk, ltogy hol tartunk, észberr kell tartanllnk, mi
is ez a mai korszak valójában - Llg-yatris csak erró1 a maga-
sabb tttclatossági szirrtró,l kiirrdult'a telreqjük meg a követke-
ző |épést.

Ha ezze| az űj látásmóddal tekintürrk a világra, azt is
látlta{uk, hogy a tr-rdomány azért tlem mondott teljesen
csődöt. Mindig r'oltak olyan, a rnélyben megbűződő áram-
latai, anlel1,gft csötrdeserr túlléptek az anyag nregszállottjain.
A lrttszadik század első évtizedeitó,l kezd ődően egy újfajta
gorrdolkoclás lrtrlláma irrdtrlt e|: ez már telesebb képet ad a
világról és ötrmagrrrrkról _ és eZ a kép végr.e a közttrdatban
is kezd meggyökereseclrri.
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4
A MINDENSEG VALASZOL

Az emberiségró1 és a mindenségró,l alkotott új tudományos
világkép kialakulásában fontos állomás Thomas Kuhrr mun-
kássága, akinek Stntcture of Scientific Reuohttions címíi műve
l 95 7-ben jelent meg. I Ez a könyv figyelmeztetett bennünket
először arra, hogy a tttdomány részrelrajló: a tudósok nagyon
megválogaqják, milyen területeket kutatnak, és miként ítélik
meg kollégáik munk áját.

Kuhrr meggy őzően bizonyította : a paradigrnatikus gondol-
kodás _ ahogy ő nevezte _ gvakran oda vezet, hogy a tudósok
elutasítanak bizollyoS kutatási területeket, beleértve korrkrét
kutatási eredményeket is, ha azok nem illenek bele a kor
uralkodó elméleteirrek retrdszerébe. A paradigma a valóság-
ra vonatkoző alapeh'eink, hiteink rendszel.e' azoké a hiteké,
amelyeket maguktól értetődőnek és válto zhatatlannak tar-
tunk. A paradigmatiktrs gondolkodás oda vezethet, hogy az
egyének (esetunkben a tudósok) az ésszerű bízonyítékokkal
szemben is védelmezik állásporrtjukat. Polrtosan ez történt a
Newton-Íéle paradigmához való vak ragaszkodással. Kuhn
tétele még egy problémára rávilágított: a személyes befekte-
tés kérdésére. Kimutatta, hogy a tudósok gyakran bizonyos
korrkrét felfedezésekre építik karrierjüket, utátra pedig -
személyes státusuk támaszát látva benne _ már ezt az e|vi
álláspontot védelmezik a friss gondolatokkal, újonnan érke-
zótkel szemben, még akkor is, ha az űj gorrdolatok valóban
jobbak, te!esebbek.

A tudomárry fejlődése emiatt gyakran nagyon lassan
halad előre: eg.y gellerációnak nytrgdijba kell votrulnia, mi-
előtt a követke ző nemzedék eredményei elfogadást nyernek.
Ktrhrr nagy er.edménye, hogy épp akkor erősítette a tudatos-
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ságot, a nyitottságot a tudósok új nemzedékébetr, amikor a
közvélemérry kezdte felismertli, lrogy alapvető paradigma-
v á|tás varr folyamatban.

Nervton úgy képzelte el a világot, mint egy n-rirrdenÍéle
szellemi, misztikus hatások nélküli, tisztárr Íizikai alaporr
nrűködő gépezetet. A többi tudornárryágak és diszciplírrák
e paradigmát kö\'etve círnkézték fel és magyarázták rneg a
világ részeit, folyarnatait.

A XIX. század r'égétr, a mecharrikai paradigma uralko-
dásának tetrőponqján azonbarr kérdésessé váltak az elte épülő
tudomárryágakat megalapoző fizika alapfeltevései. A világ-
mitrdetrség ahelyett, lrogy halott, lélektelerr helyrrek nrutat-
kozott t.oltla, egyre irtkább a dinanrikus, titokzatos errergia
hatalmas arérrájárrak bizorryult _ eZ az energia mirrderr létező
dolog nrögött ott rejlik, és olyan kölcsönlratásbarr áll önma-
gár'al, arnelyet csak ezze|a jelzővel illethetürrk: itúelligern.

MUI FIZIKA

Az irrtelligerls világegyeteln gondolata felé való eltolódás
Albert Einstein nrutrkáss ágáva| kezdődött, aki több évtized
alatt a feje tetejére állította a fizikát. NÍint Friqjof Capra Afzika
taója című körrvn''ébetr részletesell leírja, Einstein éppen akkor
lépett a szít]te, atrrikor a kutatók egyes kísérleti adatokat a
régi módorr nem tudtak értelmezni. AÍé'y viselkedése példá-
trl selrogyall sem illett a meclranikus, newtoni világképbe.2

N,Iaxrvell és Faraday l860.barr kimutatta, lrogy a férryt leg-
inkább rezgő elektromágtreses mezőkérrt lelret leírni, amely
lrullám formájábarr terj ed az utrivezumban, és eltorz ítja a
teret, amelyen kerieszttillralad. A tér görbületérrek gorrdola.
ta a ne\vtoni keretek között rryilvánvalóan képtelerrség lett
voltra, mert abbarr a htrllánrnak szüksége lenne valamilyerr
közegre, amelyben nrechanikus úton tor'ábblralad. Az ellent-
rnorrdás feloldására Maxrvell és Faraday feltétele zett egy tttli-
r'etzális ,,éter''-t, amely ezt a furrkciót töltötte voltra be.:}

Eirrsteirr egy sor zserriális felismerésetr keresztürl kifejlesz-
tette azt aZ elméletet, anrely szerint éter nem létezik, és a férry
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nrindetlféle hordozőközeg nélkü|, a tér e|toruításával terjed
a mindenségberr. Einstein megfo ga|mazta azt a feltevést is,
hogy ez ahatáS magyarázhatja a gravitáció erejét is, hangsú-
Iyozva, hog.y a gravitácíó egyáltalán nem olyan erő, amilyen-
nek Newton a hagyományos felfogásban elgondolta. Sokkal
inkább arról vatt szó, hogy a csillagok és bolygók tömege ha-
tására az égitestek közelében atér ug.yancsak görbtilt.

Einsteirr azt tartotta például, lrogy a hold llem azért
kering bolygónk körül, mert a föld nagyobb tömege magá.
hoz votrzza, mint eg}' zsinórra kötött labdát. Nem: a föld
meggörbíti a teret örrmaga körül, méghoz zá ílgy, hogy a
hold voltaképpell a tehetetlenség törvényének errgedelmes-
kedve egyenes vonalban halad, és mégis a fold körtili pá|yán
mozog.

Ez azt jelerrti, hogy nem olyan univezumban éltink,
amelybetr a tér minderr irányban a végtelenig tart. Az uni.
velzumot felfoghatatlan, titokzatos módon eltorzítja a benne
található arryag összessége. E,szerint ha tökéletesell eg.yeneS
vonalotl haladva elindulnárrk valamilyen irányban, akkor
kellő idő mr]rltával polltosan ug-yanarra a helyre juttrnk,
ahonnarr elindulturrk. Eszerint atér és a világegyetem végte-
len ugyan, de zárt, korlátozott, mint egy edény - ami azon-
nal felveti a kérdést: mi található a mi világeg'etemünkön
t<ivtiti Más világegyetemek? Más dimenzio.;n vaoságok?

Eirrstein a továbbiakban azt is kimutatta, hogy a nagy
tömegű test és a sebesség az objektív időt is eltolzítja. Minél
nagvobb gravitációs térben helyezünk el egy órát, és minél
nagyobb sebességgel mozog maga aZ óra, annál lassabban
halad rajta az idő eg1' másik órához viszonyítva. Egy híres.
sé vált gondolatkísérletben Einstein bemutatta, lrogy a fény
sebesség éhez közeli sebességgel haladó űrhajón elhelyezett
óra lassabban jár a Íöldi őrákhoz képest. Az íirhajó utasai
nem vesztrek észre ktilönbséget, de az űrutazás alatt keve-
sebbet öregszenek, mint azok, akik itt maradtak.a

Einsteirr azt iS bebizonyít"otta, hogy a Íénysebesség állan-
dó, tekirrtet rrélkül arra, hogy milyen egyéb tényezők adód-
nak hozzávaE'r'onódnak ki belóle. Amikor például egy ko.
csibarr haladr'a előrehajíttrnk egy labd át, a labda sebessége
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a kocsi sebességének és a lrajításkor szerzett sebességnek az
összege lesz. A Íény nem így viselkedik. A láthatő fény és a
többi elektromágrreses jelerrség másodpercerrként 300 000
kilométeres sebességgei lraladikkor is, ha, tegyük fel, egy
250 000 kilométer/másodperc sebességű űrhajóbatr ülürnk,
és felvillantunk egy előrefordított lárnpát. A lárnpából ki-
áramlő fény sebessége llem azíírhajó- és a fén1'sebesség ösz-
szege lesz, hanem állandó marad: 300 000 kilométer nrá-
sodpercerrkérrt. Ez a felfedezés a beló1e ere clő következmé.
nyekkel már önmagában szét zuzza az utrive|zuln nrechatri-
kus felfo gását.

Tálárr legforradalrrlibb gondolatábarl Einsteirr aZt vetet-
te fel, hogy a fizikai test tönrege és a benne rejlő energia
va|őjában felcseréllrető egymáss a| az E = mc2 képlet szeritlt.
Ezze| lérryegébetr azt btzanyította be, lrogy az anyag lleln
más, mint a férry egy formáju.o

Einstein mttrrkássága mirltha Pandora szelencéjét rryi-
totta volna ki. A paradigma elmozdr-rlt a mechanikus univer-
Zumtól, és új felfedezések egész Sora bizonyította, milyen ti-
tokzatos a világegyetem.

Az e|ső új adatokat a kvatrtunrfizika terétr szá|Iították az
olyan úttörólk., mint Niels Bohr; \Vo1fgang Pauli és lVerrrer
Heiserrberg. A fizika az őkon görögök óta kereste a ternré-
szet építóíköveit, az anyag alapegységét, egyre kisebb részek-
re darabolva aZ anyagot, AZ atomok létezésérrek gorrdolata
végül igazolást nyert, de amikor a fizikusok az atomot még
kisebb részecskékre, protonokra és elektronokra bontották,
meglepő arányokat tapas zta|tak. Ahogyan Capra fogalma-
Zott: ha az atommagot akkorának képzeljtik, mint egy Szem
konyhasó, akkor az elektronjai több száz méter távolságban
helyezkednek el.

tJgyanilyen döbbenetes volrt az a felfedezés, hogy ezek
az elemi részecskék megfigyelés közberl mikérrt viselkednek.
Akárcsak a fény, ezek is hullámnak és tömeggel rerrdelkező
objektumnak is mutatkoztak - attól |uggően, lrogy a kuta-
tók milyen megfigyelési módszert r,álasztottak. A XX. század
elejérr sok elismert kvatltumfizikus _ köztük Heiserrberg -
kezdett úgy vélekedni, lrogy a megfigyelés tén1.e és a ktrtatók
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szándéka közvetlenül befolyás olja az elemi részecskék visel-
kedését, sőt |étezését.6

A fiziktrsok egy idő után már abbarr is kételkedrri kezd-
tek, vatt-e értelme egyáltalán ezeket az egységeket részecs-
kének neveztri. Minden kétséget kizárőan úgy viselkednek,
ahogyarr arryagból álló dolog nem viselkedhet. Például ha
kettéhasíÜák ó,ket, egyforma méretű és fajtajú, kürlönálló eg1'-
ségek keletkeznek. Tálán minderrjelenség közül az a legelké-
pesztófub, hogy ezek az elemi részecskék valamiképperr kom-
munikálrli látszanak egymással a térben és az idó,ben, ami
a régi, meclranikus paradigma szerint lehetetlen lenrre. Kí-
sérletek bizonyították, hos,v ha az egyik részecske állapotát,
\'agyis a perdületét nregváltoztatják, akkor a másiké is atr-
tomatikusall megv á|tozik, akkor is, ha nagyon távol vatlnak
egymástól.7

Erte a felfedezésre válaszkérrt alkotta meg híres tör.
vényét, a Bell-tételt Jolrn Bell fiziktrs. A tön'ény azt a felte-
r,ést fogalmazza meg, hog},' Ita az atomi részecskék egyszer
kapcsolatban álltak, akkor mindig kapcsolatbarr is marad-
nak _ ami a régi rrelvtoni felfogás szerint valóságos mágiá-
rrak hangzik. Sőt mi több, a fizika legujabb szuperlrúrr- és
hip ertérelmé letei tovább fokozzáke kép titokzatosságát. Ezek
olyan utrir,etzumot fogalmaznak meg, amely többdimetlzi-
ós, bár hihetetlentil kicsiny' aZ anyagot és az energiát pedig
tiszta, húrszení rezgéssé e gyszerűs ítik. 8

Mint várlrtató, eZ aZ új világkép kihatott a többi tudo-
mányágra is, ktilönösen a biológiára. A biológia a régi pa.
radigma részeként az életet kémiai reakciók mechaniktrs
működésére redukálta. Darwin mechanikus evolúcióelméle-
te nyom án a biológia a föIdi é|őví|ág bámulatos változatos-
ságát, beleértv e aZ embert is, a természet véletlenszerű fo-
lyamatairrak eredmétryeként értelmezte, úgyet sem vetve a
sp iritualitásra.

Tágadhatatlan, hosy az éIet ezen a bolygón valami módon
a kisebbtő a nagyobb formák irányában fejlődött - a körti-
letek egyértelműen ezt bizonyítják. A Íizikusok által felraj-
zolt Ú!, titkokkal teli univezttmkép azonban nregkérdőjelezi
Danvin világias |eírását az evolűció működéséró1.
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Danvin felfogása szeritrt rninden fajban aZ Lltódok között
előfordulnak rnutációk, amelyek kissé eltérő tulajdonságok-
kal rerrdelkeznek. Ha ezek a tulajdonságok előrryösek, akkor
ezek az egyedek nagyobb számban maradrrak életberr, és
az űj r'otrás késó,bb az egész fq á|ta\ános jellemzőjévé r,álik.
Danvin szerint például a mai zsiráfok ősei közül nélránynak
véletlerrszerűetr megrryúlt a rryaka, és mivel eZ a mutáció
előrryösrrek bizorryult (bőséges táplálékforrást tett elérhető-
vé), az ilyerr állatok utódainak nagyobb esélye volt a túlélés.
re, míg végul a faj rrrinderr eE'ede hosszÍr rryakúr lett.

A titokzatosság rrélküli, világi univezumbatr az evolú-
ciót máskérrt nem is lehet elképzelrri. Mostanra azotrbatr
számos gond meri"ilt fe| ezze| a felfogással kapcsolatban, Az
egyik rrelrézség, lrogy aZ utóbbi idót adatelemzései kimtr-
tatták: a tökéletesell véletlerlszerű folyamat rerrdkívül lassú
lett volr'rr a, az élőlérryekrrek tovább tartott volna mai állapo-
tr-rkat elérrri, nrint amióta jelen vannak a földön. Tor'ábbi
problérrra, hogy a hiárryzó |áncszemek, vagyis az átmerreti
élo1ények kövtiletei nem maradtak fentr, pedig azokrrak is
meg kellene lenniürk, hosy igazolják: egyik faj alaku|t át a
nrásikba.9

Nem r'itás: a soksejtű szeruezeteket megelőzték az esy.
sejtűek, a lrtilló1' és az emlősök pedig csak azután léptek
színre, hogy a halak és a kétéltűek már megjelentek. A fo-
lyamat azonban, ,].gy tűrrik, egyik teleserr kifejlett fajtól ug-
rásszerűerr lépett tovább a következőtöz, és az új fajok a vi-
lágorr sok helyütt ugyanabban az időben jelentek meg . AZ
űj fizika által leírt világegyetem titokzatos vonásai arra utal-
tlak, hog,v az evolúció céltudatosabban haladt előre, mint
Dar-win gondolta.

^, (,j fizika a biológia mellett más tudományágakat is
érintett _ különöSell a pszichol őgiát és a szociológiát _, mert
drámai nródon vá|toztatta meg felfogásunkat a világgal kap-
csolatban, amelyben élürlk. Nem gorrdolhatjuk többé, lrogy
szilárd arr1'agból á||ő mirrden ség az otthonttnk. Aki feléb-
redt, az már tudja, l'osy a világorr minden titokzatos, rezgő,
vibráló errergiáb ő| áu, a Íény anyagából - minket magurrkat
is beleértr'e.
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AZ UNIVEMALIS ENERGIA, A KI ES AZ EMBERI
ENERGIAMEZO

^, (,j fizika nézetei és a keleti fi|ozőfiák _ a hinduizmlls, a
buddlrizmlls és a tao _ között közvetlen párhuzamok fedez-
hetó1' tel. AZ ú1j Íizika aZ anyag és a formák világát energia.
kr,antttnrokból á||ő mezó,ként írja le, arnely mitrdent magá-
ban foglal' A r'ilágbarr található dolgok felszírre alatt csak
ene rgiar'i szorryok ke rcsz tül-kasul kap csoló dő há|ózata rej lik.

A rragr' keleti fi|ozőfiák alapvetőetr vgyanezt a trézetet
vallják, csakhogy nem objektív kísérletek alapján jr-rtottak
erle a r,égkör'etkeztetésre, hanem évszázadokotr át végzett,
rnélyrelrató belső megfigyelés Írtjárr. A keleti gorrdolkodás
szerint az ttnivelzllm' amelyet látunk, lérryegében eg-yetlen,
oszthatatlart egész, amelyberr egyetlerr élet r'agy spirittrális
erő nrííködik _ mert megtapasztalható, lrogv ez így \'all.

E r'allások mindegyikérrek megr'al] a lnaga módszere
a mirrdenséggel r'aló szorosabb kapcsolat tnegteremtésére.
Mirrdeg1'ik kijeletrti azonban azt is, hogy az enrberek, jól-
lelret szoros kapcsolatban állrrak ezze| a finonr energiával

amell'nek prana vagy ki (angolosan: ch'i) a neve , el
vatrtlak r'ágr'a atrtrak magasabb szirrqieitó,l. A keleti vallások-
barr ismert nródszerek, például a meditáciő vagy a lrarcmű-
r'észetek arra szolgálnak, hogy foleleverrítsék ezt a kapcso-
latot, és a feljegyzések |átványos etedményekro1 szátnoltlak
be. E5'es keleti jógik hihetetlen erőt tudrlak kifejterli, elké-
pesztő ttralnrat Szerezllek testük felett, és végletesell lllagas
Vasy alacsolry hőmérsékletnek is képesek ellenállrri. l0

Eg1'es keleti retrdszerek szerint aZ enrberbetr kerirrgő
etrergia a testtilrket körülvevő fényudr:ar vag.y attra alakjá-
batl szetnnrel is látlrató. Ezt az errergiát gyakran az embe-
rekbo,l kiáradó szítres Íényként érzékelik, e férry jellegzetes
alakja, szítre tükrözi az í||ető személyiségérlek jellegét.

Az ötr'erres ér'ekben, amikor az új fizika eredmérr1,ei a
tömegtáj ékoztatásbatr is terjedni kezdtek, a l]yllgati psziclro-
Iógtrsok és szociológtrsok eg),re komolyabbarr vették a szigo-
rítatr belső megfigyeléseken alaptrló, ezoteriktrs keleti tudást.
A Kelet ol1'an rendszert teremtett, alllelyben az ember lehe-
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tőségei sokkal rryitottabbak és kiterjedtebbek, és ahogy ez
a felfogáS egyre ismertebbé vált, a többi tudományágban is
omladozrri kezdett a régi paradigma. Az Í1j fizika új felfogás-
ban mutatta meg a berrrrtinket körülvevő mirrderrséget, és
most a humán tudományokbarr is önmagunkjobb megérté.
séhez kezdett hozzásegíterri.

A HUMAN POTENCIAL MOZGALOM

A lrusza dtk század közepén a nyllgati pszichológia figyelmé-
rrek fóktsza aZ emberi elme rnűködését a ktilvilagban való
ter'éketrység - azaz a viselkedés _ összefliggéséberr r'izsgálta.
A meclranikai paradigma értelméberr a psziclrológusok azt
az a|apelvet vagy képletet keresték, amelyre mirrdetr emberi
csele ke det vísszaveZetlle tő, ez \,ezetett a be lraviouriznrusnak
ne\'eze tt ír ány zat" á|ta| m e gfo g almazott', i n ge r/re a kció'' mo -
del lhez.

Az emberi psziché tantr|mányozásárrak egyetlell fő irá-
ttyát a pszichiátria jelentette, amely a Sigmutrd Freud által
megalkotott orvosi-patológiai rrrirttát köl'ette. Freud a XIX.
század vé gének gorrdolko d ój a vol t, mé lyre h atőan kutatta az
elnre struktúrráját, és elméleteit a mecharrikai paradigma
áItaI e lfo ga dható, re dukció s, b io 1ó gi ai fo gal rnakra a|ap ozta.

Fr.eud vo|t az első, aki kirnotrdta, lrogy a gy_erekkorban
elszenvedett trar-rmák gyakrarr eredmérryeznek lleurotiklls
szorongásos reakciókat, amircí, az embernek többrlyire nitrcs
tudornása. Végeredményberr oda lyukadt ki, lrogy az emberi
viselkedés mozgatórugój a az örömérz és fokoz ására, a fájda-
lom elkerülésére irányuló vágy.

Az |950-es évek végérr azonbatl az űj fizlka által feltárt
rejtélyek, a keleti fi|ozőfták hatása, valanrint a nytrgati gol1.
dolkodásban megjelerrő kettős irárryz at, aZ egziszterrcializ-
lnus és a fenomerrológia hatására egy lrarnradik elmélet
borrtakozott ki a psziclrológiában . AZ új irányt Abralram
Maslorv vezette, aki más gorrdolkodók és szelzót' hadár'al
eg-y-etembetr az emberi tudat teljesebb tatrtrlmányozására tö.
re kedett.rr
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Ezek a kutatók a behaviourizmust azért vetették el, mert
tírlságosan elvotrtnak ítélték, Fr.etrd elnréletében túlzásnak
ta|á|ták a szexuális vágyak elfojtásárrak hangsúlyozását; ők
az e|me tatrtrlmányozásában az érzékelést helyezték előtér-
be. Itt mély hatást gyakorolt rárrk a Kelet, alrol a tudatot
beltilró,l tanulmányozták: r-,rgy, alrogy minden ember megta-
pasztalja saját tudatát. Miközben éljük az életünket, a világot
érzékeinkkel fig1'eljtik; emlékeink és elvárásaink szerint ér-
telmezzttk, ami köru lötttink törté ni k ; cse leke de te inke t gon.
dolatairrk és intuícióirrk szabáIyozzák. Ezt az Í1j pszichológi-
ai megközelítést lrumarrizmusnak ne\'ezték, ez az irányzat
l960 és l970 között llag)' trgrásokkal fejlődött.

A lrunranisták nem tagadták, hogy gl'akran nem tudjuk,
mi váltja ki cselekedeteirrket. Egyetértettek abbatr, hogy az
emberek lrajlamosak korl átozni élmérr1'eik körét, szorongá-
strk csökkerrtésére gyakran Llg}'anazokat a forgatókönyve-
ket, reakciótíptrsokat ismételgetik. A lrtrmanisták azonbatr
arra összpotrtosítottak, lrogy az enrberek miként válthatnák
valóra lelretőségeiket, lrogyarr léphetrrérrek tírl ezeken a re-
akciómintákotr, lrogy eljussarrak a magasabb rendű emberi
élményeklrez, arnelyek elér hetó1'.

Ez az új tár,lat eredményezte a sr'ájci psziclroanalitikus,
Carl Jtrng munkásságárlak újrafelfedezését. J''g l9 l 2-ben
szakított Freuddal, és kialakította saját elméletét, benne a
szitlkrotricitás elr'ével. Jurrg szeritrt rniközberr a világot ér-
zékeljük, belső késztetéseink llem ptrsztátr al.ra sarkallnak
betrtrütrket, lrogt' kertiltik a fajdalmat, és hedonista módon
a lelrető legtöbb örömöt szerezzúk meg magr"rnknak, aho-
g"yall Fretrd gorrdolta,bár lehet, ltogy úg1' tűnik a ttrdat leg-
alacsonyabb szirrtjeirr. Jurrg kijelerrtette: legerősebb készte-
tésürrk a pszichológiai teljesség elérése, belső lelretőségeink
megvalósítása : az ötrmegr,'alósítás.

Ezetr az utazáSoll aZ agytrnkbatr 1ér.ő ösr'ények, az ős-
típusok (arclretípusok) segítenek berlrrÜrrrket. Psziclrológiai
fejlődésiink sot.átr ezeket az atclretíptrsokat hozzuk műkö-
désbe, így haladurrk egYle tovább az ötrmeg'alósítás írtján.
A fejlődés első foka az elki'ilönütlés, amely'nek során öntuda-
tutlkra ébr.edürlk a kulturális közegbetr, amel1'be születtünk,
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és egr,'érríséggé r,álurrk. Ez annyit jelerrt, hoSy megtaláljuk
helyünket a gyermekkorbarr megismert világban _ idetarto-
zlk az, hogy oktatásban részesültink, beilleszkedtirrk a gaz-
daságba, és megélhetést találurrk magrrrrknak.

Ezalatt fokozódik egónk ereje, akaraturrk erősödik,
tatrult, automatiktrs r.eakcióink lrelyébe az esetnények logi-
kus értelmezése |ép; ez adja meg a mődját atrtrak, lrogy ki-
váljurrk, hogy önálló nézetekkel rend e|kező egyéniségkérlt
mutatlrassuk meg magunkat a vtlágnak. E, szakasz kezdete
olykor narcisztiktrs (örrimádó) vonásokkal, gyakratr örrzés-
sel jár, de végül ez aktiváIja azt aZ archetípust' amelyetJtrrrg
lréroszrlak (lrősnek) tlevez. Ezetr a potlton válutrk késszé
arra, hos,v valami forrtos dolgot hajtsurrk végre a ktrltÍrrirnk
tertiletérr; a feladat bi-iszkeséggel és elszárrtsággal tölt el
berrrrürrket.

. Fejlődéstirrk során túllépürrk a hérosz őstípr-r sán, és az
érrrlek llevezett archetíptrst aktivizá|juk; a fejlődésnek ezell
a lépcsőfokán lépünk túl a környezeten r-rralkodó érrképerr.
Tlrdatutrk befelé fordtrl, alrol a logika szövetségre lép aZ
intuícióval, céljairrk pedig mindinkább összehangolódnak
belső képeinkkel és arról szőtt álmainkkal, lrogy mit is aka-
runk tenni voltaképpell.

Ez az a szakasz, amelyet J*'g örrmegvalósításrrak tre-
vezett, és itt beszél a szinkronicitás magasabb rendű ér-
zékeléséro1, Bár trritrderr szinten érzékeljtik a r'életletreket,
ebben a szakaszban válrrak igazánjelentőssé, útmutatővá.
Élettink esetnényei ezetr a szirrten kezdenek r.eag á|ni arra,
lrogy készen állurrk a tor'ábbfejlődésre, és a szitlkrorricitás
jelensége gyakoribbá válik.'2

J.'ng műveinek támogatásáva| kezdett kialaktrlni a teljes
kép arról, hogy az ember ek miként rekedrrek meg ebbeir a
folyanratban. A kutatások Fretrdtól Otto Rarrk éi Norrnarr
o. Browtr munkásságán keresztül Errrest Beckerig tartó Sora
feltárta, mi történik ilyerrkor. Az emberek meglratátozott lri.
teket, forgatókörryveket teremtenek az é|etmóddal és a visel-
kedéssel kapcsolatbatr, amelyekhez csökörryöserr ragaszkod-
tlak, ezá|tal tart\'a tár,'ol ttrdatuktó| a szorongást. Ezek a r,i-
selkedésbeli beidegződések leküzdhetetlerr fetisizmustól és

ctr



nellrotikus szokásoktól kezdve egészen a normális, meg álla-
podott vallásos hitig és filozófiai meg győződésig terjeáhet-
nek. Mindegyikükben közös azonban a hajthatatlansá g: aZ
emberek ezt nem hajlandók logikus, nyílt vitára bocsátáni.

A humanisták azt. is folfedezték: az emberi társadalom.
ra jellemző, esztelen hatalmi harcok célja csupán az, hogy
ezek a forgatókönyve k v á|tozatlanok maradj atrak. Gon doÍ-
k9dók egész selege' köztük Gregory Bateson és R. D. Laing,
elkezdte feltérké pezni ezt a folyamatot.l3

Az egyik legfontosabb felfedezés treve kettős kötés ffikttts,
amely arról sző|, hogy az ember elvet minderl, mástól szár-
maző ötletet, hosy uralmat szerezzen mások felett. Lairrg
bemutatta: lra ezt a szokást a szülólk' g1,akorclják gyerrnekeik
folött, az gyakt.all tragédiához vezet. Ha a gyermek minden
cselekedetét eltrtasító bírá|at alá veszik, a gyermek r'égletes
védekezésbe r'onul vissza, és tűIző reakciómirrtákat fejleszt
ki, hogy visszavághasson. Amikor ezek a g-yermekek felnő-
trek, védekező reÍIexeik és aZ a törekvésük, lrog1, nirrden
helyzetet uraljanak, tudattalanul arra sarkallja ó1'et, hosy
magrrk is a kettős kötés technikáját alkalm azzák, kürlörröserr
a saját gyermekeikkel szembett, így ez a viszotrytetrdszer
tremzedékeken át ismétli önmagát.

AZ emberi kapcsolatokat kutató pszichológtrsok felfe-
dezték, hogy a kommunikációtrak ez a fa1tája jánlányszer(i-
en elterjedt a társadalomban, és olyarl kultúrát hozott létre,
amelyben minderrki r'édekez ő a|apállásból igyekszik ural-
kodni mindetrki más folött. Ilyen körülmérryek között az ön-
rnegvalósítás és a magasabb kreativitás lehetősége csekél1

T.l.t a legtöbb ember a többieken r'aló uralkodásra forclítja
ideje llagy részét, és ug-yanazokat a forgatókörrp'eket írja
rl1jra meg í1jra, alrelyett lrogy megnyíltla a tapasztalásban és
az emberi kapcsolatokbarr rejlő tágabb lehetőségek előtt.

Ezek a nregfigyelések évtizedekerr át széles körben is-
mertté váltak, elsősorban aZ Egyesült Allamokban. Dr. Eric
Bertre Enberi játsztnák című könp'e áttekirrtést adott a leg-
elterjedtebb forgatókönyr,ekró1, manipulációkról, és alapos
részletességgel írta le ó1.et. Thomas Harris oké uag1ok, oké
uag) círnű könp'e elmagyarázta, hogy a kapcsolatok és a
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konrmtttlikáció vizsgá|ata nriként segíthe ti az emberí társal-
gás valódi terméSzetét, és lrogyan léphettirrk tovább az éret.
tebb ko m mutr ikáció irány ába. l + Kap cso latai nk rn inős é gérre k
tudatosítása új jelerrségkérrt kezdett elterjedrri a ktrltÍtrában,
erősödött az a lnegg},őződés, lrogy mindatrrryian túlléphe-
ttuk ezeketr a szokásokotr'

Egvre terjeclt a gondolat, hogy a nagasabb rendű élet
elérhető, és közben a hutnanisták széles köre vítatta az
élet rejtelmeinek témáját. Darrvin evolúciófelfogását ek-
koriban értékelték úrjra, kérdőjelezték meg olyarr gondol-
kodók, nrint Pierr.e Teillrard de Chardin és Sri Aurobindo
_ ót' mirrdketten azL tartották, lrogy aZ evolúrció nem
véletlerr szerű, hanetn tttdatosan meghatározott irányba
tart. E,zek a gorrdolkoclók azzal étr'eltek, hogy az életnek
a legelső orgarrizmtrsoktól a bonyolult szer.''ezető, állato-
kig és növénvekig ívelő fejlődése meghatározott céllal
történt, lrogy az etnber nem a ternréSzet ,,balesete'', hogy
a társadalom fejlőclése, beleértve a spirittrális élmény
magasabb birodalrnába való behatolást is, valójában az a
cél, anrely felé az evolúció rnostanáig tartott.l5

Egy rrrai teoretikus, Rupert Slreldrake olyan életelméletet
állított fel, ameW ezt a tételt támasztja a|á. Slreldrake elmé.
lete szerirrt a biológiai formák írg-ytrevezett tnol.fogerretiktrs
mezők által keletkeznek és maradnak ferln. Ezek a mezők
llelTl a térberr helyezkedrrek el, és olyan, látlratatlatr struktút-
rát alkotnak, amelyhez igazoülak a rnolektrlák, a sejtek, a
S zen'e k, ho gy d iffere nciáló dva é s sp ecia|izá|ő dv a |étrehozza-
nak egy meglratátozott élcflényt. Mi több, eZ a mező válto-
zik is az időhetr, mivel a fajok egyrnást követő tremzedékei
igazodrrak ugyarr a morfogenetikus mezóÍr öz, de a körrryezet
á|ta| tánrasztott feladatokat megoldr,'a módosít.1ák a mezőt.

Például: egv lralrrak alrho z, hogy a maga biológiai adott-
ságaival fetltrnrat.adjorl, ú{ trszorryokat kellerle trövesztetrie,
hogy gvorsabbarr ttrdjotr útszni. Slreldrake rerrdszerében a
lral szárrdéka, r'ágya vá|tozást hoz létre a fajra r'otratkozó
rnorfogenetiktrs ttlezó,bett, amely abbarr jelerrtkezik rrrajd,
lro5y a hal ivadékai épperl olyarr LlszollYokat fejlesztetrek
rnajd. F'z az elmélet felveti atrtrak lehetőségét, lrogy a ko-
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vületek folytonossági hiárryai, az ,,ugt.áSok'' éppen így kelet-
kezhettek: hogy az adott faj egvedei olyan morfogenetikus, 
mezőt. lroztak létre, amely nemcsak eg-yes tulajdorrságok,
hatlem útj Íajok létrejöttét idézte elő. Például: eg"yes halak
eljtrthattak a vízberr r'aló fejlődés határára, és olyan utódo-
kat hoztak létr.e, amelyek lényegében új élcflénytípust kép-
viseltek: a kétéltűeket, amelyek képesek voltak kimászrri a
szárazfoldre.

Sheldrake szerint. eZ aZ evolúciós felfogás adhat mag}'a-
rázatot az emberi társadalonr fejlődésére is. A törtérreletn
fo|yamán mi, emberek, akát.csak a többi é|őény, egyl€ fesze-
gettük tudástrtrk korlátait, mitldig arra törekedtütrk, hogy
még jobbarr megértstik körrryezetiinket és megvalósítstrk
belső lelretőségeirrket. Es'-.s,y adott időszakban az emberi
képességek és tttdatosság szintj ét az emberiségre vonatkozó
morfogenetiktrs mező szabja Ineg. Alrogy aZ eg.yes emberek
me gvalósítatlak bizorryos képes ségeket _ gyorsabban futtrak,
hanrarabb nregérterrek rrrásokat, megbízlratóbb irrtuíciójtrk
Vall' mirrt a többiekrrek _' a morfogenetikus mező nemcsak
az ő esettikbetl, ltattetn minderr ember szátnára változásotr
mes)' keresztül. E,zér.t fordul elő anrryiszot; lrogy tlgyallazt a
dolgot többerr is feltalá!ák egr'idejűleg, egymásról mit sem
tudva.

Itt a tnodertl fizika és az inra, az akarat hatásaira votrat-
kozó legfrissebb kutatások erednrétryei kezcletrek összetalál-
kozrri. Szotos, berrsőséges kapcsolatban álltrnk a mirrderlség-
gel és e$)'nrással; gorrclolatairrk erőteljesebben lratnak a r'i-
|ágra, mint azt bárki álmodni nlerte voltra.

A MINDENSEG VALASZOL

Az trtóbbi ér'tizedekberr a pszichológia kutatói kornolyall ta-
trultnányozni kezdték az emberi akarattlak a fizikai világra
g;,'akorolt lratását. Az első rrélrárry ilyerr ténrajú felfedezést a
biofeeclback tertileté rr tet ték. Kísérletek, tatrulrnárryok százai
igazo|t'ák, lr o gy ké p e s e k r'a g1'u tr k a ka ra t l a go S a lr b efo ly á s o l rr i
olyarl testi ftrnkcióitrkat, amelyekről eddi g azt hittük, lrog.v
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teleserl aZ aLltolróm idegrendszer irányÍtása alatt állnak _
például a szívritmust, a vérrryomást, aZ immttnrenclszert,
az agyhullámokat. Szinte minden olyan folyamat, amelytlek
mérésér.e képesek vagyurrk, akaraturrk által befolyásollrató-
nak bizonyult.r6

A legutóbbi kutatások azonballazt is rnegmutatták, lrogy
kapcsolat'utlk, befolyásurrk ennél jóval tovább terjed. Szárr-
dékaink hatást gyakorollratrrak más ernberek Szelvezetére,
tudatára is, sőt a világ esemétlyeirlek befolyás o|ására is ké-
pesek. ̂ , (,j Íizlka bebizorryította, hogy a kapcsolat, amely
egymásltoz fűz berrnünket, túll ép u téí és az idő korlátairr.
Ugy tűnik, Bell tétele a gorrdolatairrkra trgyanűgy r,otlatko-
zik, nritrt az elemi t.észecskékre.

E.nrrek az űj felfogásnak a népszerűsítésér.e dr. Larry
Dossey tette a legtöbbet, akí köny.'lek egész sorát írta akara.
ttrtlk és az ima erejércí. Dossey áttekirrtette a műltbeli ésje-
lenlegi ktrtatásokat F. W. H. Myerstó1 Lawtetrce LeShanig,J.
B. Rhine-tól a Princetotr Etrgineerirrg furomalies Researclr
Laboratory tevékenysé gé i g, é s me glrökkentő ossze gzés t ado tt
a bizorlyítékokról, melyek azt tanúsítják, hogy képesek r,a.
gytrrrk a tér, sőt olyko r az idő korlátai t ts |egvőzve lratást s/-a-
korolni a világra.'7

A Recouerirtg the Soul című könyvéberr idézett egyik
vizsgálatban a kísérleti alarryokrrak nagy tár'olságból való
irrforrnációszerzési képességét tették prób ára. A kísérlet
egyik résztvevője véletlerrszerűen kártyalapot húzott egy
Csomagból, a kísérleti személyek pedig sok száz kilonté-
ter távolságban megnevezték a kilrúzott lapot, mégpedig
rlagyobb ta|á|ati polrtossággal, mirrt amel]nyit a véletlerl
szám|ájára lelretne írni, sőt tremritkárr már elo,bb birtoká-
batr voltak az irrformációtrak, mirrt lrogy a kártyalapot ki-
hűzták volna.

E, képesség további vizsgálata sorárr a kísérleti alanyok ké-
pesek voltak meglratározni egy véletlenszánr-getrerátor által
megadott számcsoportot, még mielőtt a számokat a gép elő-
állította voltra. Errrrek a kísérletnek és a hozzá hasorrlókrrak
beláthatatlan a jelerrtősége. Kiderül beló,lük: tremcsak hogy
egymással telepatikus kapcsolatban állurrk, hatrem képesek
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vag}unk a jovőt is érzékelni; rcndelkezünk olyan képességgel,
amely a késótrb bekövetkező eseményekkel kapcsolatos képe.
ket vagy sejtelmeket közöl velünk, külörrösen ha azok aZ ese-
mények saj át életürrket, fej lődésiinket befolyá solj ák.' 8

Képességeink hatóköre azonban még ennél is tágabb.
Elménk nemcsak arra képes, hogy információt szereZzen a
világról, hanem arra is, hogy befolyásolja a világot. Dossey
idéz egy bizonyos' azőta híressé vált kísérletet, amelyet dr.
Randolph Byrd hajtott végre a San Fratrciscó-i Közkőrház-
ban. Ebben a kísérletben önkéntesek egy csoportj a vá||a|ta,
hogy imádkozik néhány szír'betegért, a többi páciensb ő1á||ő
kontrollcsoport nem részesül t az imában. l9 Dossey ismertető-
je szerint azok a betegek, akikért imádkoztak, ötször kisebb
r'alószínűséggel szorultak antibiotikus kezelésre, és három-
szor kisebb gyakorisággal lépett fel náluk tüdőr'izenyő, mint
a kontrollcsoportbatr. Ráadásul azok közül, akikért imádkoz-
tak, senki sem szorult gépi lélegeztetésre, ellerrtétben a korrt-
rollcsoporttal, ahol tizerrkét betegnek volt erle sztiksége.

Dossey ismertet más kísérleteket is, amelyek azt igazo|-
ták, hogy azima és az akarat kihat a növényekre is (a kicsírá-
zó magók száma növelhe tő á|ta|il, nemkülörlben a baktériu-
mokra (szaporo dási rátájtrk emelkedik), sőt az élettelerr tár-

syak esetében is működik (leszórt műanyaghab-gol1'ócskák
á|ta| kiraj zolt r'életlen szerű minta befolyásolható vele).20

Egy másik kísérletsorozat bebizonyított valatrri mást, ami
ug-yanennyire érdekes. A világot befolyásoló szárrdékunk
mindkét esetben működik ugyan , de az irány rrélküli akarat
(tehát az az eset, amikor.csak annyit kívárrunk, hogy aZ tor-
ténjen, ami a lehető l'egjobb, anélkül hogy saját vélemérryürr-
ket hozz áf6znénk) jobb eredmérryt hoz, mirrt az irányított
akarat (vagyis amikor valamely meghatározott r,égkifejletet
kír'ánunk). Ez mintha arra utalna, hogy az univeruttmmal
való kapcsolattrnkbarr érvényesül egy olyan elv vagy tön'ény,
amely ellerrőrzés alatt tartja az egónkat.

A Dossey á|tal ismertetett kutatások szerint bizorlyos
mértékig személyesen ismerntink kell azt, akiért imádko-
zunk, és az isteni forrással vagy az ember magasabb énjével
való kapcsolatból fakadő, áIta|ános akarat a leghatásosabb.
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A kísérletek ráadástrl azt tanű,sítják, hogy a kír'átrságok ösz-
szeadódnak. Más szór,al: akiért többet imádkoznak, annak
aZ lma többet lraszrlál, mirrt annak, akiért kevesebbet.

És atrri a legforrtosabb: Dossey olyan kísérleteket is
idéz, amelyek arra tttal trak, lro g1,' e lőfel tevéseirr k trgyarrolya tr
lratást gyakorolrrak a világra, nritrt ttrclatosarr rnegfogalnra-
zott szátrdékaink Vag)'' inráirrk. .{z oak iskolábarr végrehaj-
tott lríres kísérlet eztbizorryítja. E,bberr a vizsgálatbarr a taná-
rokrlak azt molldták, hogy a diírkok eg1' bizol}).os Csoportja,
akiket tesztek segítségével válogattzrk ki, a kör'etkező tanés,-
ben várhatóatl jobb erecltnétryt ér -aJ.l el. A tarrároknak át-
adott l istát a valóságbarr teljeserr véletlenszerűetr állították
össze. A tatlér, r'égérr a listárr szereplő diákok jelerrtős elő-
menetelt tanÍrsítottak, és tletncsak a tanulm ányi eredmé.
rryeik terétr (anri azza| is rnagy arázhatő letltre, lrogy a ta-
rrár.ok nagyobb figyelmet Szellteltek nekik), lranem olyarr
IQ-teszteketr is, anrelyek kizárólag a r'eliik sziiletett képes-
ségeket r'izsgálták.2' Más szóval: a tanárok előfeltel'ése meg.
váItoztatta a diákok tarrulási képességeit.

Ez a hatás sajrros lregatív irárryban is működik. Dossey
legutóbbi, Be Careftl What Yott Pra1 Fo,r, }btt Just Might cet It
(Iigyázz, miért irnádkozol, met-t megkaphatod) cínrű körry-
.vében olyan vizsgálatokra hivatkozik, amelyek azt mutaqják,
lrogy tudattalarr előfelter'éseink árthatnak másolur ak. Azegyik
beszédes példa aZ aZ eset, amikor azért imádkozunk, hosy
valaki változtassa nleg valanrely elhatározását, vagy hagyjon
fe| azza|, amit csinál, mielőtt alaposan megbizonyosodtunk
volna arról, l'og)' trincs-e mégis treki igaza. Az ilyen gondola-
tok eljut nak az illetó1röz, és bizorrytalans ágot keltenek benne.
Ugyanez történik olyarrkor is, amikor negatír, gondolataink
tánradnak valakinek a kulsejér,el vagy cselekedeteivel kapcso-
latbarr. Vélemérryünket sokszor senkivel sem oszqjtrk meg, de
mivel mirrdannyiarr kapcsolatbarr állr-rnk egymással, gorrdola-
tairlk átjtrtnak, és nrint lneganllyi sztrrotly' megsebzik az il|ető
örrképét, talán még a viselkedését is befolyásolják.22

NÍirrclez ternrészeteSel} azt jelenti, hogy ttrdattalalr gol1-
dolatairrkkal saját helyzetürrket is befolvásollratjtrk. Anikor
l}egatíV gondolatokat tápláltrrlk képességeirrk vagy jövótreli
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kilátásaink iránt, ezek a gondolatok nagyon is valóságos
módon kihatrrak arra, lrogy miként érezzuk magunkat, sőt
arra is, hogy mi törtérrik r,elünk.

lrz UJ VALOSAGBAF,I ELNI

Ebberr jelenik meg az űj tudomány á|ta| kínált tágabb vi-
lágkép. Most, lra egv rrapferryes délutátlotr a kertberr bók-
lásztrrlk, vasy a parkban sétálva gyönyörködütrk a tajban,
űjfajta világot látr-rnk. Nenr gondolhatunk többé a r'ilág-
egyetenrre Írg1,, mint ami mirrden irárryban a végtelerrségig
tágtrl. N{a már tr-rdjtrk, lrogv az ttniverzum fizikailag r'égtelerr
ug),_an' de olyarl módorr görbtilt, hogy meg-Vannak a lratá-
rai. Egy tér-idő btrborékban léteztitrk, és akárcsak a hipertér
fiziktrsai, itltuitír' módorr rrrás dimenziókról is ttrdomásunk
Vall. És lra körtilrléztirrk ebberr az ttnir,ezttmban, többé llem
szilárd allyagot láttrtrk, lranem errergiát. Mirrdetr, beleértr'e
örrmagtrtrkat is, csttpárr erletgia- Vagy fénymező, ame|y kup-
csolatban áll trritrdetl nrással, és keresztül-kasul lratást sya-
korol egymásra.

Az űj r,alóság leírásárrak nagf. részét valójában már saját
taPasztalatairrkból ismerjtik. Vannak példátrl olyarr pillarra-
taink, anrikor érezzŰk,lrogy rnások felfogták a gondolatairl-
kat, r'agv amikor nregérezzük, nrit érez vagy mit akar lnoll.
darri r'alaki. Ugyarlíg1' olyatr pillarlatok is varrtrak, amikor
előre nregérezzük, mi fog történni, és ezeke t az e|őélzete-
ket g1'akratr kör'eti olyarr sttgallat, amely megmondja, hová
menjiink és nrit tegytitlk, hogy a megfelelő pillanatban a
megfelelő hel1'e n tartőzkodjunk. A legfontosabb: ttrdomást
Szerezttink arról, rrrilyen fontos, hogy mit gondoltrnk, mit
érztink másokkal kapcsolatban. Késótlb látrri fogjuk, hog}'
lra pozitív módorl gondolkodurrk, ha föleme|jtik önmagtrtl-
kat és másokat, lrilretetlerr dolgok történnek.

Feladattr nk az,lrog1' rrrindezt átiiltessük az áItalános g)'a-
korlatba, beépítsük mirlderrrrapi életürrkbe. Irrtelligens, rea-
gálni képes, dirramikus erlergiából álló utrivetztttnbatr élürrlk,
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amelyberr a többi ember elr'árásai, előfeltevései hatást gya-
korolrrak ránk.

Az űj spirituális tudatosság felé vezető utunk következő
lépése tehát az, hogy ezt az errergiából, elvárásokból és drá-
mákból álló emberi világot atrtlak tekirrtsük, ami, és tarrul-
jurrk nreg hatékorryarr élrri betrtre.
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TULLEPNI A HATALMI HARCON

Az emberi viszonylatokat kutató pszichológusok nag1' vír'.
mánya, hogy feltérképezték és megm agyarázták, hogy az
emberek mély, belső bizorrytalarrságtrk miatt versengetlek
egymással. Ajelerrség mélyén ..jlő p"sziclrológiai okok"te!e-
sebb me gvilá gítása azonb an Ke letró1 érkezett.

Mind a tudomárry, mind a miszticizmtrs kimutatta, hogy
az ember-ek valójábarr energiam ező<. Keleten azonban azt
tartják, lrogy áLta|ános etrergiaszintütrk gyönge és csekély
mindaddig, míg meg nem nyitjuk magunkat az utlir'erzum-
batl szabadon hozzáÍérlrető abszolÚrt energiák előtt. Ha a
nyitottság megvalósul, aki _Vagy trevezzük inkább kvantum-
etrergia-szintrrek _ olyan magasságba emelkedik, amely fel-
oldja belső bizonytalanságunkat. Addig azonbarr úgy- közle-
kedtink a világban, hogy a többi enrbertóll igyekszünk etrer-
giapótlásra sZert tetrni.

Kezdjük azza|, lrogy megnézztik, mi történik r'alójában
két ember interakciójában. Egy régi misztiktrs mondás szerint
ahol a figyelem, oda megy aZ energia. Ilyerrformán ha két
ember egymásra figyel, errergiam ezőik a sző SZoroS értelmé.
ben összeolvadrrak, energiajtrk összeadódik. Azonnal felmerul
a kérdés: ki rendelkezik ezzel a felhalmozott. energiával? Ha
egyikük képes rá, hogy felülkerekedjék, sikerül a másikkal el-
fogadtatnia állásponqját, ha el rudja érni, hosy az ő szenrén
át lássa a világot, akkor eZ a személ1' mindkettejük errergiaját
magáévá teszi. Azotrtlal hatalom. és biztonságérzet tölti el, ötr-
értékeléSe megllövekedik, talán még eufuria is erőt veSZ rajta.

Ezek a pozitív érzések azonbatr a másik személy tor'ásá-
ra keletkeznek, ugyanis a |eigázott etrlber kibillerr e5'etrsú-
IyábőI, SZolongani kezd, energiaszirrtje lecsökken.' Egvs Zer-
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másszor mindanrryian ér.eztünk már ilyet. Amikor arra kény-
szerülünk, lrogy beadjuk a derekunkat r'alakir'el szembetr,
aki addig marripulált benrrtinket, míg elr'esztettük a talajt
a láburlk alól, hirtelerl kiüresedirrrk. Természetes reakció,
lrogy mirrden szükséges eszkö zze| igyeksztink visszaszereztri
aZ elrergiát attől, aki uralkodik rajtunk.

A pszichológiai domirrancia jelerrsége mirrderrütt meg-
figyellrető, ez lrűrzódik meg az emberek világában tapasztal-
ható összes eszteletr szembenállás lrátteréb en, az egyének és
családok szirrtjétó1 egészetr a rrépek vagy kultúrák szirrtjéig.
Ha józanul figyeljtik a társadalmat, azt"|átjuk, lrogy a világot
aZ ellergiáért' folytatott lrat-c jellenlzi, az etnbere k renclkívürl
leleményes (és a legtöbbször teljesen tudattalarr) nródsze-
rekkel marripulálják a többieket. Az új r,ilágfelfogás fényé-
berr azt is felismerhetjÜrk, hogy a legtöbb manipu|áciő, az
etnberi jdtszmrtk többség e az a|apvető életfelfogás eredménye.
Más szóval ezek alkotják az egyéní szándékmezőt.

Amikor kapcsolatba, irrterakcióba kerulürrk egy másik
emberre|, ezt. észben kell tartatrunk. Mirrden ember előfel-
tevésekbo1 és hitekbó,l felépülő energiamező, amelvnek ki-
sugánása hatást gyakorol a világra. Idetartoztrak az t||ető
személynek azok a lritei is, amelyek a többi enlberre és az
i trte ra kcióbarr való gy őze|emre vonatkozrrak.

Ebbó1a szempontból mindenkinek eg.éni hitrendszere és
interakciós stílusa valr; ezeket hataltrli dránúknak treveztem el.
Felfogásom szerint ezek a drámák a legpasszívabb véglettó1 a
legagresszívabbig te{edő skála mentén helr.ezkednek el.

A SZEGENY EN

A hatalmi drámák legpasszívabb váItozata az áIdozat straté-
giája, amelyet ,,szegétry én''-trek neveztem el. Ebben a drá-
mában nincs közvetlen harc aZ energiáért: az egyén azza|
igyekszik felülkerekedni, magára vonni a figyelm et, hogy az
együttérzéssel manipulál.

Ha a szegény én etrergiaterébe kerulté|, azt arról ve-
heted észre, lrogy a beszélgetésben kibillensz egyensúlyod-
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ból. Mirrderr ésszení indok nélkül bűntudatot érzel, mintha
a másik ember kényszerítene ebbe a szerepbe. AZ illető
azt mondja: ,,Tegnap vártam, hogy felhívj, de hiába,,, vagy:
,,Ilyenek törtérrtek velem, és te nem voltál sehol.'' Még azt
is hozzáteheti: ,,Egy csomó más szörnyűség is történik majd
még velem, és te akkor sem leszel mellettem.''

Attól fuggően, hosy milyen viszonyban vag"y az 1||etőve|,
kijelentéseinek témája széles skálán vá|tozhat. Ha munka-
társról van szó, például arról panaszkodhat, hosy túlterüelt-
nek érzi magát murrkáva|, szorítják a határidó1' _ és nem
segítesz rreki eleget. Ha csak felületesen ismeritek egymást,
olyan beszélgetésbe vonhat be, amelyben kifejti, hogy az
egész élet úgy ócska, ahogy van. Mindig arra törekszik, hogy
egyúttérzést váltson ki, és azt érzékelteti, hogy valami módon
te is felelős vagy.

A szegény én drámájának át|átsző stratégiaja, hogy
kibillentsen egyensúlyunkból, és bűntudatot vagy kételyt
ébresztr'e bentrünk, elvonja energiánkat. Ha magunkra vál-
laljuk ezt a bűntudatot, akkor az ő szemével kezdjtik látni
a világot. Amint ez bekövetkezik, az illető megéni, hogy
en e rgi ár -tk hozzáa dó di k az öv é\e z, és e tt'ő1 bi z to sabb n ak érz i
magát.

Ne feledjük, hogy eZ a dráma szinte teljesen tudatta-
lanul zajlik. A személyes világnézetbó1 fakad, és a mások
man iptr |á|ásár a vo na t ko ző, kor a gy e rme kkorb an e l s aj á t íto t t
stratégiából táplálkozik. A szegény én számára a világ olyan
hely, ahol életberr maradásunk, jóléttink érdekében mások-
ra nem számíthatunk, és jobb, ha meg se merjük próbálni
ilyerr tertrrészetű céljairrk rnegvalósítás át. A szegérry érr r'ilá-
gában az egyetlen ésszení viselkedési forma az, ha önmaga
lealacsonyít"ásával bűntudatot ébreszt, és ezze| együtténést
vált ki.

Sajnos ezek a tudattalan hitek és szándékok olyan módon
hatnak a r'ilágra, hosy a szegény énigen gyakran épp azokat
az erőszakos embereket vonja be életébe, akiktő' a legin-
kább tart, és ez sokszor traumatikus eseményekhez vezet.
Az trniverzllm reagál: pontosan azt a fajta világot teremti
meg, amilyet az ember elvár, ilyenformán a dráma körbeér,
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és mivel a trauma bekövetkezik, az ember igazolva látja bal-
sejtelmeit. A szegérry én, anélkül lrogy tudna ró|a, csapdába
ejti önnr agát.

A szegén1 én kezelése

A szegétry étrtrel úgy bánjurrk, lrogy közben szem előtt tart-
juk: a dráma célja aZ energia elnyerése. A szegérry énrrel
való kommttnikációbarr kezdetto1 fogva tttdatosatr töreked-
nünk kell arra, hogy beszélgetés közbell ellergiát adjtrrrk át
rreki _ eZ a leggyorsabb rnódja a clrárna rrregtörésérre k. (Az
etrergia átadása jól rneghatározott folyamat, anrelyet a 9. fe-
j ezetben ismerteriink. )

Emellett azt is forrtolóra kell r'etlnünk, hogy bűntuda-
tutrk irrdokolt-e. Nyilván sok olyarr eset fordult elő életürrk
sorátt, amelyek miatt Szorollghatnárrk, mert cserberrh agy-
tunk valakit, Vasy mert valaki rrehéz helyzetbe került. De
ezeket a r,alóságokat rrektink magurrkrrak kell meglratároz-
nunk. nem másnak. Csak mi magunk dönthet.;tik el, lrogy
mikor és milyerr mértékben vállalurrk felelősséget valakiért,
aki rászorul.

Ha a szegény énnek energiát adtutrk, és írgy dörrtöttünk,
hogy szembenézünk a hatalmi drámáva|, a kör'etkező lépés
az legy.en, hogy megllev ezzúk magát a játszmát _ vagyis az
éppen zaj|ó hatalmi drámát tesszük a beszélgetéS tárgyává.2
A tudattalan játs Zma llem folytath atő tovább, ha a tudatosság
szintjére emeljük, ha megbeszélés céljából kiterítjük az asz-
talon. E,zt ilyesÍéle kijelentésekkel érlreqjük el: ,,Ttrdod, aZ aZ
éru ésem, mintha azt akarnád,lrogy szégyelljem magam.''

Fel kell készülnürnk arra, hogy a folytatás trem lesz könnyű,
mert miközben arra törekszünk, lrogy nyíltan szenrbetlézzúnk
a lrelvzettel, partnerünk könrryerr eltrtasításnak értelmezheti
szavainkat. Ebberr aZ esetben ilyerl megfoga|mazásokkal pró.
bálkozlrat: ,,Hát persze' mirrdig is ttrdtam, lrog1'utálsz engem.''
Más esetekberr megsértődlret vagy feldülrödhet.

Véleményem szerint nagyon fontos rávenrli parttrerütl-
ket, hogy figyeljen, és folytassa a beszélgetéSt. Ez azonban
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csak akkor működhet, ha közben folyamatosan küldjtik rreki
az enelgiát, anrir.e szüksége van. Ha javítarri akanrnk kap.
csolatutlkon, akkor kitartónak kell lennünk . Az a legjobb
eset, ha az illető megérti szavainkat, felismeri a drámát, és
képes megrryíIni a magasabb szintű tudatosság számára.

A ZARKOZOTT

A zárkőzott drántája kicsit kevésbé passzír'. Ha ilyen ember
energiakörébe kerülsz, azt onnan tudhatod, hosy a beszél-
getés során llem kapsz egyeneS választ. Beszélgetőpartrreted
távolságtartó, ellrárító, vá|aszaí talányosak. Ha személyes
sorsáról kérdezed, nag.yon homályos összefoglalást kapsz,
mint például,,IJtazgattam'', további részletek rlélktil.

Az efléle beszélgetésberr az ember óhatatlanul azt érzi,
hogy tor'ább kell faggat.őznia, ha akár csak a legegyszerűbb
konkrétumot ttrdrri szeretné. Muszaj foltenrri a kérdést: ,,És
merl.e járt?'' Anire persze ez ayá|asz: ,,Sokfelé.''

Ebbó1 már látszik a zárkőzott típus stratégiaj a. Az ilyen
enrber állandóarr ködös, titokzatos iégkört telemt maga
költil, és arra kérryszerít, hog1' errergiát fektess olyarl irrfor.
mácíő kicsikarásába, amelyet rrormális beszélgetésberr csak
úgy mellékeserl szokás elejteni. Ha engedsz neki, figyelmed
fókr-rsza az ő r'ilágára fog irányulrri, az ő szemén át fogsz
látni, és miközbetl a lrátterét igyekszel felderítetri, megkapja
tó1ed az áhított többletenergiát.

Ne feledjük azorrbatr: ha valaki ködöserr fogalm aZ, vagv
nem lrajlandó irlformációt adni örrmagárő|, llem okvetlenül
a zárkőzott dránÁját.játssza. Lehet, lrogy- r'alami más okból
nem akar többet felfedrri magából. Mirrderrkinek joga van
a magárréletlrez, anribo,l arrrryit oSZt meg a többi enrbertel,
amenllyit ő akar.

Teljeserr nrás azotrbatr az a játszma, amelybe n aZ ellrár!
tó viselkedéssel aZ ellergia megszerzésére törekszik r,alaki.
A zárkőZott számát.a ez a magatartás a marripuláció eszköze,
amell1'el ig1'ekszik becsalogattli, de tár,ol is tartatri nragától.
Ha végül ler'otrod a kör'etkeztetést, hogy ez az ember való-

69



színűleg nem akar veled beszélgetni, és mással kezdesz fog-
lalkozni, a zárkőzott kisvártatva újra felveszi a kommuniká-
ció fonalát: mond valamit, amivel visszacsalogat az interak-
cióba, lrogy aZ energia továbbra is az ő irányába áramoljon.

Akárcsak a szeg ény én, a zárkőzott is múltbeli helyzetek-
b ó,l ve s z i s tra té g iáját. A zárkőzo t t gye re kkoráb an va ló s z írrűle g
tlem tudta másokkal megos ztani éruéseit, gonclolatait, talán
azért, mert azt ljesztőtlek, veszélyestrek t-a|á|ta voltra. A zár-
kózott feltehetó,Ieg olyarr környezetben nevelkedett, amely-
berr kérrytelen volt hornályosarr fogalma zni, de közberr meg
kellett találnia a módját, lrogy magára vorrja a figyelmet.

A zárkőzott abban is hasorrlít a szegény énltez,lrogy az ő
stratégiaja is a világgal kapcsolatos, tudattalan előítéletekbó1
áll össze . A zárkóZott azt tartja, hogy a világ olyan emberek-
kel varr tele, akikre llem szabad biialmas infoimaciót bízrri.
Ú gy élzi, az információt késóbb ellerre for dítha{ák, vagy bí-
rálat érheti miatta. Persze ezek a feltevések is kisugáro znak az
emberbó1, és olyatr események bekör'etke zését vonják maguk
után, amelyek beteljesítik a tudattalarr szándékot.

A zárkózott kezelése

Ahhoz, lrogy sikeresetl bánjunk az o|yan emberrel, aki a
zátkőzott drámáját játssza, ug.yallcsak errergiaadással kell
kezderrürrk. Ha Szeretetet és etrergiát adunk, alrelyett hosy
magurrk is védekezésre rendezkednérrk be, azzal errylríqjük a
manipu|áciő folytatására irányuló tudattalan késztetést. Ha
ez sikerült, akkor Írjra elkezdlretjük azza|, hogy megllevez-
zuk a játszmát, és a drámát tudatossá tesszük _ azáItal, hogy
megbeszéljük.

Mint fentebb, most is kétÍéle reakci őra számíthaturrk.
Előfordulhat, hogy a zárkőzott_elmerrekül a beszélgetésbó1,
és megszakít minden kommunikációt. Ezt akockázatot ter-
mészetesen vállalrri kell, mert ha bármi mást motrdutlk,
azza| folytaqjuk a játszmát. Ebben aZ esetbetr csak rcmény-
kedhettink, ho5y nyíltságunk új mintát teremt, amely hoz-
zájáru||tat az illető tudatoso dásához.
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A zárkőzott másik reakciója az lehet, lrogy fenntarqja
ugyan a kommtrnikációt, de tagadja, hosy zárkózott volna.
Ebben az esetben, mint mindig, most is rneg kell fontol-
nunk, vall-e ígazság abban, amit partnerürrk mond. Ha
azonban biztosak vagl'unk abban, amit tapasztalunk, ki kell
tartantlnk, folytatnunk kell a pá1!es1édet. A beszélgetéssel
ug_y_arris _ r.eméllretó1eg - új viselkedési nrinta alapjait rak-
hatjuk le.

A VALLATó

A hatalnri drárrrán ak ez a formaja agresszívabb az elffibieknél,
és a rnai társadalomban igencsak elterjedt. A r'allató nraniptr-
lációs stratégiaja abból áll, hogy másokat bírá|va szerui meg
energiajukat.

A r.allatót arról ismerheted meg, hogy lra a közelében
Vas)', űE érued: állarrdőan figyel. Az a benyomásocl, hog'v
szeritrte l}em titöd meg a mértéket, nem vagy képes kézberr
tartatli az életedet.

Azért érezzÜik rrragrrtlkat igy a vallató közelébell, nlert
ber'orrja az embert saját valóságába, anrelyben az a nézet
uralkodik, hogl' a legtöbb ember óriási hibákat kör'et el, jó-
vátehetetlentil elronqja az é|etét, és ő szürletett helyretolni azt.
A r,allató ilyerreket motrd: ,,Tudod, a te beosztásodbarl tnár
nenl kellerre il1.err lrolmikban járnod'', vagy: ,,Látom, a rettd-
csirlálás nem erős oldalad.,, Az efléle piszkálódás kiterjedlret
a mtrnkáttkra, a szólras z trálatunkra, személyiség1 egr'e irlkr e is.
A téma valójábarr lérryegtelen. Minclerr meg|clel, lra a bír.álat
kibille rr t e g1'e tlsírlpr nkból, é s elb i zony talanit,

A l'allató tudattalan Straté giája arra irárryul, hos' elhi.
tesse r'elütrk a bírálatot, S ezáItal átvegytik az ő vtlá1szemlé-
letét. Ha ez bekövetkezik, az ő szemén kereszttil lát3trk a r'i-
lágot, és r.reki adjtrk át energiárrkat. A vallató célja az, hogy
mások életéberr eg)'Szerre legverr trralkodó és ítélófoíró, hog1'
a vele való kapcsolatbatr a többi ember azotrnal az ő l'ilág-
képét fogadja el lrelyestrek, s ezá|ta| folyarnatosall áramol-
jon felé az energia.
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A többi drámálroz hasonlóarr ez is a világ irárlt táplált
előítéletekre alaptrl. A vallatő azt tartja, lrogy a világbarr
nitrcs rend és biztorrság, ezétt kell rreki állarrdóarr figyelrrie
és lrelyesbíterrie rnások viselkedését, hozzáá||ását. A legtöbb
vallató olyarr családbatr rrevelkedett, alrol a sztilóx' \'agy egy-
á|talán l}em voltak jeletr, vagy lta jelerr r'oltak is, trem figyel-
tek rá eléggé. Az etrergialriány bizorrytalarr tirességet oko-
zott, a vallató ezért az egyetlerr lelretséges nródorl Szelzett
magárrak Íigyelmet és errergiát: folyamatosalr elégedetlerr-
ke d e t t, bírá|ta hozzátartozőit.

IVÍiközben az ilyerr gyernrek felrrő, viszi nragár,al ezt. a
világ|elfogást, az etrlbcrekkel kapcsolatos trézctclict, ós ezek
az előfelter'ések valóbarl meg is terenltik az ilt.err valóságot
a vallató számára.

A ual,lató kezelése

Alrlroz, hogy a vallatóval rnegfelelőerr bánjr-rrrk, összeszedett-
nek kell maradnunk, hogy rnegmondhassuk neki, milyen
érzést kelt a jelenléte. ltt is az a lérryeg, lrogY rre lrelyezked-
jtirrk védekező álláspolltra' és rniközberr kifejUtik, lrogv úgv
érezzúk. állarrdóarr figyel, folytoll a lribát keresi betrtrtink,
aza|att is küldjünk rreki Szer"etetet, etrergiát.

A vallató többféleképperr reagállrat. Tálárr tagadrri iE'ek-
szik, lrogy a hibákat ketestré, lriába ig;,eksztirrk állítástttrkat
példákka| igazolrrri. Ilyerrkor ismét csak lneg kell r,izsgálnurrk,
lrátha mi tévediink, és olyarrkor is korholást lrallurrk szavai-
batr, amikor netn antrak szánja ó1.et. Ha r,iszorrt biztosak va.
gyurrk a dolgrrnkban, netn telrettirrk mást, nritrt lrogy elő-
adjuk saját állásporttutrkat, és rernérrykedtirrk abbarr, lrogy
valódi párbeszéd alakulhat ki közötttink.

A vallató másik r.eakciója az lelret, lrogy nregfordítja a
dolgot, és benrrünket llevez túlzottarr kritiktrsrrak. Ha ez be-
kör,etkezik, meg kell vizsgálrrunk, lrogy igaz-e a vád. Ha
azotrban azt látjuk, hogy l]en így á|| a helyzet, akkor, tnitrt
ferrtebb, visszatérlretünk alrhoz, lrogy értésére adjuk a valla-
tótrak, milyen éruéseket kelt berrniirrk.
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A reakciók harmadik típusa az,ha a vallató köti az ebet
a karóhoz: lratlgoztatja, hosy bírá|ataijogosak, és szükség
van rajuk, különben nem lennénk hajlandók szembenézrri
a hibáinkkal. Ennek a kljelentésnek az igazságát is vizsgálat
alá kell vetrrünk, de ha biztosak vagytrnk a dolgunkban, pél-
dákkal bizonyíthatjtrk, lrogy a vallató áLta| megfogalmazott
bíráIat folöslegeS va g'y jogtalarr volt.

N{indanrryian kerülürrk olyan helyzetbe, amikor úgy
érezzúk, hogy valaki a saját érclekei ellerr cselekszik. Tálán
sziikségesnek látjuk, hogy beavatkozzttttk, rámutassunk az
illető tévedésére. Az a lényeg, hogy ezt mikétrt tesszük. Tá-
ntr|jtrrrk Teg ilyerr, egyáltalán trem bárrtó notrdatokat fogal-
maztri: ,,En a helyedben trenrjárnék ilyen kopott gttmikkal'',
r'?$)' ,Velem is előfordttlt, lrog1' kiléptem a munkahelyem-
ró,l, rnielőtt ta|á|tam r'olna nrásikat, de meg is bátrtam.''

\hrr olyarr rnódja a bear'atkozásnak, arnely a partlrert
nenl billenti ki egyerrsÍrlyából' Ilem ássa alá az önbízalmát,
ahog1' a r'allató teszi _ ezt' a külörrbséget kell megr'ilágítanurrk
a r'allató számára. Vele is előfordullrat, hog1' irrkább megsza-
kítja a kapcsolatot, semlrogy végighallgatrra, de ezt a kocká-
Zatot r'állalnunk kell, hosy lrívek nraradjurrk örrmagurrklroz.

A MEGFELEMLITO

A rnegfélenrlítő a lratalmi dráma legagr.esszír'abb formája.
Ha il1'err ember erlergiaterébe kerÜrlsz, űgy, érzed magad,
mirlt akibó,l kiszivattyűzták aZ energiát, de a kérryelmetlen
érzés elrrrél tor'ább is terjed a7 az érzésecl tátnacl, lrog1'lleln
Vag). biztonságbatr, sőt talárl kifejezettell r'eszélyes helyzet-
be kerültél. A megfélemlítő oly'atl dolgokat tnond vagy tesz,
ameh'ek arra tttalnak, hogy bármelyik pillanatbatr diihkitö-
rése támadlrat, Vag-y erőszakos cselekedetekre ragadtathatja
magát. Előadlratja, lrogv másokat hogyart ,,itttézett el'', eset-
leg, lrog1'haragjátrak rrag}'obb rryomatékot adjorr, kárt telret
a bererrdezésbetl, vagy tárgyakat kezdlret lrajigálrri.

A megfélemlítő stratégiaja: figyelrrltirlket - és energiárr-
kat _ azza| igyekszik lekötrri, hog}' olyarr közeget telttnt,
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amelyben fenyegetettnek érezzuk magunkat, és így kényte-
lerlek vagyr-rrrk minden figyelmünket őrá fordítani. Ha r'alaki
azt a berryomást kelti, lrogy a jelenlétében bármikor elsza-
badulhat a pokol, akkor erre az emberre rlagyon oda kell
fig}elrrünk. Ha ilyerr enrbertel beszélürnk, általábarr nagyotl
g.yorsall az ő állásporrtjára helyezkedünk. Természetesett,
mivel igyekszütrk az ő szemével nézni a dolgokat (rnár csak
a saját biztorrsáslnk érdekében is), megkapja tó,lürrk azt az
energiaadagot, amelyr.e oly rragy szüksége Vall.

A megfelemlítési stratégia á|ta|ábarr súlyosan etrergia-
szegény közegben alaktrl ki, többnyire más megfélemlító1'
körrlyczetében, akik lrataltrraskodrrak, akik erőszakosak, és
akikkel szenlbetr másfajta stratégiával az errergiát llem lehet
r'isszan1'ertli. Szegény énkérrt bűrrttrclatkeltésr.e játszarri lriá-
bavaló _ serrki Sem figyel oca. ÍIa az ember a zárkőzottat
játssza, azt a kutya seln r'eszi észt.e. A r'allató drámájával való
próbálkozás csak düihöt és ellerrségeskedést vált ki. A gyer-
rnek számára aZ egyetlen lelretőség, lra elvise|i az errergia
hiányát, arníg elég idős lleln lesz ahh oz, Ilogy saját jogorr
maga is rnegÍélenrlítővé vá|jék.

A rrregfelemlítő olyarr világot lát, amelyberr értelmetlerr
erőszak és tosszirrdtrlat uralkodik. Ebberr a világban azembet.
elszigeteltetr, magárryosall éI, ahol serrkiber] Sem bízhat meg
és serrkire Sem számíthat _ ezek az előfeltevések pedig újra
és újra igazolják örrmagukat a rrregÍélemlítő életéberl.

A tne gfé lemlítő ke zelé s e

A megÍélemlítővel szembeszegülni ez külörrleges eset.
A nyilvánvaló veszélyek miatt a legtöbb esetbe n aZ a leghe.
lyesebb, ha távol tartjuk magunkat tő'e. Ha azonban valaki
Irosszú távű kapcsolatbarr él egy rnegfélemlítővel , az a |eg-
lrelyesebb, ha szakerrrber kezébe helyezi a dolgot. A terápiás
eljárás természetesen igerrcsak lrasorrlít a|thoz, amit a többi
dránra esetéberr javasolt am. Az ilyerr egyénnel akkor lehet
sikert elértri, lra fokozrri ttrdjuk a biztorrságérzetét, tánro gatő
energiát adr-rrrk neki, és ttrdata felszírr ére |tozzrrk drámájá-
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nak valódi jellegét. Sajnos túlságosan sok megÍélem|ítő é| a
világban ilyen segítség nélktil, a ÍéIelem és a düh állapota
között hányődva.

Az ilyenek nagy része a bűniigli igazságszo|gá|tatás
rendszerében köt ki; természetesen hel1'es, ha ezeket az em-
bereket távol tartjuk a társadalomtól. Az a rendszer azon-
ban, amelyik egyszeriíen csak bezárja ó,ket, mindenfajta te-
rápiás segítségnyujtás nélkül, .''ajd a btintetés letöltése utárr
úÚból kiengedi, az a rendszer nem érti és nem kezeli a prob-
|éma gyökerét.3

FELULKEREKEDNI IIATALMI DRÁMANKON

Életünk során a legtöbbünk viselkedéséberr számos kir,etrri-
r'alót találrrak mások. Az ember természetes reakciój a az'
hogy figyelnrerr kívül hagyja ezeket a kifogásokat, Vasy mellt-
séget ta|á| rájuk, és folytatja megszokott életfornráját. Az örr-
.pusztító szokásokról felhalmozott ttrdás ma már javarészt
beépiilt az emberi tttdatba, saját r'iselkedésürrket objektív
módon r'izsgálrri nrégis igen rrehéz.

A súly'os hatalmi drámák esetéberr, amikor valaki szak-
emberhez fordtrl segítségért, a válságreakciók sokér'es fejlő-
dést, terápiás murrkát semmisíthetnek meg, ha egyszer újra
felbtrkkatltrak a régi, nrár legyőzötttlek r'élt r,iselkedésmirr-
ták. A lrir'atásos tatrácsadók egyik újabb keletű felismerése,
lrogy a valódi fejlődéshez többre \'an sziikség, mint a gyerek-
kori trattmák feltárása során áté|t katarzis.a Ma rnár tudjuk,
ho$'aZ ellelgia és biztorrságérzet megsZeruésére tett tudatta-
lan kísérletek felszámolása érdekéberr a probléma mélyebb,
lételméleti alapjaira kell összpontosítani; az érte|mi szintű
belátáson túl a biztonságérzet egy másik forrás ához kell el-
jutni: althoz, amelyik a ktilső körulmérr1'ektó1 ftiggetlenül is
működólépes.

Ezzel egy másfajta katan isra utalok _ arra, anrire a misz-
tiktrsok a törtérlelem fol1'amárr mindig igl'ekeztek felhívrri a
fig1'elmütrket, és amiró,l mostatrábarr eg1're többet lrallurlk.
Tlrdjuk már, hogy az emberi társadalombatl harc zaj|ik az
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enel.giáért; feladatutrk az, hogy tudatosítsuk saját előfelte-
véseinket és szárrdékainkat, amelyekre a mi drámánk épül,
és olyan életet valósítsr-rrrk meg, amely lehetőr'é teszi, lrogy
megnyissuk magunkat a belső errergia előtt.
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6
A MISZTIKÍJs ÉruÉxy

A misztikus élm ény az ötvetres évek r'égén kezdett beszivá-
rogni a rrytrgati közgonclolkodásba, elsősorbatr az o|yan szer-
zót munkássága révén, mirrt Carl Jurrg, Alan Watts és D. T
Suzuki, akik a lrindtrista, buddlrista és taoista lragyományokat
rrépszerűsítették. I Az ő kezdemérryezésük a kör'etkező évtize-
dekben művek sokaságáva| folytatódott, többek között olyarr
szerzőktó,l, m itl t Param ah allsa Yo gana rr da, Kr.is hnamurti és
Ram Dass,2 akik mindannyian megerősítették, hogy a belső
misztikus találko zás |étezik, és egyénileg megtapasztalható.

Ugyarrezekben az évtizedekben hatalmas, széles töme-
gek kezdtek érdeklődni a Nyugaton kialakult, gazdag ezote-
rikus hagyomány iránt. Assisi Szent Ferenc, Eckhart mester)
Emanuel Swedenborg és Edmurrd Bucke gorrdolatai egy-
atánt figyelmet kaptak, mert ezek a gondolkodók, akárcsak
a keleti misztikusok, mindannyian alátámasztották a belső
átalakulás lehetőségét. 3

Hiszem, hosy elérkeztünk arra a pontra, ahol a - meg.
világosodásnak, niwánának, satorinak, transzcendenciának
vagy kozmikus tudatnak nevezett _ egyéni trallszcendens
élmény gondolata már kellően széles körberr elfogadást
nyert; SZeITes részévé vált spirittrális ttrdatosságtrnknak. Kul-
túránk kezdi valóságos, mitrden ember által átélhető való.
ságként elfogadrri a misztikus élményt.

IDEÁBóL TAPASZTALAT

Mi, a n)tlgati ktrltÚrra örökösei a misztikus élménnyel kap-
csolatos kutatásokat lrosszas. intellektuális vitákkal és talál-
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gatásokkal kezdtük. Meg kellett ismerkednünk az űj fogal-
makkal; az i|yen gorrdolatokat nem volt könnyúí beilleszterri
a valóságról kialakított, rryugatijellegű nézeteink közé. Ezek
a viták felcsigázták érdeklődésünket, és új fényben mutatták
meg elvont spirituális fogalmairlkat, mitrt például az Istennel
ualó azotlosulds, a bekő birodalom keresése vasy az ujjá,sziiletés.

Ezek a viták bizonyos értelemben mégis megmaradtak
az elr'ont gorrdolkodás ,,bal agyÍéltekés'' területérr.a Nolra
sokatr irrtuitív módon érezték az i|yen tapasztalás lehetősé-
gét, mégis csak kevesen éltek át va|őban transzcenderrs pil-
larratokat. A gorrdolatok népszerűsítése folytatódott, és vé-
lemérryem szerint az emberiség kozelebb jutott az é|mérty
általánossá válás ához, mint valaha. Ma már nemcsak körry-
vekbo,l vasy előadásokból értesulünk misztikus élmérryek-
ró,l, haneln Személyes ismerőseirrktoll is. Így hát e gorrdolat
mirrdirrkább áta|akul megélt valósággá - másokban is rneg-
erősítést llyel és olyan következetességgel nyilvátrul meg,
hogy abból egyértelművé válik: a transzcendens élmény a
való életben törtérrik, valóságos emberekkel.

Ez segít bennütrket, hogy az őszinteség új lépcsőfokára
lépjtirrk, külörrös en aZ önmagunk irárrti őszinteség tekinte.
téberr. Ha magurrkba rrézünk, és rájöwink, hogy még soha-
serrr éIttirrk át ilyesmit, akkor a transzcendens élmény kere-
sése cselekedeteink fő mozgatőjává válhat. Azt hiszem, azt
is értjük már; hogy a belső, átalakulásthoző élmérry sokfele
útorr.módon érhet e| hozzánk.

Nem az fontos, hogy melyik vallás, milyen szertartás vagy
ter'ékenység visz el a célhoz, hanem maga a cé|: az emelke-
dett, misztikus érzékelés. Ez aZ az élmény, amely tágít1a tu-
datosságunkat, biztonságérzettel tölt el, és olyarr emelkedett
közérzrttel, tisztánlátással jár, amilyenro1 á|modni sem tud-
tutlk, amíg be nem következett.

TRANSZCENDENS ELMENY A SPORTBAN

Rerrgetegen ismerik, emlegetik a,,zőtta''-élm ényt, amelyet
Sporttevékenység közben lelret átélni. Ez az élmény ttrdatál.
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lapot-változással jár együtt, és Írgy kezdődik, hogy az ember
te|jesen elmerül a sportban. A testünket is másn ak érezzúk,
mintha hatékonyabban, kecsesebben mozognánk, tökélete-
sebben összehangolódnánk célunkkal.

Nem kiilörrálló egységként veszünk részt, figyelve aZ
eseményeket, és annak megfelelően cselekedve, hanem ré-
szévé váltrrrk a folyamatnak, az egész pillanattrak, mintha
előre tuclnánk, mi fog törtérrni, lrol esik majd le a labda, mit
fog terrrri a többijátékos. Ilyenformán a mozdulatairrk spon-
tán, összehangolt reakciók, amelyek mind arra irárryulnak,
hosy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyerr legyünk.

Gyakran mintha maga az idő is megv á|tozna, lelassul-
na. Köznapi tudatállapotban általábarr azt érezzúk, hosy
a játék túlontúl gyorsan pereg, á||andőan rohanntttrk kell,
hogy lépést tartsunk vele, és erőfeszítésbe kerül, hogy előre
gondolkodjtrnk. A zőnában _ illetve a csúcsélmény közben -
azonban tudatunk magasabb, szinte mindenható állapotba
kerül, ezért érezzuk űgy, mintha lelassuln a az idő. Ebb en aZ
állapotban rengeteg időjut arra, hogy elüssük a labdát , vagy
rávetődjünk a lepattanóra. Ha ilyen szinten működő Sporto-
lókat látunk, aZ aZ érzéstink támadhat, hogy meghazudto!ák
a gravitáció törvényét., tovább maradnak a levegóíbetr, mint
ahogy fizikailag lehetséges, és látványos mozdulataik révén
minden átmenet nélkül képesek más helyerr felbukkanni.

Az utóbbi két évtizedben kön1vek egész serege jelent
meg, amelyek egy-egy sportág belső összefuggéseit tárgya|-
ják, és ez kiváltképp így r'an a golf esetében. Michael Murphy
Gotf in the Kingdorn című könyve több mint egymillió pél.
dányban kelt el. mert tökéIetesen írja le a gol for,ás közhen
átélhető belső élményt.5 Világszerte növekszik a golf rrép-
szerűsége; szerintem ez a játék különleges kívánalmai és si-
kerélményei miatt van így. Valahogyan meg kell tanulnurrk
megütni a kis, alig néhány ujjnyi átmérőjű fehér labdát, és
ehhez hosszú nyelű ütőt kell használnunk, amelynek feje
alig nagyobb, mint maga a labda. A sportág kedvelői gyak-
ran hangoztatják, hogy a golf pontosan emiatt minden spor-
tok legnehezebbike. Igaz, hogy a labda, amelyet meg kell
ütnünk, mozdulatlan, de ez csak nelrezíti a dolgot: a játékos
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egyedürl van önmagával, magárryosan kell szemberrézrrie a
feladattal: hosszú a lendítés, és igen szűk a pá|ya, amelyen
az utő fejét végig kell vinnie a távoli célporrtig. Más Spor-
tokbarr ajáték ritnrusa, a labda mozgása el\azítja az etnbert,
mozdulatreakciói mintákba rerrdeződrrek. A golfp á|yán az
embernek szütrtelenül szembe kell rrézrrie a szorongás, a fe-
sztiltség, a túl sok gondolkodás káros lratásaiva|, ám a lerrdí-
tést tökéletes nytrgalmi állapotból kell irrdítania.

Lelret, lrogy eZ a belső kihívás teszi olyan votrzó játékká
ezt. a Sportot, ezért élhető át golfo zás közberr olyarr egyér-
telműen a zőnaélrnény. Nem lehet félr.eismertli azt a tudat-
állapotot, atnikot. zr test írtveszi az ii.ártyítást, és erőfeszítés
nélkül nrűködik _ mirrtlra pusztárr akarattrtrkkal juttatrrárrk
célba a labdát.

A TÁNC És a MoZGÁsvtŰvÉszET

Mirrderrki látott nrár táncosokat, akik olyanok voltak, mintha a
levegóberr úsznának, mindenki látott hatrművészeket, akik el-
érték a tökéletes összelrarrgoltság á||apotát. Ezek a tevékenysé-
gek is olyan utakat képviselnek, amelyen a beszámolók szerint
elérhető a transzcendens élmérry. Mint a régi iszlám vallás ke.
ringő dervisei esetéberr, a táncnak sokÍéle formaja nrozdíUu ki
az embert a hétközrrapi ttrdatállapotból, és megteternti a kap.
csolatot a belső, magasabb rendű, spirituális tudatossággal.

A táncosok ugyatrolyan kitágult tudati állapotról számol-
nak be, mint a sportolók, elsősorban rerrdkívüli izomkoor-
dinációról. Sokan eksztatikus élnrérryt ernlegetnek a szabad
stílusú tánccal kapcsolatban, amelyben a mozdulatok Spon-
tán módorr keletkeznek, és a gorrdolkodás háttérbe szorul.
Az ilyerr pillanatokbarr mintha a táncos és a tánc azonossá
váltra, és az ember benső lénye jut kifejezésre, ami olyarr
érzés, mintha a felsóbb énürrk rryilr,ántrlrra meg.

A harcművészetek művelői ezeket az élményeket úgy
szerzik meg, hosy spirituális energiajukat magas szintre fej.
lesztik, és a mozgásban, az erőkifejtésben ezt az energíát
lraszrrá!ák fel. A mozdtrlatok figyelmes ismétlése áIta| e
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gyakorlatok fokozatosan átvezetnek egy másik életmódba,
amely túl varr alétezés, a koncentráció hétköznapi szintjén.

IMA ES MEDITACIO

Azima és a medítáciő a két, legrégebbi hagyományokotr ala-
ptrló Útt, amelyek gyakran idézik e|ő a belső átalakulás álla-
potát. A világ mirrden llagy r'allása alkalma ZZa aZ isterri szitlt-
tel való komtnutlikációrrak ezt a formáját. Amikor imádko-
zunk, r,alami okból áItalában az isteni tercmtőerőtöz fordu-
l tr rr k s e g ít s é g é rt, t,t t nr Ll t a t á S é r t \' a g"y b ű rrb o c s ánaté r t. I ly e n ko r
valami meglratározott dolog jár a fejüirrkben, amit szer.et-
rrénk elérni. Imádkozlratunk azonban egy_szerűen a kapcso-
lat, az azol}oslllás élmérryéért is.

Az r-rtóbbi célból gyakorolt imádság rragyon hasorrló a
meditáciőhoz: lecsillap ítja az elmét, elcsitíqja az ego fecse-
gését, és a magasabb rerrclű kapcsolatot ketesi. Egyes vallási
hagyonrárryok a lratás elősegítésére malltra lraszrrálatát ja-
vasolják (a nratltrák meghatározott morrclókák: szavak va$y
lrangok, anrelyeket az enrber lrosszatr isnrételget, és közben
rajuk összpotrtosít). A nreditáló aztaz Íttmtttatást kapja, hosy
ha más gorldolatok nrerülrrek fel elméjébetl, engedje el ótet,
koncentráljon a matltl.ára, térjen vissza a meditáció csönd-
jébe. Egv porrton a kósza gortdolatok megszűnnek, a medi-
táló mély'ebb, ellaztrlt állapotba kertil, nlígtrem a hétköznapi
énje kitágul, és megtapasztalja a trarrszcetrdencia élményét.

Az ima és a rneditáció egyarátrt elr'ezethet a belső át-
alaktrlás élrnérl1,é|lez, ahol az isteni szirrttel r'aló kapcsolatot
ekszt"ázisként éljÜrk át: az ember azt-élzl, hogy egg}.é váItkaz
univerzummal.

SZENT HELYEK

A belső misztiktrs élnrérry Úrtjai köztil r'alószínűleg aZ a tlldat-
r'áltozás a legizgalmasabb, amely a föld szettt természeti he-
lyeirr fogja el rréha az embert. Természeteserr bizorryos ér-
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telemben minden hely szent ezen a bolygótr, misztikus át-
lényegtilés bárhol történlret. Etrnek ellenére a történelem
fo|yamán egyes helyek különöserr alkalmasnak bizonytrltak
al-ra, l'ogy a rnisztikus tudat kialakulását elősegítsék.

Ezek a helyek á|ta|ában jellegzetes fizikai vonásokkal
rerrdelkeztrek. Először is: szitrte mindig hilretetlenül szépek.
Lehetnek vízesések, erdó1'atedrálisok vagy akár életteletl,
puszta sivatagok. Lehet, hogy leletekkel vagy romokkal
vannak tele, amelyek az ősi népek energiáját hordozzákma-
gukban. Akárhogy is, a hely puszta létérrek fenségessége fel-
emeli és kitágíqja belső tudatunkat.

Elég odanrenrr.iink azl|yen lrelyre, és lra a legcsekélyebll
rryitottság Vall berrnünk, másként érezztik magunkat: több-
ttek, tnitrt á|ta|ában. Fizikailag eggyé válurrk azza|, arni kö-
rülvesz betrtlütrket: a teremtés egészéve|. Ez az érzésjó ér-
zéssel, belső biztonsággal és bölcsességgel tö lt el.

S ze n t he ly ek ft lderíté s e

Szirrte rninderrki ismeri a híres misztikus helyeket, amilyen
példátrl Storrehellge' a Nagy Piramis, a Grand Catryotl vagy
Machu Picclru. A szent lrelyek azonban nem okvetlenül lríre-
sek; az Egyestilt Allamok minden áI|amáball, avilág minden
országábarr találhatók ilyerlek. Legtöbbjüket a lrelybeli rrépek
fel is térképezték művészettikben, folklórjtrkban. Másokról
azonban korurrkban egyálta|án tritrcs fe|jegyzés; ezek lráborí
tatlarrul rejtőzrrek a világ rréhárry megmaradt ősvadonában.

Rád és rám vár a feladat, hogy ezeket folfedezzük -
hitem szerint ilyerr irányú kutatások már ma is folyrrak.
A legtöbb esetben valaki intuitív módon megérzi, hol vatrnak
ilyerr különleges lrelyek; az I|yen emberek llyomrav ezető-
kérrt szolgálhatnak. Ha semmilyen támporrtod sincs, hogy
lakóhelyed körrryékérr hol kereshetsz Szent helyet, azt. javas-
lom, mirrdenekelőtt kérdezd meg az öregeket. Az infornrá.
ció bőségeS tál-házát találod berrnük, tlemegyszer még a lrely
erej ének b izorryítékairól is lrallhatsz törtétreteket. Me geslret,
lrogy lelrarrgoló ismereteket szerzel olyarr különleges lrelyek.
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kel kapcsolatban, amelyek erdőirtásnak, bányászatnak vagY
rossz építési terveknek estek áldozatul.

E külörrleges helyek felkutatásának másik módja, hosy
elmégy a legközelebbi természervédelmi terÜiletre, nemzeti
parkba, erdó,be, és körülnézel. Lehet, hogy már az első
domb túloldalán megleled azt a helyet, ahol hihetetlen ener.
gtát ta|álsz. Szánj rá egy kis időt, tésy néhány próbát.

Megeshet, hogy a terület éppen a védelmedre szorul,
trgyanis ezek a helyek igen gyors ütemben pusztulnak. Az
Egyesült Allamok Kongresszllsa még ma is kiad olyan etr-
gedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy multinacionális
cégek letarolják utolsó megmaradt erdőségeirrk darabjait,
lrogy akár több száz éves Íákat is kiirtsanak. A legtöbb hon-
polgár nem is tud arrő|, hogy a válr|a|ati haszon érdekében
nrikérrt herdálj ák gyermekeirrk örökségét.

A MISZTIKUS ÉruÉNY JELLEGZETESSÉGEI

A szinkronicitás lépésró1 lépésre vezet bennürrket a közvet-
len misztiktrs élmérry felé, és eza|att valamentryien ellenál-
lunk a kísértésnek, hogy egyszerűen intellektuális kalarrd-
nak tekintsük az egészet. Ha az ember örül a misztikus át-
lényegulés lelretőségének, ha ízgatott érdeklődéssel várja,
és állánclóarr észben1artja , az e|s|ő lépéskérrt nag.yszení. Ám
csakhamar fel kell majd ismernünk az intellektuális hit nem
LLg\,anaZ, mint a közvetlen tapaszta|at.

Ezt azért említem Í1jra, mert állandóan a régi, materia-
Iista paradigmához' Ilír'etr gonclolkoclunk, eletnczgetütrk,
mirrdent abból a szemszögbó1 nézürlk. Természetesetr rajtad
kívül senki sem képes megítélni, hogy r'alóbarr megtapasz-
taltad-e az isteni szint felé való megnvílást. Epp ezért olyan
megfoghatatlan és re3télyes eZ az é|mény. Amit keresütnk, az
több, mint egy lrely szépségének irrtellektuális elismerése,
az inta vasy rneditáció közben átélhető kellemes ellazulás
vagy a játékban elért siker okozta öröm.

Mindannyiunknak meg kell talá|nia azt a spirituális él-
métryt, amelyet még sohasem tapasztaltunk: amely belülró1
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tágítja ki éntudatuÍrkat , áta|akíqja önmagunkról vallott felfo.
gásurrk'at, és megrryit bennünket az univezumbatr működő
intelligencia számára. E,zért llag)/oll gyakran meg kell vár-
tlttnk, amíg valóban átéljük ezt aZ élményt, lrogy megtucl-
juk, polltosarr mibó1 is ál1. Egészerl addig llem lelret ismere-
türrk arról, \'ajon milyerr lratást g1'akorol majd ránk.

Mé3is azt lriszem, hogy a valóságos tratrszcendens él-
rnérryró1 való beszélgetések segíterlek ezen. A misztiktrsok
mindig is azt harrgoztatták,lrogy |la az abszolÍrtum átélésérrek
élmérryét el lehet mesélrri, akkor aZ llem az igazi élmény, és ez
szeritrtem is így igaz. i\Íásfeló,l viszotrt az I|yen élmérryeknek
varurak bizorryos jellegzetességei, ztrttelyek egyre isrrrei.tcbbé
válrrak a köztr-rdatbarr is; ezek segíthetrrek eldötrteni, lrogy
vajorr r'alóbarr tranSzcetrdens élrrrénybe11 vall-e részünk.

A KONNYUSEG ERZESE

Az egyik ilyerl jellegzetes mozzanat a körrrryűség érzése.
A misztikus élm ény közben nenr kell legyőzniink a gravitá-
ciót, lábunkkal eltaszítva rnagrrtrkat a foldtó,l, lra felállurrk
Vagy jánrnk; inkább Írgy érezzűk rnagutrkat, mitrt amikor
gyorslifterr haladurrk lefelé. SaJát testsúlyurrk érzete meg-
gyengül, olyan érzésürrk támad, nrintha lebegrrénk.

F'z ajelerrség a jelek szeritrt része mitlderr rrrisztikus él.
ményrlek, akár ima vagy meditáció. akár tánc \'agy más tevé-
kerrység hatására jön létre. Lelret, lrogy valamilyen jógatest-
tartást veszünk fel éppen, vag.y tai-csi gyakorlatot r'égzünk,
vagy egy györryörű lrelyerr sétálurrk, amikor testi érzéseink
hirtelerr rnegváltoztrak. Érezztik, lrogy belülró,l eltölt ben.
rrünket az energia, izmairrkbarr trgyanekkor oldódrri kezd
a fesztiltség. NÍozgásérzékelési-irrk is megváltozik. Nem az
eg-yes izmokat érezzúk, atnelyek segítségével távol tartjtrk
nragurrkat a foldtó1, hanem nitltha az ember egész teste a
tölz s kozépp orrtj ába n elhelyezkedő pol] tból moz dltltra.

Ha felálltrrrk vagy lépÜrrrk, láburrk és karurrk megm ozdí-
tásához kevesebb errergia kell, mert a szükséges ellergia ebbó1
a közporrti forrásból strgárzik kifelé. Valójában eZ ugyanaz
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aZ energia, mitrt amely a lebegés érzését adja. Ez magyaráz.
za,hogy ajóga, a tánc vasy a harcművészetek mozdulatrend-
szere oly könrlyen idézi elő a belső tlanszcenderrciát. Ezek
a rendszerek lelretővé teszik, hosy újszeriíen é|tik át a gra.
vitácíőt, megnyissuk a belső energiaforrást, és amikor szaba.
don árad aZ el}elgia, olyarr rnagas fokon feltöltött állapotba
kerültink, lrog1' testürrk magától mozdul a tökéletes tartás-
ba. Fejürrk folemelkedik, gerinctirrk egyenesebb lesz. Hátunk
ereje megnör,ekszik, és saját energiaja révérr egyenesedik ki,
lleln a mi tudatos izomnrunkárrk eredményeképperr.

A könn1'ííség érzése tehát polltosan jelzi a misztiktrs él-
ményt. Ez oh'asnri, ami akár nrég mérhető is; az ember ebbó,l
ttrdhatja, hc,s,!'elérte a trallszcendetlciát: tű|áradő éruéS VeSZ
erőt rajta, nrirrtha a spirituális energia csatornája felülró,l
felÍí5ná.

A KoZELSÉG És a KAPCSOLAT ÉnzÉsn

A belső transzcendens élmérrv közben tapasztalt másik, jól
ismert tudati változás a körny ezet. közelségének érzetével
kapcsolatos. A közelség itt írg1'érterrdő, hosy itgy étezztik:
mirldetr r'alóbatr, fizikailag közelebb van lroz zánk. A ferr-
tebb említett misztikus trtak bármelyikén .bekövetkez|tet ez
az étzés, de a hatása akkor erősebb, lra olyan lrelyer7 tartőZ-
kodunk, ahotrnatr messzire látr.ri.

Ilyerr környezetbetr az égen űszó tár'oli felhő hirtelen
llagy harrgsúl1't kaphat a tlldattrnkban. Mintha kiemelkedne
egv tttdattttlk sr'ámára érclektelen, lapos {biületbd, a fellrő
fornraja, pLlSZta léte is értelrrret, jelentőséget kup.Váratlarlul
egészen közel kerul hozzánk, mintlra kirryÍ1itott keztirrkkel
elérhetnérrk. Ebben az áIlapotban más tárgyakat is közeli-
rrek érzünk: a tár'oli lreg],et, a szemközti olda| fáit., a pata-
kot a völgyberl. Mirrdezek eg1'szer csak nagyobb llyomatékot
kaprrak, és messze \/allllak r-rgyan, mégis szitlte rárrk Llgra-
ttak, Írg1' kör'etelik a figyelmtiril'.et.

F.zze| az énéHettel rokon aZ aZ érués, anrelyet a nrisztiku-
sok úg,v írnak le: egg1é r'álurrk minden |étező dologgal. Ha

85



aZ ember ilyen tudatállapotban korulnéz, a tudatában milr-
dent önnraga részeként érzékel, és nem kívülró,l tekint a világ
dolgaira, hanem űgy, mintha az ő szemükön át nézne. Ahogy
Alan trVatts írta: ez az é|mény atrlryit jelent, hogy az ember
megént: mirrden, ami körülvesz bennünket, rész" u ''ugy, koz.
mikus Ennek, amely most az ő szemén át tekint önmagára.6

^BIZToNSÁG, Az onoxxÉvarósÁG, A SZERETET
ÉnzÉsn

}Íár ejtettiirrk szőt a misztiktrsokrrak ós a mélylélektan kttta-
tóirrak fotltos felfedezéseiróll _ arról a körülm ényrd, hogy az
emberek lrajlamosak bizorrytalanul, szorongva járni a világ-
batr, mert el vantrak vágva lényük belső forrásától. A teljes
tttdatoss ágga| áté|t élet gyakran ijesztő és félelmetes szá-
tnttkra, és állandóan ott leselkedik a halál lehetőség.. E szo-
tictrgást, mint láttuk, az ember a történelem sorátr kétÍéle
nródotr próbálta feldolgoztti. Az egyik az, hogy feladta ttr-
datosságárrak egy rész ét, a bizonyta|anságéruetet nressze a
lráttérbe tolta, és létrelrozott egy változatos, cselekvésben és
szimbolikus, hősi jelerrtésekben gazdag kultúrát. Egyebek
között ez is oka annak, hogy a legujabb kor annyira elmerült
a r,ilági, materialista felfogásban, és elutasított mirrderrt, ami
a |étezés rejtélyeire emlékeztette volna.

Egyénileg a mások folött való uralkodás által igyekeztürrk
feloldani bizonytalansá gunkat, passzív v agy a grc sszív mód s ze-
r.ekkel elnyerni mások spirituális energiáját, amitoll átmetre-
tileg te|jesebben' llag.yobb biztonságban éreztük magunkat.
Legtöbbünk a hatalmi drámák módszerét haszn á|ja az ellel-
gia megszerzéséért folytatott manipulációbarr. Nem szabad
azonbatr megfeledkeznünk arról, lrogy a drámákhoz csak
azért folyamodunk, mert energialriárryban szenvedünk, el-
szakadtunk a forrásától.

A belső, misztikus nyitottság létrej ötte ezt a létbizolryta-
lanságot szünteti meg. Enrrélfosva a biztorlsá $, az euforia
felemelő énése félreismerhetetlen jele etrnek az á||apotrrak.
Amikor megnyílurrk a belső, isteni errergia számára, átéljük
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annak tudását, hogy az é|et örök és spirituális. Ez pedig
abból az érzésbó1 következik, hogy mi magunk, saját szemé-
lyünkben részei vagyunk az univeIzum lratalmas rerrdjének.
Nemcsak örökkévalók vagyunk, de az univerzum a golldun-
kat is viseli, hiszen résztink, sőt meghatároző szerepünk vatr
a földi élet nagy tervébetr. Es ha alaposall megÍip'e|jtik
ke llem es biztorrságérz etün ket, be láth atjuk: azé r t érezzttk j ól
és biztonságban magunkat, mert eltölt bennürlket es,y- erős
érzés, amely mirrderr mást háttér.be szorít: a szeretet érzése.

Természetesetr a szeretet a belső transzcendetrcia leg-
ismertebb fokmérője. Ez a szeretet azonban ktilonbözik
attól az emberi szeretetlő1, amelyetjól ismertirrk. Mindarry.
rryiarr megtapasztaltuk már azt. a Szeretetet, anrelynek tárgy-
t.a van szüksége, amelyre összpotltosíthat: szürlőre, lrázastárs-
ra' g.yel.mekre, barátra. A tratrszcendetrs rryitottság velejáró-
jaként megjelenő szeretet rnásféle. Ez olyan szeretet, amely-
trek tlincs iránya; amely mirrdent átfogó, állarrdó érzésként
viszonyítási alapot képez többi érzelmürrk számára.

EMLEKEZNI ELMENYEINKRE

Azt hiszem' a transzcendetrs élmény felismerhető jellegze-
tességei két szempontból is hasznosak. Először: segíterrek a
misztikus élmény kereséséberr. Persze llem eló1egbetr, hiszen a
transzcendencia r'ilágába lépr'e az intellekttrst hátra kell hagy.
nttnk, hatrem késótrb, amikor meg akarjtrk állapítani, hogy
valóban átlratolttrnk.e erre a ttrdati szitrtre.

Másodszor: ezek a.jelleg.zetességek segíterrek a transz-
cetrdens élmérryt beépíterti nrirrdenrrapi életiirrkbe. Á misz-
tikus élmény illékony, ugyanolyan gyorsan elrnúlik, mint
ahogy elkezdődött. Utána is gyakorolnutrk kell a tendszeres
imádkozást, meditációt vasy mozgást, amely visszaállítja és
fokozza a misztikus állapot eufóriá1át.

Mirrdennap fel kell idéztltitrk, hogyan ér.ezttik magunkat,
emlékeztetr'e magtrrrkat ezekt.e a jellegzetességekre, kívárr-
va és elfogadva ó1tet, hogy beépü|jenek élettinkbe. Késóbb
látni fogjuk: mindaddig rrem leszünk képesek tökéletesen
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kivorrrri magrrnkat a lratalmi drámákból, se m fellragyni saját
manipulációinkkal, amíg belül nincs elég energiánk és biz-
torrságérzetünk. Ezt csak a misztikus élménytő. kaphatjuk
meg, de utárra emlékeznünk kell arra, hogy milyerr volrt az
érzés, amelyet átéltün k.

Reggel Íölkelve emlékeztessük magunkat a trallszcetrdetrs
élmérry jellegzetességeire, és igyekezzürrk a lelrető legköze-
lebb jutrri az etedeti tudatállapothoz. Ernlékezz akönn1iíség,
az összehangoltság éuésére, a közelségTe, aZ azollosulást.a, a
belső energia és biztorrság áradására. A legfontosabb, hogy az
isterri szel.etet állapotára emléke zzúnk. Gyakorlással elsajátít-
lra{rrk, lrogy felttLézzttk az érués errrléké L, így tölt' c fel rrtaguiii.
kat szetttettel, anri vezet majd bennünket a nap folyamárr.

Ha ez a szeretet megvan, akkor tudhatjuk, hogy nyitot-
tak vagyunk az isterli energia mindig bentlünk lévő forrása
előtt. EZ terméSzeteserl nemjelerrti azt,hogy solrasenr érez-
zük többé a lrara3, az irigység \'agy a giílölet tlegatív élzé-
sét. Csupán annyitjelent, hosy a Szeretet trenr errgedi ezeket
ellratalmasodni tudatttnkorr. Lelretővé teszi, lrog,v átéljük és
elelrgedjük a negatív érzelnreket, és ismét aZ energíát adő
szet etettt összpontosítsutrk.

Emlékeztetrltink kell örrmagtrnkat: csak nri magunk,
egyénileg oldhatjuk meg, hogy a tl.anszcendetrs élmény jel.
Iegzetességei beépürljerrek mirrdenrrapjairrkba. A tratrszcell-
derrcia megtapasztalása utátr szokástttlkká kell tetrtrütlk, lrogy
magunk gorrdoskodjunk erró1. Ha olyatl emberek közelében
vag1'urrk, akik ilyerr tudatossággal rerrdelkezttek, az segítlret
az em|ékezésberr, de semmi sem pótollratja azt-, amikor tu.
datosatr térünk vissza a forráshoz, abból a célból , hogy az
élmérryt élettink r észév é tegytik.

Ha nrár rendszeresell g-yakorolt szokásutlkká tetttik az
errergia forrásárrak rryitva tartását, készetr állr-rrrk, hosy a tu-
datosság következő szintjére lépjürrk. A véletlenek előfordu-
lásának megszaporodását fogjuk tapasztaltli, mert egyre tu-
datosabbarr járjuk személyes sorsunk útját.
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7
FELFEDEZNI, KIK VAGYUNK

Ha felfedezttik a trattszcendetrs élmérryt, és megnyitottuk
magrrrrkat a belső spirituális etrergia és biztonságérzet" szá-
mára, mély vá|tozás kezd végbemetrni. onmagurrkat és r'i-
selkedéstinket magasabb tár'latból kezdjük szemlélrli: ellel.-
giábarr gazdag, felsobb érriink szemszö gébo1. Ona'o'rosság-
érzéstirrk túrllép aZ ego bizonvtalarrkodásán - a szemtanú
nézőpontjába lrelyezkedik: azonosul az isteni teremtés egé-
Szér'el, és fi iss tár.gyilagossággal tekinthetürlk énürrk társa-
dalnri meglratát ozottsá gára.

Ebből a nézőpolltból szemlélve önmagunkat, első vilá-
gos megfigyelésürnk azt mutatja meg, hogy miként viselke-
dünk stte sszhelyzetekben. Először láthatjtrk világosan önrrön
lratalmi drámárrkat. Ez akárlrol bekövetkezhet: munkalre-
lyetr, ber'ásárlás közbetl' esetleg olyankor; amikor élettink
egy fontos szereplőjével beszélgetünk. Kezdetbetr teljesetr
áté|jtik ezt az új rryitottságot, az|Jtán eg.yszer csak törtérrik
r'alami. Stresszlrelyzet á|I e|ő, és mi azt vessztik észre, hog},'
r'isszatérttirrk régi hatalmi drámánkhoz.

Ktiszködtink, lrogy megtartsuk felsóbb énürrk energiá-
ját, lrog1' incgőrizzŰk a SZe lTlianű néz'őpclrtját, al:lrak elle-
nére, lrogy egy részürrk továbbra is a védekező magatartáSt
tanÍrsítja . Ezen a porrtotl, miközben cselekedeteinket figyel-
jtik, megvilágosodlrat berrntink r'alami önmagunkkal kup-
csolatban. Ujra, megujult én'ényességgel felszírrre kertillret-
nek olyarr régi megjeg'zések, amelyeket mások tettek \'i-
selkedéstitrkte, és amelyeket atrnak idejérr hevesetr cáfolni
ig1'ekeztünk. Ezt nrotrdlratjuk magurlknak: ,Tehát í9 r'isel-
kedem, ha rryomás rrehezedik rám.,,
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Szembekertilhetünk a szegény én bűntudatkeltő cselei-
vel, a zárkőzott távolságtartó modoráva|, a vallató piszká.
Iódásával vagy a megfélemlítő zsartroki hatalmaskodás áva|.
Mindegy, melyiket ismerjük fel ötrmagttnkban, most meg.
Í-ap asztallratjuk, mi kérrt manip tr lálu rr k má so ka t az energiá.
jukért.

HATALMI I{ARCOK A GYERMEKKORBAN

Most már az akérdés: honnan ered ez a viselkedés? E,s mit
tehettink ellene?

Az efféIe puhat o|őzás elvezet betrtrütrket az 1960-as,
l97O-es évek családdinamikai al4pktrtatásaihoz. Tüdjuk,
hogy a család és fó1'ént a szülót határozzák nreg, milyen
módon kerülürrk ismeretségbe a világgal. (Ha a szii leink
trincsetrek jelerr, akkor más gorrdviselők, gyámok tö lt ik
be ezt a Szerepet.) E.zek az emberek tanítanak berrrrünket,
mi pedig az ő felfogásukból, viselkedésürkből vesszük a
mintát: legelső fogalmainkat arról, hog,v mi is a világ va-
lójában.

James Hillman pszichológu' a legtrtóbbi, Th,e Sorrlt Code
címú körr1vébenl rámutat: mindannyiarr jellemmel és elhi-
vatottsággal érkezünk. A megszületés ködös élmélrye azon-
ban ehómályosítj a ezt az ötrismet.etet, úgylrogy a gyermek-
kor küzdelmei igazán kemények és gyötr.elmesek is lehet-
rrek. Gyermekkorunkbatr veszítjük el biztos kapcsolatunkat
az isteni szeretettel és energiával. A táplálék, a védelem és a
biztonság megszerzéséért másokra Szorlllurrk.

Túl gyakrarr fordtrl elő, hogy nem juttrrrk elég Szeretet.
hez, mert gorrdviselőinknek maguknak sincs beló,le elég, ó1'
is csak a hatalmi drámajuk szerint működnek. Vannak olyan
szüló1., akik tudattalanttl vonják el gyernrekeiktó,l aZ ener-
giát, arra kényszerítve ótet, lrogy a visszav ágás érdekéberr
maguk is kialakítsák saját drámájukat. A szegérry én pél-
dául Sorozatosatl megszégyenítlreti gyermekét, anriért llem
segít eleget, sőt saját problémáiét-t a gyereket telreti felelős-
sél ,,Ha te nem lennél, folytatlratnám a karrierenlet.'' A zár-
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kőzott szülő megközelíthetetlen, a szeretetet feltételeklrez
köti. A vallató állandóan hibákat ta|ál, a megfélemlítő pedig
a rettegés közegét teremti meg.

Gyermekkorurrkban elóbb beszállunk ezekbe a drámák-
ba, engedjtik, hogy megcsapo!ák energiánkat. Egy bizonyos
polltoll azonban védelnri rendszerünk beirrdttl, és elkezdjük
kifejleszteni saját módszereinket, hogy ne veszítsüink több
energiát, önbecsülést. A szegény érrrrel és azárkőzotta| szem-
ben általábarr a r'allató álláspontjára helyezkedürnk: kivere-
kedjük magunkat a bűntudat csapdájából, és útg1' tartunk tá-
volságot, hogy kritizáljuk a viselkedését. A vallatól'al szem-
ben vagy mi is vallatóként lépürrk fel, vagy a zárkőzottak
közönyös álarcát öltjiik magrrrrkra.

A megfelemlítő esete borryolultabb enrrél. Ha a gyere-
ket verik, rettegésben tartják, leggyakrabbarr a szegény én
drámájához folyamodik. Ha a nregfelemlítőfoen felébred a
bűntudat, és elkezdi visszatáplálni aZ energiát, a dolog itt
véget is ér. Ha azonban a szegény én drámaja nem műkö-
dik, az életveszélyes energiarablással szemben gyermekként
nem léphetünk fel másként, mint hogy magurrk is megfé-
lemlítővé válunk - gyakran azok ellerr fordulva, akik ben-
nünket félemlítenek rneg, de ugyanolyarr gyakori azis,l'ogy
fiatalabb testvéreink vagy más, kisebb gyermekek ellen, akik
gyengébbek nálunk.2

A FELSZABADITO MEGBOCSATAS

Megemelkectett etretgiaszirrtÜrnkre én'e a követke ző fe|adat
az, hogy továbbvigyuk személyes evolúciónkat. Amikor syer-
mekkori családi körülményeinket vizsgá|juk, akármilyen trau-
másnak találuk is, el kell kerülntink azt, hogy bárkit r,ádol-
jtrnk vasy gyűlöljürrk emiatt. Tudaturrk fejlődése at-l.a vezet
bentrünket, hos,v l,égül mitldetrt, ami életürrkberr történt
veltirrk, a túlvilág dimenztőja feló,l szemléltink, ekkor; ha az
isterri szinttel való kapcsolaturrk eléggé szorossá vált, belát-
juk majd, hogy mi magtrnk választotttrk a körtilmérryeket,
amelyek közé születtürrk. Lehet, hogy llem ilyen kifejletet
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képzeltiitrk el, de a kezdetét épperl olyarrnak terveztük, ami.
lyen volt.

Ha azon kapjuk magunkat: szükségünk van arra, hogy
szüleinket, testr'ér.einket vagy gyer"ekkonrrrk más szereplőit
hibáztassttk, anttak retrdszerint aZ aZ oka, hogy a vádaskodás
tésze személyes hatalmi drámárlkrrak. Megpróbáltatásaink
törtérretét azért nreséljtik, lrogy együttérzést és vele együtt
errergiát rryerjtik, vasy azért vatr rá sztikségütlk, merÍ. azzal
magvarázlratjtrk zárkőzott vagy r'allatói straté giátrkat. F'zért
az isterri errergiár'al rnindaddig llelll is tudurrk teljes kapcso-
latot létesíterri, arníg fel nem szabadítjuk ötrmagtrnkat a múrlt
tetlte alól. iijerlt iéplrettirrk tor'ább errclgiárrk tlör'elésóbet.r,
mert a vádaskodás nirrdtrtltalatr visszavet a régi drámába.

Csak a megbocsátás képes teljeserr felszabadítarri az
időnket pocsékoló forgatókörryvek ismételgetése alól. Én
úgy gondolonr, lrogy a teljes felszabaduláslroz megbocsátást
kell tanúsítatli, és ki is kell rryilr'ánítarri. Ez trem jelenti azt,
hogy ezerrtúrl egyiitt kellerre tölterrtirtk az időt az illetővel, de
meg kell ter.emtetrtitrk a |ezárást, lrogy következő élettirrket
tiszta lappal irrdítlrasstrk. A megbocsátás megerősíti a rna-
gasabb retldíí, Szemtatlűi bozzáállást. A megbocsátás kulcsa
egyszerűetr csak arrrryi: az adott idóberr mirrdenki a leg|ob-
bat tette, atni tellett tó1e.3

A HATALMI DRAMA FELSZAMOI.ASA

Ez az a pont, alrol hathatóSan megszabadulhatunk hatalmi
drámárlktól. Ha rrémi fegyelmet tatrúsítva haladurrk tovább,
meghaladr'a a múlttal kapcsolatos régi beidegződéseket,
amelyek a régi reakciók retrdsze rébe zárnakbenrrtinket, ké.
pesek lelretünk arra' lrogy ú1j, spirituáIis éntinket jtrttasstrk
érrényre, és feladjuk a régi, társadalrrrilag meghatározott.
identitást.

Ebberr a tudati állapotbarr saját viselkedéstink és élet-
ututrk vizsgálatában nrár körrrryebberr helyezkedtink a szem-
tatlú álláspontjára: a bekör' et.kező esemétlyeket tárgyilagos
hittel és a kaland.örömér,el fogadjuk. Ez az az a|apá||ás,
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amel1'bó1 a legjobban megérthetjük és követhetjük a véletle-
nek üzenetét, és ez aZ aZ állapot, amelyben a legstresszesebb

maradhatunk.helyzetekben'zetekben is józanok maradhatunk.
Gondoljtrk végig például a következő forgatókörryvet:

az emelkedett én állapotában akarnánk maradni, de hirte-
lerr megjelenik r,alaki, és olyasmit tesz, amivel védekezésre
késztet berrnürnket. Ha lratalmi drámánk alapjárr vallatók r'a-
gyunk, az i||ető emlékeztethet egy olyan szegény énre Vagy
zárkőzottra, akit korábbarr ismertünk, s ezáltal kiválthatja be-
ló,lürrrk a régi kötözködést. Szemütnk .sy pillanat alatt felfe-
dez rajta valamilyert fogyatékosságot, és már meg is támad-
juk azoll a pontotl, lrogy kibillerrtsük egyensúlyából, még
mielőtt zárkőzott r'agy szegény érr jellegű reakciói elszíriják
energiánkat.

Ebberr a pillanatbarr kimozdultunk magasabb rtrrdű
érrállapoturrkból, és visszaléptünk a bizonytalarrságba, azaz
mások errergiajára szotl-tltrnk. E tudattalan r'édekezési reakció-
kat írgy ttrdjr-rk csökkerlterli, majd végképp megsziintetrri, lra
eg)'re harnarabb és lranrarabb kapjuk rajta magunkat.Ez már
örrmagábarr elhatározást kír'án, de segít betrne, |tarászokunk
a meditáció és azitna spirittrális gvakor|atára.Haazutárl sike-
rül fegyelmezettetl megőrizrri emelkedett énállapotutrkat, és
mesfigyeliik, nlikérrt bontakozik ki a hatalmi dráma, résetl
kell lenrltirrk, lrogy a legelső jelekre felfigye|jütrk, amikor a
kör'etkező ilyerr dránra lelretősége feltiti a fejét.

Ha nrár mirrcletr egyes alkalommal rajtakapjuk magull-
kat, akkor elmorldhatjuk, ltog1' kezd megtörni a beid egző-
dés, le ttrdjtrk állítarri a dránát, mielőtt elkezdődne, és ál-
lllll11ó jellcg3_cl :i Szcmtarrú rlózőporrtjába, a l]lagasabl-. r-e rrclíí
érrállapotba tudtrnk lrelyezkedrri.

MAGASABB ÉrnrcÉLUNK MEGsEJrÉsr

Ha már az icIő rrag1,obb részéberr képesek vagvtrnk megőriz-
rri felsó,bbrendű érrállapottttrkat, a megemelkedett energia-
szint és a szabadságérzés Í5abb kérdéseket \,et fel: lra már
llenl l'agytrrrk azonosak azza| az enrberrel, aki úrg1' éli életét,
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hogy védekezésképpen drámákat isrnételget, akkor miróll
szőI az élettink? Mi a dolgunk valójábarr?

Ú gy tartom, azi|yenk?rdések k-özr'etlerrtil a felsótrb énrrel
v a|ő kap csolat e gyik j elle gzetes sé gébó1 szátmaul ak, é sp e d ig
abból a mindarrrryiunkban meglévő belső é:n.ésbcí, amely
jelzi, mi az, amit el kell érrlünk életürrkb en. E'z az itrtuíció te-
re mti meg a belső vágyat.,lrogy magasabb perspektívából is
megértsürk lehetséges sorsunkat. Ez pedig arra sarkall, lrogy
megértsük a múltat.

Milyerrek voltak az őseink? Hol és lrogyarr éltek? Figyel-
mürrk végul ismét szÜrleinkre és gyer.mekkorutrkra iránytrl; itt
érvérryesül igazárl a illcgbccsátás sz'i.rlrféka, hiszen ha objek-
tív szemtnelrnézzük ó,ket, túl tudurrk léprri a régi sérelmeken.

Úgy hiszem, gyermekkorunkkal kápcsolatbarr eZ aZ igazi
kérdés: miért épperr erre a helyre, ezek közé az ember.ek
közé sztilettem? Mi lelretett ezze| a célom?

A GYERMEKKOR ÜZENETE

Enrlek a kérdéstrek az a célja, lrogy rnagasabb szitrterl lneg-
értsük a családtrrrkból levorlható tanulságokat. Ne feledjiik:
a gyerekkori környezet aZ, amelybo1 megtalllllttrk, rnilyen a
világ valójában, és mit várhattttrk az emberektó,l. A gv-errnek-
trek mirrderrt meg kell tarrttlnia, és trem is csak a világ dolgai-
nak nevét, lranern mind azt, amit ezek a dolgok az ember éle-
téberr jelerrterrek. Ennek megtarrulásálrcz alaposan meg kell
figyelrltirrk, hogy szüleink vagy gondviselőirrk mikérrt viszo-
nyulnak elrhez a toppant rragy világhoz. Ez annyitjelerrt, hogy
életünk első évtizedébetr az ő szemükön át lá{uk a mindensé-
get, az ő értelmezésük, érzelmi reakcióik, kreativitásuk azonos
a miénkkel. Es mirrt láttuk, a velük r'aló azolloslllás forrnála,
strukturálj a kezdeti világképünket.

Nllroz, hogy megértsiik, miért épperr ezekhez a szüló,k'-
1röz születtünk, igen mélyrehatóatr meg kell vizsgálnurrk,
kik voltak, hogyan |átták a világot, és arni talárr még fon-
tosabb: meg kell ismernünk megvalósult és beteljesületlerr
álnraikat is.
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ANYÁNK MEGISMERÉSE

Legtöbbünk számáraarryánk szeretete, kezének érintése volt
az e|ső élrnény, amelyet avi|ágrő| szereztünk. Milyen élmény
volt ez? Gyengéd, odaadó, kellemes? \,^gy nemtörődöm,
netán fenyegető?

A pszichológtrsok szeritrt életürrk első öt esztendeje hatá-
Tozza meg, nrilyerr alapfelter'ések birtokában indtrlunk e| az
életben: mit gondolunk arról, hosy a világ megadja-e majd
mindazt, amire sziikségünk van, és hihetürrk-e abban, hogy
élettirrk kellemes élményeket tartogat. Ha Írgy tűnik, lrogy
anyánk megadta nekiink, amire szükségütrk volt, akkor alap-
vetően pozitív világ|átással t.endelkezhetünk. De mi vatr akko6
ha mégsem így lett? Mi van, ha fölcseperedésünk időszaka
nagyoll pozitívrrak tűrrik, és mégis azt tapasztaljtrk, hogy a
nehéz pillanatokban belső negatir'izmlls, Íélelenr kírroz? Ha
így á|| a he|yzet, akkor forrtolóra kell verttti, hogy a negatír,
benyomások esetleg rnég korábbi életszakaszból származnak
- például szülési komplikációkból, sőt egl előző éIetbú.

Tüdom, hogy sok enrbel. nem hisz az e|őző életek való-
ságosságábarr. Ha te is közéjtik tartozol, azt javaslom: olvascl
el dr. Brian \Veiss pszichiáter kön1vét, akirrek esetleírásai,
e|őző életeket dokumentáló munkássága a r'ilágon minde-
ntitt népszeriíSítette és megvilágította ezt a jelerlséget.1 Sok
e S e tb e 11, a h o g1' új r.a é rté ke lj Ür k gye r m e kko rr-r rr k é l e t s z e m l é l e -
türrkre és életpályárrkra g7_akorolt hatását, azzal a lehetőség-
gel is szátnoltrr-rrlk kell, ltog1' alapfelter'éseitrk eg1' része ko-
rábbi életeirrk r'alamelvikébó1 származik.

É.]esa ltt,ácl tól t:r.lriészeteserr töbl-"et kap tíl, ti: itrt a g}'Ci'.
mekkor első élmérryeit. Kaptá| tűe egy Személyes, sok eset-
berr igerr eg1'érri világértelmezést is. Ahhoz, lrogy megértsd
anyád nézőpontját, a lelrető legteljesebb képet kell alkotnod
róla, rá kell szátrtrod az időt, hosy szemtigyre r.edd a szüleit,
a ktrlttrrális körülmétryeket, anrelyek Íiatalkor.át rneglratá-
rozták, és meg kell állapítatrod, hos' aZ a közeg segítette-e
Vagy gátolta, hogy á|mait r'alóra váltsa.

LegtöbbÜrrrk édesarrvj a az |940.es és 1980-as évek között
vált felnőtté, abbatr a korban, anrikor a rró,k lehetősé.qei
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llag}|oll megváltoztak. A második világháborír alatt például
gyárakbatr és a lradseregben is dolgozLak, olyan lrelyeken,
alrol addig csak fer.fiakrrak jtrtott mutrka; eZ aZ élmény vi-
1ágszerte megváltoztatta a nó1' lelretőségeiro1 vallott trézete-
ket. Az esyes rró,k. törekvései azotrbatl a családi közegben kü-
lörrféle rnértékű korlírtozást szetrl'edtek, ezért kell alaposall
megvizsgálrrod édesarryácl életét.

Milyen értékeket becstilt az életben, a családban, a mutl-
kábarr? Merrrryiberr ktilörrbözött eZ a közösség általárrosan
elfogadott értékr.elrd.jéto1? Alrogy öregedett, liogyatr viszo-
rlyult az egészség, a gőgyÍtás, a belső spirituális élet kér-
déseii iez7 I'egbcrisű, icglrlzt$.i lszrLb órrje szirrtjólr hogy r'ól l
kedett: rniként kellerre élniük az etnberekrrek? Es nrerrnyire
tudta ezt a saját életében megvalósítarri?

Ugyarrilven fotrtc.ls atrtlak r,izsgálata, lrogy te magad gy.-
rekkoroclban rrrit gorrcloltál édesarlyád álrrrairól. Mit ér.eztél
ösztörröSen: aZt, hogy értékr"errdje, világrrézete lrelyes-e vag-y
lrelytelerr? És rnit gőrrclolsz erro,l most; lrogy a nregbocsátás
megtisztította a levegőt, és végre tírljtrtottál afiatalkori |áza-
dásorl?

Nézeterlr szeritlt lnost a legforltosabb édesarryád életérrek
a felsótlb énecl szetnszög ébő1 l,égr.elrajtott, itrtuíciórr alaptrló
elemzése. Ha r'áltoztathatnál azon, ami történt, ha megmásít-
lratrrád arryád döntéseit, tnih'en vá|toztatásokat eszközölrrél?
Es végezetiil: az, lrogy láttad az ő életét, g1'ermekszemtnel és
felrrőttkéllt egyaráttt, nrettrryiberr befolyás o|ta azt, alrogyatr te
éled az életedet?

APÁNK MEGISMERÉSE

Apárrk sorsának, személyiségérrek elemzése ug1anilyerl folya-
nrat. Alaposan megvizsgálhatod édesap ádhozzáá||ását az éIet-
hez, k|ilörröset:r azt, hugy mikérlt viszorrytlt az e.mbereklrez, és
lro gyarr gorr dolkodott a sp irittrális kérdésekró,l. I\Íilyerr fiIozó.
fia metrtétr vezette aléletét? N{i az, anrit az ő példájárr tarrtrltál
nreg? Milyerr álmai voltak örrrrragával kapcsolatbarr, és tnetr1.
rryiberr sikerült valór.a váltatria, merrrlyiben vallott ktrdarcot?
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Jusson eszedbe, hogy _ -akár tetszik neked, akár llem
- ő p|ántá|ta beléd világképed felét, beleértve azt is, lrogy
miként moZogSZ a világban, lrogyarr bánsz munkatársaiddal,
mikérrt kötsz üzletet, mennyirc tartod tiszteletbell a szetző-
déseket, milyen útorr-módotr teszel szertjövedelmed.e. Álta-
lánosságban elmorrdható: apád megmutatott neked egy bi-
ZonyoS' bölcsességekbó1 és előítélete kbó,l összeállt rendszert,
és most fel kell tenned magadnak a kérdést: miért éppen
ezze| a sajátos életszemlélettel akartál találkozni, amikor SZe-
tnedet először rárryitottad a világra? Melyek azok a térrye-
zők, amelyekre azonna| érzékennyé akartál válrli?

Akártsak édesanyád esetében, most is meg kell r,izs-
gálrrod, rnilyenek voltak első, intuíción alapuló reakcióid
apádra. E,letérrek, l'ilágának, álmainak, stílusának rnely ele-
meit fogadtad el? Melyek azok, amelyeket tér'estlek ítéltél?
Sikerrrek \'as' kudarcnak tartottad-e apád életét akkor, és
nrirrek tartod most? És mai nézőpot.todbol szemlélr'e r,ajon
vá|toztatrrál-e r'alamit életvezetésén. ha tehetnéd?

az ÍitnTE LvE K o s sz nrraNcol.ÁsA

NIiután célttrdatosan végigtekintettük sztileirrk életét, g}'ak.
ran azt talá|juk, lrogy két nagyon különböző ember gyerme.
kekértt jötttirrk a r'ilágra: szüleink r'ilágszemlélete, érdeklő-
clése, értékrendje erőserr eltér egymástól. Mit jelent az, ha
két il1'en ember mtrtaqja me$, rnikérrt illeszkedjünk be a tár.-
sadalornba? Kétségkívül tarrúi r'oltutlk bizonyos korlflikttr-
soknak, amikor sztileink megpróbálták összebékíteni ktilön-
boző r'ilágnézetiiket. AZ ő gyermekeik lévén, egyediilállóarr
kedvező hel1'zetbetl volturrk, hogy megértsiik ezt az össze-
egyeZ te tés i folyamatot. Két, e gyedtilállóan külörrle ge s ember
között nőttürrk fel, és beilleszkedésünk közberr magurrkba
fogadtuk mirrdkettejtik mintaját.5

Feladatr-rtlk az, hogy megalkosstrk szüleirrk nézőpotruá-
trak szitrtézisét: azt a világszemléletet, arnely' igazabb létezés-
nrócl felé mutat. Az én esetemben példátrl apám mindig po-
zítívan szerette szenrlélrri a világot, mint szőrakoztatő, kalarr-
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dokkal teli helyet. Világi ttnivetzumbatl élt, amelyben nem
volt helye áté|t spiritualitásrrak; kalarrdvágya gyakratr vezette
olyan döntéseklrez, amelyek visszafelé sültek el. IVtialatt fel-
nőttem, láttam az ő míiködését, és feltánradt bentlem azigény
arra' hosy stratégiailag átgorrdoltabb nródon viszotlyuljak a
kalandlroz. Anyám viszot-tt mélyerr spirittrális világban élt, de
ez a spiritualitás ajtatos volt és örrmegtagadó. A kaland irárrti
minderr igérryét fcláldozta a munka oltárárr: folytotr másokon
segített, folyton a világ bajain igyekezett jobbítani.

Mit jelentett az, hogy épp 
" 

két enrber közé csöpperrtem
a r'ilágba? Már ó,k' ketten is rrelrezell találták meg az összhan-
got. Aryám mindig azotr iparkodott, hogv apámat ,,háziasítsa'',
és rávegye, hogy do|gozzon aZ egyirázkeriilet szálnara. Apárn
meg állarldóan lázadozott, megér.ezr'e, ltogv az éIet\értyege az
embet- Látőhatárának kitágítása,bár etrtrek módját llem istner-
te pontosatr. Amikor kissé távolabb léptenr to,liik, és a szemtarrú
tlézőponÜából tekintettenr lrelyzerülqr, azotrtral észrevettem
a rryilr,árrvaló megoldást. Vatl megoldáS arra, lro5,v- az etnber
rnély spiritualitásbarr élje életét, tnitrt édesarry ám, a r'ilág jobbí
tásán murrkálkodva, de ez lehet egyszersmirrd szórakoztató és
kalandos vállalkozás, amelynek során a küldetésberr az ember
megtalállratja a legnrélyebb irrspirációt. Rajöttem: életem alap-
kérdése a magasabll spirituális nregértése.

Szüleim életének szirrtézise és elveik legjava azr. az énést
plárrtálta belérn, hi,gy valarni nródotr az ő életürket teljesíterrr
be, és hozzájárulok ahhoz, hogy fejlődéstik a rnai napig is
folytatódj ék. AZ a legérdekesebb, lrogy felfedeztenr: az ő ví-
|ágnézetük szintézise polltosan kiadja azt, ahog1' ösztönösetr
élni szerettem volna az életemet _ mitrtlra a közöttük eltöl.
tött időszak egyszeriíen csak azt a célt szolgálta r'olna, hogy
erle ráébressZen.

A NEMZEDEKEK FoLYAMAToSsÁca

Az űj spirituális tudatosság részberr azért is terjed, lnert
eg.yre többerr és többetr fedezzi.ik fel saját családi lrátteriirrk,
lrelyzetünk személyes jelentőségét. AZ l970-es ér'ekben enr-
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berek tömegei jártak psziclroter"ápiára _ az intuíció szintjérr
ez lrajtott bennünket oda. Ir',ía rrrár. tágabbra nyitjuk kutatá-
sunkat, eg.yre világosabbarr értjtik, hosy nem véletlentil szü-
letttink épp ezekhez a szüló,k'höz, és az Sem pus ztán a r'ak-
Szeretlcse műve, lrogy épperr ztz ő gondolkodástrk, még tö.
kéletlen világszemléletük volt az az indító lökés, amelyre
szükségünk volt, hogy megtalÍrljuk saját nézőpontunkat, és
rajÓjünk, milyen irárrybarr kívárÚ'k vezetni életürrrket.

Ebben az érte|emben, anrirrt körr1r.ünkbó1 késóbb kiderül,
minden nemzedék tágíqja és fejlesztí az e|őző generáció r'ilág-
képét. Így veszünk részt valanretrrryien u, .uoúció állarrdó fo-
lyamatában' amelyet sok gorrdolkodó elemzett már. Nekürnk
csak az a dolgunk, lrogy ttrdatosítsuk ezt a folyamatot.

BARÁToK, IsKoLA, rÁtYaKEZDÉs

A gyermekkor természetesetr csak a kezdetetjelentette. F'ratal-
korurrkban g-yorsarr lraladttttrk clőr.e a magtllrk szabta irárry-
batr. Gorrdoljurrk például a töblli gyerekkori lratásra! Milyen
érzéseirrk voltak testvéreinkkel kapcsolatbarr? IMit tarrulttrnk
ebbó1? Miért votrzott benntirrket néhány ember; mások miért
tasz ítottak? Miért r'álasz totttrk n é lr árly társtrtrkat baráturrknak,
miért hanyagolttrnk másokat? tis míért épperr akkor lroztuk
meg ezeket a dörrtéseitrket, amikor meglrozttrk?

Milyen alaporr választottuk ki kedr,etrc tarráraitrkat?
NIirrdarrnyiurrknak r,'oltak me s tet-ei, akiknek rréze tei, saj áto s-
ságai vonzottak berrrrtitrket, ettnek erednrénveképpen tatr-
tárgyukat komolyabbarr vetttik, esetleg órák tttálr is keresttik
a társaságttkat, és szenrélyes bcszéIgetésekberr igyekeztünk
mélyíteni tr-rdásurrkat. Miért éppen ezeket a tanárokat vá-
lasztottuk, és miért épperr akkor? Mil1'en tehetségeirrk felfe-
dezéséberr nyú1jtottak segítséget?

Ugyanilyerr fontos a tanlrlással kapcsolatos többi dönté-
stirrk. Mi iránt érdeklődtürlk, és nrilyen ábrárrdjaink r'oltak
azza| kapcsolatbatr, lrogy rrrilyen |esz az életünk? Milyerr tár-
g1'akat, ténrákat kedr,eltürlk? Milyetr téretr fedeztiink fel te-
lre tsé get önmagr-rrrkbarr ?
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N{últurrk további fontos fejleményei az első munkalehető-
ségek r,oltak. Níilyen mutrkákat vállalttrnk el diákkorutrkban, és
késótrb, fiatal felnőttként? Menrryiberr segítettek ezek a munkák
abbatr, lrogy feltérkép ezzttk, mivel akanrrrk foglalkozrri?

Etrtrek az áttekintésnek az a céIja, hogy a szirrkronicitás
s Zempotr tjábó l rne gállap ítsuk, sze mélye s éle tuttrrrk rnitj e lent.
Abból a gorrdolatból kiirrclulva, hogy mitrdatrtlyiarr a szü.
leirrk áItal be trem váltott ígéreteket békítjük össze, és bizo-
l)yos mértékig be is teljesíÜük, világosabb képet kaplratutrk
arról, lrogy életürrk sorátr az emberi élet és ttrdás nrely ter.ü-
lete felé r'otrzódttttlk. A barátok és a tarrárok további távla-
tokat életr lezetési r-rr irrríkAt kírlá ltak, atr leh,ekhrí tarrtr l l rat-
tuttk, és beépítlretttik ó1.et önnragurrkba.

MIRE KESZULTUNK?

Szenr élyes evolúciórrk átte kintése révétr feltárlra{uk gyermek-
kon.rrrk igaz értelrnezését, felfejtlretjtik életuttrtrkat a kezde-
tektó,l a jelerl pillarratig. Életed darabkái sorra a helyükte ke-
rülrrek -ajd, de rnár most is megtelreted, lrogy visszatekilltve
felteszed a kérdést: Vajon mi az, amire g1'erekkoromtól kezdve
az osszes sz irrkrorrisztikus esemétlyen' Val gabetűtr, zsákutcátr,
sikeren és kudar-cotr kereszttil késziiltem _ nli az, amit közölrri
akarok a világgal? Mi aZ atartalmasabb, teljesebb életró1 sző|ő
igazság, atrrel1'et csak én, a magam tapasztalatai alapjárr adlra-
tok át másokrrak?

Ezt a tanulság ot az ,,életszemlébó1'' r'onhatjuk le. Fogal-
mat alkotlrattrrlk arról, hogv mit képviselürrk, milyerr maga-
tartással adhatjuk át üzerrettinket a többi embertrek. Nern
sztikségszeríí, hosy tizenetünk bonyolult, tlagy lrorderejíí
legyerr. Néha a legkisebb, a legegyszeníbb igazságok a leg.
forrtosabbak. \rélemérryem szeritrt az a|érryeg, hogy megért-
stik, az adott pillarratbarr mi a mi igazságunk, és a megfele-
lő p i ll a rra tb atr le gr,'en bátors á gun k kirryilr'á tr ítatri. Azt fo gj r-r k
tapasztalni, lrogy azok, akiknek úqja ker.e sztezi a miétrket,
azért kerülnek a közeltinkbe, hosy megisrne{ék a mi ígaz-
ságurrkat. Nenr számít, milyen jelerrtékteletlnek tűnik az aZ
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igazság, a hatása messzire eljuthat, akár világméretű is lelret,
attól Íüggően, hogy kiket érsz el vele, hogyan segít érthetófo-
bé tenni mások igazságait, és ót milyen feladatot látnak el a
világban.

GONDOLATATNK EVOLUC rOJA

Igazságaink állandóan fejlődnek, és nem is bizorrytalatrul,
rneghatározhatatlarr módokotl, hanenr llagyon is pontosatl és
ti s z tá n, ha köveqj úk az éle tiirtkb en előfordr-rló sz itrkt otris z tikus
esemén1'eket. Gyakrarr felmerül a kérdés, lrogy mit kezdjtink
igazságr-rnkkal, hogyarl adltaqjtrk tor'ább másoknak. Vajorr a
jelenlegi pályafutásurrk á|ta| fejezhetjük ki legjobball' vag.y
jobban terrtrénk, ha valarni mást csirrálnánk, hogy igazsá-
grrrrk kinyilr,ánítását élethivatástrnkká tehessük?

\lé gte le niil fo rr to s, lro gy igazságaink r,aló sá gtarta lmárrak
prőbáját másokotr is ellerrőrizzúk, tre csak azokra lrallgas-
sutlk, akik egyetértenek. Az őszinte beszélgetésekbó1 borrta-
kozik ki a valóság leghívebb képe. A te|jesebb életrcí szőIő
tgazság hatástalall marad, ha értlretetlerl formában fejező-
dik ki, Vagy olyan fi|ozőfiakétrt, amellyel a többi ember nem
ttrd mit kezdeni. Az is fontos, hosy tudjtrk: igazságurrknak
nem kell okr'etlerrül spirituális jellegűnek lentlie. Végered-
rnérryben ternrészetesetl oda fog hattri, hosy az emberiség
teljesebben megértse a spirittralitást, konkrétarr azonbatr
arra a meglratározott területr.e fog vonatkozni, amelyerr mű-
ködtirrk, \,agy amelyre befolyásutrk van. Lehet, lrogy az egyik
igazsíg :' !l l l:f l i lqtr.lsc!: |:!olcásirő| l,"ő|, nrajcl ' 't l:rí.:i]. talárl
a komputertechnikáról, amely az enrberiség felszabadtrlását
mozdítja elő.

Eg.yl'alamiberr biztosak lehetürrk: ha odafigveltirrk, ha
igazságainkra koncetrtrálunk, és energiaszirrtütrket magasall
tartjuk, örönrmel fog]uk tapasztalni, hogy a véletlerrek meg-
szaporodttak, és jelerrtősebbek lesztrek, mint r'alaha.
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