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Bevezetés

A Szellemek a palackban – 50 mû a spiritualitásról címû könyvünk kiadása
azon az elõfeltevésen alapul, hogy az anyagi biztonság keresése önmagá-
ban nem kielégítõ, és még az érzelmi biztonság vagy a hatalmas tudás
sem teheti teljessé életünket – az a sorsunk, hogy a végsõ kérdésekre ke-
ressünk válaszokat. Személyes fejlõdésünk paradoxona abban áll, hogy
végül is önmagunkon túlra mutat. Az igazán fontos dolgok kívül esnek
mindennapos gondjaink körén.

A könyv 50 spirituális témájú mûvet gyûjtött csokorba. A „spirituális”
szó a latin „lélegezni” igébõl származik – ami egyik leghétköznapibb és
legtermészetesebb cselekvésünket jelöli. A Szellemek a palackban alapve-
tõen azzal a céllal íródott, hogy eloszlassa a tévképzetet, miszerint a spiri-
tuális élmény valamiféle abnormális jelenség lenne. Ellenkezõleg, épp ez
tesz bennünket emberré.

Ha valaki hiányolja saját életébõl a szent áhítatot vagy a misztériumot,
az itt bemutatott gondolatok némelyikében fellelheti a lelki gazdagodás-
hoz vezetõ kapuk kulcsát. Ha pedig valaki elért már bizonyos sikereket, de
úgy érzi, hogy még csak az út elején tart, ez a könyv elgondolkodtathatja
életének mélyebb céljairól.

A Szellemek a palackban nem annyira a vallásról vagy a teológiáról szól,
mint inkább az egyén spirituális eszmélésérõl és tudatosságának kiterjesz-
tésérõl. Ezért ismert és egyelõre még kevésbé ismert gondolkodókat mutat
be, akiknek élettörténetében találunk példát drámai megtérésre, a hit hir-
telen megerõsödésére, de arra is, hogy valaki élete során csak lassan lelte
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fel sorsa valódi célját. Ha megtudjuk, mi változtatta meg ezeknek az em-
bereknek az életét, saját gondolataink is mélyebb értelmet nyerhetnek.

Természetesen sok olyan nagy szerzõ és könyv létezik, aki és amely
jogot formálhat arra, hogy a spirituális alapmûveltség részének tekintsük.
Ez a könyv azonban nem azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon a
világ vallásairól, hanem hogy bemutassa a lelki nézõpont korokon és
földrajzi távolságokon átívelõ hatalmas változatosságát. Egyes olvasók
bizonyára meglepõnek találják, hogy a régi vagy ókori szövegek a modern
bestsellerek mellé kerültek, de könyvünk nem tartja elsõdlegesnek azt a
szempontot, hogy az adott mû mikor íródott, csakis azt, hogy eszméi
milyen hatással voltak az emberiségre. Az utóbbi húsz évben reneszán-
szukat élik a spirituális témájú népszerûsítõ könyvek. Ennek a válogatás-
nak az a célja, hogy bemutassa a kiemelkedõ mûveket, még ha egyelõre
bizonytalan is, bekerülnek-e a klasszikusok közé, vagy hogy egyáltalán
„jó” írások-e. Minden kommentár elõtt megemlítünk néhány további
mûvet a hasonló témájú könyvek közül, jelezve, hogy kötetünk melyik
oldalán esik szó róla bõvebben. („Érintkezési pontok”).

A spirituális irodalom a kollektív tudás kincsestára, és legalább olyan
jelentõsége van, mint a tudománynak, a filozófiának vagy a szépiroda-
lomnak. Bár az itt felvonultatott kommentárok csak rövid betekintést
engednek ebbe a hatalmas örökségbe – de reméljük, hogy ekként is fel-
hívják az olvasók figyelmét a téma univerzális jelentõségére.

A következõkben tematikus csoportokban mutatjuk be a tárgyalt
mûveket, hogy az olvasó minél könnyebben megtalálja az érdeklõdési
területének leginkább megfelelõ fejezeteket. Ezeket rövid ismertetõ köve-
ti, amely összegzi a kötetben bemutatott könyvekbõl leszûrhetõ legfon-
tosabb felismeréseket.
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Spirituális életutak

Muhammad Asad: Út Mekkába
Szent Ágoston: Vallomások
G. K. Chesterton: Assisi Szent Ferenc
Ram Dass: Itt és most létezz!
Hermann Hesse: Sziddhárta
Margery Kempe: Margery Kempe könyve
Malcolm X: Önéletrajz
W. Somerset Maugham: Borotvaélen

Mi a spiritualitás célja, ha nem az, hogy megváltoztassa életünket?
Gondolkozzunk el a következõ példákon!

• Malcolm X kisstílû bûnözõ volt, akit a vallás a feketék felemelkedé-
sének szószólójává tett.

• Muhammad Asad bécsi zsidóként nõtt fel, de hátat fordított Európá-
nak, hogy az iszlám nagyszerûségének hirdetõje legyen.

• Szent Ágoston ifjan, még Augustinusként csak az olcsó szórakozá-
soknak és a testi örömöknek élt, de spirituális útkeresését követõen
az egyik legjelentõsebb keresztény egyházatya lett.

• Richard Alpert, a pszichológia professzora feladta harvardi karrier-
jét, hogy Ram Dass néven a meditáció mestere, guru lehessen.

• Assisi Szent Ferenc jómódú kereskedõ fia volt, aki eldobta vagyonát,
hogy romba dõlt templomokat állítson helyre, és elvonult, hogy
bensõséges viszonyban élhessen a természettel.

• Margery Kempe elviselhetetlen, gõgös asszony volt, aki – miután
látomásai támadtak Jézusról – Isten szolgálójává vált.

• Somerset Maugham valós eseményekre épülõ regényében Larry
Darrell hátat fordít az anyagi jólétnek, hogy egész életén át tartó spiri-
tuális kutatásba kezdjen.
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Míg az emberek többsége megelégszik azzal, hogy megpróbál javítani
életszínvonalán, és a személyes fejlõdést az anyagi javak hajszolásával
azonosítja, a fenti személyek egyike sem fogadta el azt az értékrendet,
amelyet „kívülrõl” kapott. Mindegyikük arra a felismerésre jutott, hogy
csak és kizárólag személyiségük teljes megváltoztatásával juthatnak el a
lelki töredezettségtõl a spirituális kiteljesedésig. Történeteik azért hatnak
ösztönzõen, mert megmutatják, hogy az emberi jellem akár végletes átala-
kulásra is képes. Míg a szkeptikusok úgy tekintenek a megtérésre, mintha
elveszítenék azt az önmagukat, akit addig ismertek, a megtért személy
szempontjából nézve ennek pontosan az ellenkezõje történik – mivel meg-
térésük pillanatától nemcsak önmagukért, hanem valamely magasabb cé-
lért élnek, úgy érzik, hogy kiteljesíthetik a bennük lakó személyiséget.

Gyakorlati spiritualitás

Pema Chödrön: Közelíts a félelemhez!
Mohandász Gandhi: Önéletrajz
Kahlil Gibran: A próféta
Dan Millman: A békés harcos útja
Thich Nhat Hanh: A figyelmesség csodája
Miguel Ruiz: A négy egyezség
Sunrjú Szuzuki: Zen szellem, a kezdõ szellem
Eckhart Tolle: A most hatalma
Chögyam Trungpa: A spirituális materializmus meghaladása

A buddhista szerzetesnõ, Pema Chödrön arról mesél, hogy Jack Kerouac,
a beat korszak költõje egyszer felvonult a hegyekbe, hogy szemtõl szembe
találkozzon Istennel vagy Buddhával (õ maga sem tudta, melyikükkel),
de mindössze annyi történt, hogy saját meztelen valójával találkozott,
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és ezúttal sem ital, sem drogok nem voltak kéznél, hogy megvédjék.
Lehetnek ugyan nagyszabású elképzeléseink a „megvilágosodás” elérésé-
nek mikéntjérõl, a spirituális élet hétköznapi valósága a könyörületesség-
rõl és a magasabb lelki szempontokkal való összhang elérésérõl szól. Ezt a
megközelítést választotta a sokak által nagyra becsült Mohandász Gandhi
is, aki az „igazsággal való próbálkozásai” során, amelyekrõl önéletrajzá-
ban számol be, szigorú étrendi megszorításokat, önmegtartóztatást és
egyszerû életmódot követett, olyan szokásokat, amelyek az évtizedek alatt
az önzetlenség és az emberi szabadság jelképévé formáltak egy korábban
csak önmagával foglalkozó fiatalembert. Ez a vietnami buddhista tanító-
mester, Thich Nhat Hanh a „figyelmesség” fogalmával kapcsolatos elkép-
zeléseit juttathatja eszünkbe, amelyek a napi teendõk legapróbb mozza-
natait is jelentõséggel ruházzák fel, és azt sugallják, hogy minden egyes
pillanat értékes. Eckhart Tolle meglepõ sikerkönyve, A most hatalma szin-
tén arra a békére és erõre hívja fel figyelmünket, amit a pillanat megélése
nyújt. Ha minden cselekedetünket a „kezdõ szellem” irányítja – amirõl
Szuzuki mûvében olvashatunk –, elménk friss maradhat és megkímélhet-
jük magunkat attól, hogy téves véleményeket alkossunk.

Az önfegyelem és a figyelmesség segítségével csökkenthetjük az egó
gondolkodásunkra és cselekedeteinkre gyakorolt hatását, de legtöbbünk
talán nem gondol bele, hogy maga a buzgó spirituális kutatás is az egó
mûve lehet. Chögyam Trungpa „spirituális materializmus” fogalma arra
hívja fel a figyelmünket, hogy sokan valójában azért igyekeznek spirituá-
lisan fejlett személyiségek lenni, hogy még jobban érezzék magukat a
világban. Az ember magasabb vagy igazi énjének nem célja, hogy vala-
ki például elhagyja munkahelyét és kolostorba vagy ásramba költözzön.
A megvilágosodást csak akkor érhetjük el, ha sorra vesszük életünk kérdé-
seit és problémáit, pontosan úgy, ahogy vannak. Bár általában mindent
megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük a félelmeinkkel való szem-
besülést, csak akkor léphetünk a valódi spirituális gyógyulás útjára, ha
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ismerjük gondolataink és személyiségünk sötét oldalát is, amint erre a
Chödrön-könyv figyelmeztet.

Miguel Ruiz gyakorlati spiritualizmusa a mexikói tolték hagyomá-
nyoknak azon az elképzelésén alapszik, hogy tudat alatt mindenki
egyezségeket köt önmagával és a társadalommal arról, milyen személyi-
ség akar lenni. Ha tudatosítjuk magunkban ezeket az egyezségeket, újra
saját kezünkbe vehetjük életünk irányítását. Azzá válhatunk, amit Dan
Millman „békés harcosnak” nevez, és megszüntethetjük személyiségünk-
nek azokat az aspektusait, amelyek megcsapolják energiáinkat.

A tapasztalatok sokfélesége

Fekete Jávorszarvas: Fekete Jávorszarvas beszél
Epiktétosz: Enkhiridion
Abraham Joshua Heschel: A sabbat
William James: A vallási tapasztalat változatai
Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok
C. S. Lewis: Csûrcsavar levelei
John O’Donohue: Anam Cara
Helen Schucman – William Thetford: Tanfolyam a csodáról
Idries Shah: A szufi út
Starhawk: Spiráltánc
Paramahansza Jogananda: Egy jógi önéletrajza

Annak érdekében, hogy megírhassa korszakalkotó tanulmányát, A vallási
tapasztalat változatait, William James számtalan önéletrajzi jellegû beszá-
molót olvasott el a spirituális öntudatra ébredés témakörében. Mivel õ
maga nem volt különösebben vallásos, nem is annyira az érdekelte, hogy
az általa vizsgált személyek pontosan mit éreztek vagy láttak, hanem,

22



hogy ez milyen hatással volt az életükre. Arra a következtetésre jutott:
nem az a fontos, hogy az emberek miben hittek, hanem az, hogy ez a hit
pozitív irányba változtatta-e meg az egyént.

A vallás nem egyszerûen csak meggyõzõdések gyûjteménye, hanem
egyfajta sajátos világnézet vagy tudás, ami a hívõ számára kielégítõ ma-
gyarázattal szolgál az ember világegyetemben elfoglalt helyét illetõen. Ez
ugyanúgy vonatkozik az amerikai bennszülöttek Fekete Jávorszarvaséhoz
hasonló, természet alapú kozmológiáira, mint az Epiktétosz filozófiájá-
ban megnyilvánuló sztoikus világnézetre, a zsidók sabbatjára, a hinduk
reinkarnációjára vagy a keresztények Szentháromság-képére. Carl Gustav
Jung évekig tanulmányozta azokat a mitológiákat és hitrendszereket,
amelyeket az emberiség a világ megértése érdekében hozott létre, ám ezt a
sokféleséget nem tekintette a személyes hit ellenségének. Amikor egy-
szer megkérdezték, hiszi-e, hogy Isten létezik, azt felelte: „Nem hiszem:
tudom! Megtapasztaltam, hogy megragadott valami, ami erõsebb nálam.
Valami, amit az emberek Istennek hívnak.”1

Az érzékelés kapuinak feltárása

Richard Bach: Jonathan, a sirály
Fritjof Capra: A fizika taója
Carlos Castaneda: Ixtláni utazás
Csuang Ce: Csuang Ce könyve
G. I. Gurdjieff: Találkozások rendkívüli emberekkel
Aldous Huxley: Az észlelés kapui
J. Krishnamurti: Gondolkozz ezeken!
Robert M. Pirsig: A zen meg a motorkerékpár-ápolás mûvészete
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Elterjedt tévhit, hogy a spirituális irodalom kizárólag Istennel foglalkozik.
De minél mélyebbre ássa valaki magát benne, annál inkább úgy tûnik,
hogy valójában arról szól, hogyan szabaduljunk meg a tévképzetek lera-
kódott rétegeitõl. A Csuang Ce könyve címû ókori mûben szereplõ történe-
teknek és anekdotáknak például az a célja, hogy kirángassák az elmét
megszokott tompaságából és szembesítsék a külsõségek mögött meghú-
zódó taóval, vagyis az egyetemes erõvel. A hozzánk idõben közelebb álló
G. I. Gurdjieff is megpróbálja felrázni azokat, akik alvajáróként élnek,
hogy megláthassák a valóság mélyebb rétegeit, amelyek értelmet adnak az
életnek. Krishnamurti ugyanennek a célnak szentelte az életét. Különb-
séget tett a korlátolt céljaik megvalósítására mechanikusan törekvõ
„technikusok” és az „alkotók” között – akik az olyan dolgokat helyezték
életük középpontjába, mint a szeretet és az igazság, és ezekbõl kiindulva
haladtak kifelé, a társadalmi lét és cselekvés felé.

A zen meg a motorkerékpár-ápolás mûvészete címû nagy hatású könyvében
Robert Pirsig olyan emberrõl ír, akit az igazság (vagyis a „minõség”) kuta-
tása az õrület szélére sodor, ám élete végül gazdagabbá válik e kalad által.
Az ilyen típusú kutatóutak valóban félelmetesek lehetnek, és csak viszony-
lag kevesen hajlandóak arra, hogy kitárják az „érzékelés kapuit”, amelye-
ket Aldous Huxley, illetve korábban William Blake felfedezett.

Carlos Castaneda mûvében teljes mértékben megpróbál elszakadni
a hétköznapi fogalmi sémáktól. Az írásaiban szereplõ Don Juan-kulcs-
figura azt tanítja, hogy az emberek személyisége csak akkor teljesedhet ki,
ha többé nemcsak kultúrájuk tükörképei lesznek, hanem saját kezükbe
veszik elméjük irányítását. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, mivel
az embereket állandóan kondicionálja környezetük. Ha arra törekszünk,
hogy valóban tudatos életet éljünk, a lehetõ legjobb módon használjuk
fel idõnket. A fenti könyvek szerzõinek is ez a céljuk, de egyikük sem szab-
ja ki alapfeltételként, hogy gondolatrendszere megértéséhez istenhívõnek
kellene lenni.
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Kapcsolat Istennel és az élet célja

Ghazálíj: A boldogság alkímiája
Dag Hammarskjöld: Útjelzõk
Daniel C. Matt: Amit a kabbaláról tudni kell
Michael Newton: Lelkünk útja
Avilai Szent Teréz: A belsõ várkastély
Teréz anya: Az egyszerû ösvény
Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel
Rick Warren: Céltudatos élet
Simone Weil: Istenre várva
Emanuel Swedenborg: Menny és pokol

Minden nagy spirituális mûvet a „Miért vagyunk itt?” kérdés inspirált.
Több mint 900 évvel ezelõtt Ghazálíj A boldogság alkímiája címû mûvében
ésszerû magyarázatot próbált adni az emberi létezésre, ami a vak hit
helyett a logikán alapul. Ghazálíj szerint Isten azért teremtette meg az
embereket, hogy minél jobban megismerjék õt, és boldogságuk azon
múlik, hogy milyen mértékben törekednek erre a megismerésre. A Daniel
Matt mûvében felvázolt zsidó kabbalát szintén azért hozták létre, hogy
választ találjanak a létezés misztériumára. Központi gondolatainak egyi-
ke az, hogy Isten azért teremtette az embereket, hogy kiteljesedhessen, így a
világegyetem fejlõdése gyakorlatilag az egyes emberekben rejlõ egyedi
lehetõségek kibontakozásán múlik. A kortárs írók mûvei közül Rick
Warren Céltudatos élet címû könyve azt a határozott nézetet vallja, hogy
életünk legfõbb célja lényegében Isten dicsõítése, és hogy azért öltöttünk
emberi formát, hogy a lélek örökkévalóságát jobban megérthessük.

Az élet céljának felismerése meghatározó esemény az elhivatottak sor-
sában. Az egyszerû ösvényben azt olvashatjuk, hogy Teréz anya viszonylag
késõn hallotta meg Isten hívó szavát, hogy Kalkutta szegényeinek legsze-
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gényebbjeit gyámolítsa, de küldetésének tisztasága hozzásegítette, hogy
15 év leforgása alatt egyszerû iskolavezetõbõl egy egész világra kiterjedõ
spirituális szervezet irányítója legyen. Teréz anya Avilai Szent Teréz kereszt-
nevét vette fel, és a szent élettörténetébõl merített ösztönzést saját útjá-
hoz. Avilai Szent Teréz, az egykori zabolátlan fiatal lány egy sor eksztati-
kus isteni látomás révén lépésrõl lépésre érett spirituális vezetõvé, és késõbb
több zárdát és kolostort is alapított. Dag Hammarskjöld, az Egyesült
Nemzetek volt fõtitkára kiváló modern példáját nyújtja annak, hogy a spi-
rituális meggyõzõdés miként irányíthatja a világi hatalom birtokosát is.

A „Miért vagyunk itt?” kérdés megválaszolásának fontosságát tovább
hangsúlyozza a tudat, hogy az élet igen rövid. Ezért egyetlen spirituális
könyvtár sem lehet teljes a túlvilágról és az örökkévalóság eszméjérõl szó-
ló könyvek nélkül. Swedenborg azt állította, hogy Menny és pokol címû
mûve nem a fantázia szüleménye, hanem azoknak a világoknak a pontos
leírása, amelyekbe egy magasabb tudatállapotban jutott el. Ezt a könyvet
a Lelkünk útja címû munkával együtt érdemes olvasni, amelyben a kortárs
Michael Newton hipnotizált pácienseinek vallomásain keresztül meg-
gyõzõ módon írja le, mi történhet velünk testünk halála után.

Az emberiség spirituális fejlõdése

Richard Maurice Bucke: Kozmikus öntudat
James Redfield: A mennyei prófécia
Ken Wilber: A mindenség elmélete
Gary Zukav: A lélek lakhelye

A mindent átható emberi tudatosság a spirituális irodalom egyik visz-
szatérõ témája. Bucke Kozmikus öntudat címû könyve ennek az almûfajnak
egy korai példája, és azt állítja, hogy a misztikus élmények száma a törté-
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nelem során egyenletesen emelkedett, és hogy a közvetlen isteni kinyilat-
koztatások gyakoriságának ilyenfajta növekedése végül szükségtelenné
fogja tenni a vallásokat. Gary Zukav A lélek lakhelyében amellett érvel,
hogy az evolúció során az emberiség ötérzékû lénybõl olyan „többér-
zékû” lénnyé fejlõdik, aki a spirituális valóság több szintjét is képes érzé-
kelni és felismerni, magyarán: „emberi tapasztalatokat gyûjtõ spirituális
lények vagyunk.”

Az 1990-es évek másik elhíresült könyve, A mennyei prófécia arra ösz-
tönzi olvasóit, hogy próbálják meg „nagyobb távlatból” szemlélni a törté-
nelmet és vegyék észre, hogy az anyagi biztonság utáni vágyat lassan fel-
váltja a spirituális cél keresése. Ken Wilber, korunk nagy teoretikusainak
egyike, a „mindenség elméletét” kívánja megtalálni: olyan elméletet, ami
a tudat fejlõdését képes összhangba hozni az evolúcióval és a fizikával
kapcsolatos ismereteinkkel. Nemcsak a tér és az anyag kozmoszában
élünk, mondja, hanem „A Kozmoszban”, amelynek egyformán része az
érzelem, az értelem és a spiritualitás világa. Az emberi faj valódi evolú-
ciója csak akkor indulhat útjára, ha ugyanolyan figyelmet szentelünk
személyes fejlõdésünknek, mint amennyit eddig az anyag manipuláció-
jának szenteltünk.
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A spirituális ösvény mérföldkövei

A láthatatlan rend elfogadása

„Ha valakinek a lehetõ legtágabb és legáltalánosabb értelemben kellene jellemez-
nie a vallás mibenlétét, azt mondhatná, hogy abból a hitbõl táplálkozik, misze-
rint létezik egy láthatatlan rend, és legfelsõbb jóságunk abból ered, ha harmoni-
kus módon igazodunk ehhez.”

William James (A vallási tapasztalat változatai)

Hajlamosak vagyunk úgy gondolni az emberiség eredményeire, mint
bizonyos célok kitûzésére és teljesítésére, úgy, mintha a világot céljaink-
nak és vágyainknak megfelelõen alakíthatnánk. Egyértelmûnek vesszük,
hogy ha kellõképpen igyekszünk, és elegendõ idõ áll a rendelkezésünkre,
gyakorlatilag bármit elérhetünk, amit csak akarunk. Azonban ha elég
sokáig élünk, elkerülhetetlenül be kell látnunk az Ótestamentumban sze-
replõ példabeszéd igazságát: „Sok gondolat van az ember elméjében; de
csak az Úrnak tanácsa áll meg.”2

Nem mindenki hisz egy meghatározott Istenben, de a legtöbb ember
végül belátja, hogy létezik valamiféle intelligens hatalom, ami a világ-
egyetemet mozgatja. Ezért az elsõ lépés a spiritualitás útján az, hogy
elismerjük: az élet jobban mûködik és több értelmet nyer, ha összhang-
ban élünk ezzel a „láthatatlan renddel”. Paramahansza Jogananda Egy
jógi önéletrajza címû mûvében visszaemlékezik egyik tanítója, Bhádurí
Mahásaja, a lebegõ szent szavaira:

„Az isteni rend bölcsebben gondoskodik jövõnkrõl, mint bármely biztosítótársa-
ság… A világ telve szorongó emberekkel, akik külsõ biztonságban bíznak. Keserû

28

2 Péld 19:21, Ford.: Károli Gáspár



gondolataik sebhelyként éktelenítik el homlokukat. Az Egyetlen, aki elsõ születé-
sünktõl kezdve ellát minket levegõvel és tejjel, tudja, miként gondoskodjon nap-
ról napra híveirõl.”

A taoizmusban ez a láthatatlan rend vagy erõ maga a tao. Az, aki össz-
hangban él a taóval, bepillantást nyer a dolgok valódi természetébe, de
ahhoz, hogy ezt elérje, alázatosnak kell lennie, és be kell látnia, hogy
valami nálánál nagyobb dolog részévé vált.

Az élet céljának kifürkészése

A személyes fejlõdés fogalmán ma általában azt értjük, hogy a sikeresebb
karrier vagy a jobb magánéleti kapcsolatok érdekében megpróbáljuk
tökéletesíteni önmagunkat. Valódi átalakulást azonban szinte kizárólag
erõs spirituális hit segítségével érhetünk el. Igaz, azok az emberek, akik
megtérnek vagy akiknek isteni felismerésben van részük, általában kivéte-
les vagy nagyon fogékony személyiségek, a lényeg mégis az, hogy öntu-
datra ébredésük olyan új irányt ad energiáiknak, ami elõtérbe helyezi jó
tulajdonságaikat, és lehetõvé teszi, hogy céltudatosabb életet éljenek.

Carl Gustav Jung azt mondja, hogy amikor egy ember belép a világba,
egy kérdéssel érkezik, amelyre az életének kell választ adnia. A legtöbb
embernek soha nem jut eszébe, hogy így tekintsen az életre, de a spiri-
tuális élmények bárkit rádöbbenthetnek arra, hogy teremtett lények
vagyunk, és létezésünknek minden bizonnyal oka van. A Céltudatos élet-
ben Rick Warren olyan találmányhoz hasonlítja az életet, aminek csak ak-
kor fedezzük fel a célját, amikor kapcsolatba lépünk feltalálójával. Addig
a pontig az élet szerinte értelmetlen. Megpróbálhatunk azáltal értelmet
találni benne, hogy saját ambícióinkra alapozva elérendõ célokat állítunk
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magunk elé, de létezésünk csak akkor léphet magasabb szintre, ha felfe-
dezzük az élet isteni célját.

A kabbala bölcsessége szerint az isteni királyság csak az emberiség tevé-
keny részvételével képes kibontakoztatni a világban rejlõ lehetõségeket.
A teremtett ember dolga az, hogy eltûnõdjön Isten akaratán és a teremtés
misztériumán. Ez csak úgy lehetséges, ha nem magában hisz, hanem felis-
meri Isten végtelenségét, mivel így az isteni megnyilvánulás eszközeként
tekint magára. Az emberek többsége azt hiszi, hogy „eszköznek lenni” azt
jelenti, hogy elveszítjük életünk irányításának lehetõségét. Ezzel szemben
minden gondolkodó azt hangsúlyozza, hogy valójában éppen ez az, ami
felszínre hozza a bennünk lappangó lehetõségeket. Az önismeret a hívõk
szerint annak felfedezése, hogy Isten milyen embernek szánt bennünket.
Arról azonban mindenki maga dönt, hogy tetteivel kifejezésre juttatja-e a
lelkében megtalált igazságot vagy ígéretet.

Az én elvesztése

A XX. századi iszlám teológus, Ghazálíj kifejti, hogy az emberek örömü-
ket lelik a képességeikben – például a düh a bosszúban, a szem a szép dol-
gok szemlélésében, a fül pedig a zenében talál örömre –, ha tehát az
emberek legemelkedettebb képessége az igazság felfedezése, akkor szük-
ségképpen abban kell leginkább örömöt lelnünk.

Azt gondolhatjuk, hogy akkor lesz részünk a legtöbb élvezetben, ha
kielégítjük vágyainkat, ám a spirituális tanítók szerint addig nem ismer-
hetjük meg a ránk váró sokkalta nagyobb boldogságot, amíg hátat nem
fordítunk ezeknek a földi kívánságoknak. A világ is nyújt örömöt, ám
Isten megismerésének öröme a hívõk tanúsága szerint leírhatatlanul
nagyobb: a hétköznapi értelemben vett én elvesztése nyújtja a legna-
gyobb megnyugvást.
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A Tanfolyam a csodáról a következõket mondja: „Küldetésed nagyon
egyszerû. Az a dolgod, hogy úgy élj, hogy bebizonyítsd: nem csak egy »én«
vagy.” Lehetséges úgy élni, hogy ne csak kisszerû egoista vágyaink domi-
náljanak. Dov Baer, a XVIII. századi haszid mester arra tanít: „Ha úgy gon-
dolsz önmagadra, mint valamire, akkor Isten nem költözhet beléd, mert
Isten végtelen.” Paradox módon akkor lehetünk tehát a legerõsebbek, ha
elveszítjük énünket, vagyis az egónkat.

A jelen megélése

A mohó ember valamiféle elvont jövõért él. A spirituális szemléletû em-
ber viszont mindig az adott pillanatot értékeli a legtöbbre.

A figyelmesség csodája címû könyvében Thich Nhat Hanh Lev Tolsztoj
meséjét idézi, a király történetét, aki jól akart dönteni, és égen-földön
kereste a választ a következõ három kérdésre: Mi a dolgok végrehajtásá-
nak legjobb idõpontja? Kik a legfontosabb emberek, akikkel dolgozni
érdemes? Mi a legfontosabb teendõ?

A válaszok nem pontosan úgy szóltak, ahogy a király elképzelte: a leg-
fontosabb idõ a most; a legfontosabb ember mindig az, akivel éppen
vagyunk; a legfontosabb cél az, hogy boldoggá tegyük azt az embert, aki
éppen mellettünk áll. Az Útjelzõkben Dag Hammarskjöld, az Egyesült
Nemzetek fõtitkára azt írja, hogy könnyebb valakinek nagy ügyek mellett
elköteleznie magát, mint valódi változást elérnie egy ember életében.
Csuang Ce pedig elmeséli annak az embernek a történetét, aki visszautasí-
totta a királyi trónt, mert jobban érdekelte a zöldségtermesztés. Naivnak
tûnhet az a választás, hogy feladjuk nagyratörõ terveinket és inkább az
adott pillanatra összpontosítsunk, de sok spirituális író, többek között
Eckhart Tolle és Sunrjú Szuzuki is azt hangsúlyozza, hogy ez az elsõ lépés
a valódi hatékonysághoz vezetõ úton.
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A jelen teljes megélésének másik elõnye az, hogy visszakapjuk az élet
egyszerû élvezetét, mivel a bánat és az aggodalom szükségszerûen a múlt-
tal és a jövõvel kapcsolatos gondolatokból ered. A békés harcos útjában a
Dan nevû szereplõ hatalmas felfedezése szerint: „Nem léteznek hétköz-
napi pillanatok!”

A lét megosztottságán túl

Végül minden spirituális utazó megtapasztalja az univerzum „osztatlan-
ságát”, vagyis alapvetõ egységét, amely felette áll az olyan világi ellentét-
pároknak, mint a jó és a rossz, a dicséret és a szemrehányás, a boldogság
és a bánat. Azért ragaszkodunk ahhoz, hogy szüntelenül megkülönböz-
tessük a dolgokat, mert fenn akarjuk tartani abbéli meggyõzõdésünket,
hogy a világ különálló tárgyak és gondolatok gyûjteménye, miközben e
felszín mögött a soha nem változó egységre bukkanhatunk. Ráébredünk,
hogy ha létezik Isten, aki a világegyetemet teremtette, abból az követke-
zik, hogy Isten mindent magában foglal – még azokat a dolgokat is, ame-
lyek látszólag szemben állnak vele.

Tévesen azt hisszük, hogy az életen keresztül utazó magányos entitások
vagyunk, azonban a világ mitológiáinak és vallásainak többsége áttétele-
sen azt mondja ki, hogy a lélek csak a Szellem egy szilánkja, az univerzum
egységes eredõjének a része. Megpróbálhatjuk fenntartani a különállóság
illúzióját, de pontosan az ebbõl fakadó fájdalom és az egység hiánya az,
ami végül elvezethet bennünket a világegyetem holisztikus szemlélet-
módjához.

Az egység felismerésének két kézenfekvõ következménye van. Az elsõ,
hogy nagyobb könyörülettel viseltetünk minden élõ iránt, mivel ráébre-
dünk, hogy mindannyian ugyanannak az életerõnek a megnyilvánulásai
vagyunk: amit a másik emberrel teszünk, azt magasabb szinten valójában
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önmagunkkal is cselekedjük. A második a nagyobb lelki egyensúly. Az
emberek általában öröm és fájdalom, nyereség és veszteség között inga-
doznak, ám amíg ez így van, nem lelhetnek valódi békére. A lelki egyen-
súly olyan életfelfogást feltételez, ami nem törekszik arra, hogy azonnal
különbséget tegyen jó és rossz, tetszés és nemtetszés között, hanem
belátja, hogy a dolgok egyszerûen csak „vannak”. Ez ellentétben áll azzal,
ahogy a legtöbb ember valójában él. Ezt az egységet általában csak egy-egy
rövidke pillanatra ismerjük fel, azonban ha sikerül gyakoribbá és hosz-
szabbá tennünk az osztatlanság ilyenfajta felvillanásait, megváltoztat-
hatjuk életünket.

Van egy perzsa közmondás: „Az igazságot ne a porladó könyvekben
keresd, hanem a lelkedben! A Holdat ne a tóban keresd, hanem az
égen!” Nos, az itt következõ kommentárok nem közvetlenül a Holdat
mutatják, inkább csak egy-egy pillantást nyújtanak a tóra, de remé-
nyeink szerint arra késztetik majd az olvasókat, hogy felemelve tekin-
tetüket a végigolvasott könyvbõl, elkezdik keresni a maguk gyakorlati
spirituális útjait.
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