
Folytonosság

áldozóhely volt szentély

pogány templom később keresztény

mutatja még egy-két mohos darab

a hajdani falat

most csak hely fű fa és bokor

tenyészget csöndjében élni akar

lábod ősi ösvényre ismer

akármikor jössz itthon van az isten.

Kányádi Sándor

Prológus

A gyönyör ára

Avagy: Senki nem mehet haza egyedül

A szavak, ha igazak, már megírattak az örökkévalóságban, az időn túl.
Az, akí írja, csupán segít nekik formát, alakot ölteni az időben.

Amikor az ember ír, különleges pillanat, lehetőség a kapcsolódásra.
Az író aktuális lelki- és tudatállapotának függvénye, hogy ez a kapcsolat
milyen tiszta, és milyen üzenet közvetítésére alkalmas. A történet egy
különleges része mostantól lehet a te történeted is... írd tovább.

Teremtéstörténet

Abban az időben, mikor az Ég gyermekei ide érkeztek a Földre, még
minden más volt. Dalaik betöltötték az eget, miközben együtt táncoltak a
tengerek hullámaival és repültek a szelek szárnyain. Amerre jártak az élet
áramlatai jártak át mindent, s nyomukban füvek, fák, virágok nyíltak,
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madarak, és állatok ébredtek fel a semmiből. Az egész föld egy csodálatos
kert volt, melyeknek ők voltak a kertészei. A szívükből áradó tiszta fény és
a soha véget nem érő dallam áthatotta és oltalmazta az életet.

Történt azonban, hogy eljött egy nap, mikor az egyikük, abbahagyta az
éneklést, és fényét önmaga felé fordította. Magára tekintett, és önmagát
kezdte el formálni, alakítani. A csodás fényruhája egyre sűrűbb lett. Már
nem a ragyogó világosság tündökölt, hanem a színek fura sokszínűsége.
Egyre elégedettebb és büszkébb lett magára. Különbnek érezte magát, úgy
vélte hogy most valami igazán különöset alkotott.

A gyönyör ára

A társai közül sokan megpillantották őt. Vágy ébredt bennük, hogy
ők is átéljék a sokszínűséget. Egyre többen és többen kezdtek el önmaguk
felé fordulva formát, arcot, alakot adni saját maguknak. Szépek voltak és
gyönyörűek, sajnos azonban nem vették észre, hogy ezért a szépségért és
gyönyörért nagy árat kell fizetniük.
Elvesztették a világosságerejüket, hiszen az anyagivá vált testükön már
nem tudott átsugározni az égi forrásból kapott világosságerejük, sem
szívük melege nem tudta már áthatni a körülöttük levő életet. Alig
néhányan maradtak meg közülük eredeti alakjukban, ők is visszahúzódtak
a hegyek ormaira s a tengerek mélységeibe.

A Föld, ez a nagy kert, amit rájuk bíztak, gondoskodó kertészek hiányában
dzsungellé változott. A növények és az állatok világának harmóniája
odaveszett.

Lassan ők is elfelejtették, kik is valójában, honnan jöttek, mi is a
rendeltetésük. Testük olyannyira sűrű lett, hogy már arra sem volt
alkalmas, hogy az örök élet forrásaiból merítve fenntartsák magukat. A
fényruhájuk helyett az anyagból épített test halandóvá vált Égi lelkük
körül.

Hatalmas tragédia volt ez. Az égi emberek fényruha nélkül sem táncolni,
sem énekelni nem tudtak többet. Az élet forrásaitól elzárták magukat.
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Végérvényesen itt rekedtek volna, ha azok néhányan, akik megtartották
fényruhájukat, nem határozták volna el, hogy megmentik testvéreiket.

A megoldás

Minden erejüket összeszedve egy új különleges fajt teremtettek a
földre, az Embert, aki majdnem olyan volt, mint amilyenné testvéreik
alakították fényruhájukat. Gondolkodásra is képessé tették. Így lehetővé
vált az, hogy testvéreik kapcsolódhassanak az emberhez.

Ezért lett ez a különös lény, az ember ezen a Földön. Lehetősége van az
életre itt, de lehetősége van arra is, hogy felismerje magában azt az Égi
embert, akit a gondjaira bíztak, aki nélküle nem térhet vissza Égi
otthonába.

Az égi törvény szent. Szabad akarattal rendelkezik minden élő lény. Így a
ember is dönthet arról, hogy éli a halandó emberek hétköznapi életét, vagy
meghallja a hívást, és felismerve a benne lakozó égi ember hangját, hallgat
rá, elfogadja vezetését és vele elindul az Égi ember számára rendelt
hazavezető úton.

Ez az út azonban közel sem egyszerű. Ugyanis nem csak az a feladat, hogy
az ember magáért tegyen, hanem egyúttal az is, hogy az itt kóborló
testvéreinek is segítsen megtalálni az élethez vezető utat.

Senki nem mehet haza egyedül… Te sem!
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Első fejezet: Én vagyok,

a háromszoros ego születése

Tanítvány beszélgetése a Mesterrel

T: Kérdezhetek?
M: Természetesen.

T: Ha egy emberben felmerülnek kérdések önmagával kapcsolatban, annak
az oka elsősorban saját lényében keresendő?
M: Igen, következtetésed helyes. Hiszen az ember ma azon feladat elé van
állítva, hogy önmagára találjon.

T: Ha ez így van, akkor ezen felmerülő kérdések valamely belső folyamat
eredményeinek kell legyenek?
M: Természetesen, hiszen a pár napos gyermek még beszélni sem tud.
Így a tudatosság és a személyiség fejlődése meghatározza a kérdések
megjelenésének idejét. Ez mindenképpen a pubertás utáni időszak után
kezdődik, azaz az ösztönvilág ébredésével és a karmikus örökség
megjelenésével, ami egyben meghatározza azt is, honnan indul el az ember
a tudatosodás útján.

T: Ebből az következik, hogy amíg nem születnek belső kérdések, addig az
ösztönvilága alapján és ennek megfelelő valamely külső minta szerint
gondolkodik, él, cselekszik az ember?
M: Különböztessünk meg különböző fejlődési fázisokat ahhoz, hogy
állításod helyes legyen.
A pubertáskor például egy nagyon figyelemre méltó életszakasz, ugyanis a
mikrokozmikus karmikus befolyások, azaz a lélek előző életeinek minden
hozadéka erők formájában ezen időszakban áramlanak be a fiatal ember
lényébe.
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A 28. életévét betöltött ember nevezhető felnőttnek, ezen időszak után
kezdődik az adott inkarnációhoz kapcsolódó sorsfeladatok megvalósítása.

T: Tehát mondhatjuk, hogy a személyiséget az életének első szakaszában
az szülőktől öröklött hatások és a világból megtanult minták formálják 0-14
évig, a következő 14 évben pedig ezekhez társul minden eddigi élet
esszenciális karmikus öröksége?
M: Igen. Nagy vonalakban ez helytálló állítás. Tehát akik aktuális életükben
28. életévüket elérték, azok megkapták minden eddigi életük
összességének az eredményét.

T: Ez azt is jelenti, hogy a 28. életévünk után következő néhány évtized lesz
a meghatározó, ahol az ember adott életének sorsfeladatával szembesül?
M: Igen, azonban ebben a korszakban, a vízöntő kor elején ennek
tudatosítása nehezebb, mint eddig bármikor a történelem során, mivel az
én-tudat minden korábbinál műveltebb.

T: Miért? Ennyire más a mai ember, mint mondjuk az előző görög-római
kultúra korszakában volt?
M: Egy lényeges tekintetben igen. Míg az előző korszakban a szociális élet
megismerését kvázi ajándékba kapta alaptulajdonságként, ma ezt
önmagában kell felszabadítania.

T: Ez pontosan azt jelenti, hogy mondjuk a római birodalom polgára
embertársai megismerésének, felsimerésének képességét úgykapta meg,
mint mondjuk mi kezünket- lábainkat, hallásunkat? Tehát kész
tulajdonságként?
M: A hasonlatod igazán találó. Igen, ez nagyon közelít a valósághoz.
Ez ténylegesen olyan, mintha ma nem csak járni kellene megtanulnunk,
hanem ennek előtte a lábainkat a szabad akaratunk és a tudatosságunk
erejével kellene kinöveszteni, ha szeretnénk önerőből mozogni a térben.

T: Ebből következtethetek arra, hogy aki még ezt a képességet nem
élesztette ma fel magában, az ennek hiányában kénytelen más “lábait”
használni? Azaz a felmerülő kérdésekre továbbra is külső minták alapján
válaszokat keresni?
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M: Jól látod. Abban a korban az igen igen volt. A nem nem. Nem volt lehet,
talán, esetleg. Azaz mindennel kapcsolatban egyértelmű viszonyok álltak
fenn. Nem volt szükség a helyzetek, életesemények részleteinek
folyamatos éber vizsgálatára. Belülről volt ismerhető az adott helyzet
valósága. Ma mindezt tanulnunk kell. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben
leküzdjük az én tökéletesedésének vágyát. Ezért fontos a hiteles forrásokra
rátalálni, és alázattal közeledni az egyetemes bölcsességhez, mely onnan
ismerszik fel, hogy a terminológia lehet különböző, a lényegét tekintve az
üzenet ugyanaz..

T: Tehát ha egy emberben kérdések merülnek fel önnön életével
kapcsolatban, akkor ezt valamely külső tanító, vagy tanítás segítségével
kénytelen megválaszolni?
M: Nem feltétlenül, de mindenképp ez a könnyebbik, évszázadok alatt
tanult, bár ma már kevésbé célravezető út a számára. A források segítenek
felébreszteni az lélek emlékezetét, a ma hiteles tanítói pedig
tekintélyelvűség helyett inkább utitársak, vagy egyes tanítások postásai
csupán.

T: Jól értem, hogy a tekintélyelvűség az előző korszakokban működő
mintázat maradványa?
M: Igen. Abban a korban, mikor a szociális megismerés alap tulajdonság
volt, az emberek ösztönszerűen megérezték az Igazságot, ösztönszerűen
látták egymás lényét, tudtak dönteni kapcsolódásról vagy elhatárolódásról.
Ebben az időszakban az embereket tömegesen lehetett vezetni. A vallásos
dogmák is ezen korban alakultak ki, az akkori korszellemnek megfelelően.

T: Tehát, ha ma egy ember valós válaszokat akar kapni lényében felmerülő
kérdésekre, akkor a külső tekintélyektől el kell fordulnia, és önmagában
kell szabad gondolkodással megtalálnia a válaszokat?
M: Ez igazán üdvös lenne mindenki számára, sajnálatos módon azonban
ennek a felelősségét kevesen merik egyedül magukra vállalni, ezért óriási a
szellemi közösségek szerepe a tudati-lélek kifejlesztésének korszakában.
Mert a mai korban és a következő évszázadokban a szabad gondolkodás
kifejlesztése lesz az emberiség elsődleges feladata. Ez a Tudati Lélek
korának, a Vízöntő korszaknak az elsődleges feladata az emberiség
számára.
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Görbe tükör - kezdjük ott, ahol éppen vagyunk

Ha belenézünk reggel a tükörbe, gondolhatnánk, hogy akit látunk, ő
az, akit a legjobban ismerünk. Merengő pillanatainkban elsuhan előttünk
megannyi emlék, gondolat, öröm és bánat, melyhez számos érzelem társul.
A napi dolgainkra készülve önbizalommal vagy félelmekkel telve tekintünk
előre, remélve, hogy a nap végén mosoly lesz majd az arcunkon.

Képességeink, tulajdonságaink, családi, szociális és társadalmi
kapcsolataink, azaz a külvilág és a belső gondolati és érzelmi életünk,
tudatos vagy kevésbé tudatos tetteink megtapasztalt következményei
mind-mind arra ösztönöznek, hogy újra és újra definiáljuk: kik is vagyunk
valójában.

Emlékszünk gyermekorunkban azokra a játékokra, mikor eljátszottuk a
westernhőst, Csipkerózsikát vagy Supermant, hősök voltunk, királyfik vagy
királylányok, akiknek a bőrébe bújva számos boldog, hősies helyzetet
éltünk át a fantáziánk korlátlan világában.

Felnőttünk. A szerepeinket már nem a képzeletünk, hanem a külvilág
aggatja ránk. Otthon szülőként álljuk a sarat, a munkahelyen főnököt vagy
törekvő, esetleg ellenálló munkaerőt játszunk. A közösségi média felületein
boldog vagy épp haragos, kritikus énünk kerül előtérbe, posztokkal
rajzolva magunkról önarcképeket a felhőbe. A családi eseményeken
szüleink még mindig pelenkában látnak minket. Barátaink számára
bekerültünk egy dobozba, ahova valami élethelyzet folytán besoroltak
minket, és a változásainkról alig vesznek tudomást, aminek köszönhetően
nekünk egyre nagyobb erőfeszítés megfelelni.

Nézz újra tükörbe. Most. A könyv olvasása megvár, csak menj.
Nézz bele és kérdezd meg magadtól, aközül a sok szerep közül amit játszol,
melyik vagy te valójában?

Most olvasod tovább, és biztos nem mentél el a tükörig. Pedig igazán
hasznos lenne, mert ha egészen közel hajolsz, a szemedben megláthatnál
valakit. Azt a valakit, aki belülről figyel. Figyel, mióta ki tudtad mondani azt
a szót, hogy “én”.
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De ki az az én? A tehetséges vezető? Az áldozatkész társ? A kitartó
sportember, aki folyamatosan futja a kilométereket? A türelmes és
megértő barát, akinek mások minden bajukat elmesélik?
A gyönyörűre sminkelt arc a tükörben? Az, aki készül arra, hogy végre
ledobjon pár kilót és formás alakja legyen? A férfi, aki összekapja magát és
végre a sarkára áll? Az, aki félelmekkel telve áll sorba hogy megkapja a
következő gyógyszeradagját? Az összetört szív, akit elhagyott a szerelme?
A magányos szülő, akitől távol élnek a gyermekei? A hitelező, aki minden
kölcsönadott fillért külön füzetben tart számon? A jó szerető, aki ismeri a
gyönyörök világát? Az adós, akinek lelkét nyomja az a sok hitel, kölcsön,
ami terheli az életét? A filozófus, akinek mindenről is van biztos
véleménye?
A tájékozott, aki tanfolyamról tanfolyamra, iskoláról iskolára jár,
papírfetisisztaként gyűjtve a boldogságához szükséges okleveleket?
Az érzékeny, akit egy jó marketinges megvesz egy családi képpel meg
néhány cicával? A munkás, aki a villamoson sóvárogva nézi a
légkondicionált menedzsereket márkás autóikban?  Az vagy, aki állataival,
kertjében virágaival, növényeivel éli házas életét? A kritikus, aki pontosan
tudja mindenki esetében, hogy helyesen gondolkodik, cselekszik -e? Az,
akinél mindig van valami nasi, hogy meglegyen a pillanatnyi boldogsághoz
szükséges cukordózis? Sorold tovább bátran, tedd hozzá a saját szerepeid.
A szerepeket, melyeket már régen nem a te fantáziád, hanem az élet
aggatott rád.

Hagymahéjak. Igen, a sok-sok szerep. Talán a leírtakból néhány igaz rád.
Talán vannak olyanok, melyek már fel sem tűnnek, amikor játszod őket.
Mind-mind olyanok, mint a hagymahéjak. Kezd el lehámozni magadról
őket. Csak mond ki: nem én vagyok. Ez csak egy tulajdonság, egy szokás,
egy érzés, egy gondolat.

Mi történik? Nem marad a végén semmi? De, valami marad.

Emlékszel, kértelek, hogy menj el a tükörhöz és közelről nézz bele. A
szemed közepén abban a fekete kis pontban, ha eléggé figyelsz, meglátod
azt, aki visszanéz rád. Azt, aki figyel.
Igen, Ő marad. A magadról lehámozott szerepeid után csak ő marad. De ki
ő? Ki az aki figyel?
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Menjünk vissza a gyerekkorba. Hogyan is történtek a dolgok?
Megszülettél… Erre talán senki sem emlékszik… Aztán megtörtént a
fogváltás időszaka, ahonnan már vannak emlékeink… Igen, itt kezdted
valójában az önálló életet.
Rácsodálkoztál a világra, és hősöket, mintákat kerestél magadnak, azt
remélve, ha olyan leszel mint “Ő” akkor leszel igazán boldog. Színészek,
zenészek, sportolók poszterei, képei vettek körbe a szobád falán, de az is
lehet, hogy csak az ábrándjaidban elevenedtek meg.

Aztán történt valami különleges, alig néhány év leforgása alatt. Pattanások.
Hiszti. Viták. Szabadságvágy. Én, én, én. Alig múltál 10 éves és már úgy
érezted, a világ túl szűk hely neked, menni kell… hova? Nem tudtad. De
valami titokzatos erő elkezdett vezetni. Ha nem volt lehetőséged,
könyvekben, történetekben utaztál messzire.

Még valami más is történt, érzések, viharos tenger lett a véred. Ösztönök,
vágyak korbácsolta hullámokban tört rád a legváratlanabb pillanatokban is.
Majd valamelyest ezeket megtanultad uralni. Gondolkodásodat az iskola,
érzelmeidet az élet tapasztalatai formálták, mig felnőtté nem váltál.
Elnyomva azt, ami benned van, megfelelve annak, amit a világ elvár. De
amit elnyomtál, ott maradt mélyen a felszín alatt, rejtetten befolyásolva
tovább minden pillanatot.
Van szabadság? Van szabad befolyások nélküli érzés, gondolat?

Nagyon fontos kérdések ezek! Ha megvizsgáljuk elménk működését, akkor
bizony arra jöhetünk rá, hogy nem vagyunk azonosak sem a
gondolatainkkal, sem az érzelmeinkkel, sőt még a fizikai testünkkel sem.
Az az én, amit a tükörben látunk és azok a gondolatok, valamint érzelmek,
amelyeket személyes tudatunk által átélünk, valójában egy torz tükröződés
eredménye.

Ezt a torz képet “elmeszemüvegünk” hozza létre azokból a mély tudatalatti
mintákból, amit már fogantatásunk pillanattól kezdve tanulással és
tapasztalással elsajátítottunk, majd felépítettük belőle személyes
identitásunkat, amivel az évek előrehaladtával 100%-ban azonosultunk.
Ezért amikor a tükörrel szemben állunk és visszatekint az a valaki, akit
énnek hiszünk, valójában csak valódi lényünk egy igen piciny részét látjuk,
amit a lokális elménk képes felfogni.
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A lokális elme azokból az információkból tud táplálkozni, amit az öt
érzékszervvel, úgy mint látás, hallás, ízlelés, szaglás, érintés, képes felfogni
a külvilágból. Ezekből az érzékszervi érzékelésből begyűjtött adatok
alapján, aztán agyunk a korábbi tapasztalataink által, amit a világunkról
megtanultunk gondolati és érzelmi emlékeket rendel hozzá, és ezek
alapján szinte öntudatlanul válaszreakciókat produkál, ami újabb
gondolatokat, érzelmeket és tetteket szül. Mindennek a folyamatnak
mindössze 5%-ka tudatos jellemzően. 95%-ban a tudatalattinkban tárolt
kondicionált program mintázatok reaktív, azaz nem tudatos, hanem
ösztönös megnyilvánulása.

Ráadásul a tudatalattinkban nem csak ebben az életben szerzett
tapasztalatok mintázata, hanem előző életeink esszenciái és karmikus
terhei is jelen vannak. Sokszor ezért a minket ért külső ingerekre teljesen
irracionálisan reagálunk, mintha kivetkőznénk magunkból, és képtelenek
vagyunk uralni gondolataink, érzelmeink és tetteink megnyilvánulásainak
formáit, úgy működünk, mint egy elszabadult vadló. Bizony, minden
embernek van egy vadlova. Ez a ló általában jó erős. Nehéz megzabolázni.

Nem szereti, ha irányt szabnak neki. Minél nagyobbra nő, annál inkább
menni akar a saját feje után. Jellemzően konok, makacs, és akkor érzi
magát jól, ha ő uralkodhat. Viszik az érzelmei és mint minden állat,
jellemzően fél. Sokszor félelmében elmenekül, sokszor viszont támad. A
túlélési ösztön vezérli. Ez a vadló maga az ego, a személyes én, ami
magában foglalja a fizikai testet, a tudatalatti erők áramlatait és ebből
fakadó érzelmeket. Tehát az ego a tudattalan szüntelen áradó érzelmi
ipmulzusaiból és tanulás által, az észlelt környezeti minták
kondicionálásából jön létre.
Akkor születik meg, amikor az Egyetemes Intelligenciából származó lélek
egyedi kifejeződése testi síkon manifesztálódik és öntudatra ébred. Az ego
nem jó vagy rossz, hanem földi kifejeződésünk szükséges része.

Tényleg olyan mint egy vadló. Szükségünk van az itt-tartózkodásunk ideje
alatt az erejére. De ha 100%-ban ezzel a vadlóval azonosítjuk magunkat,
akkor a lélek, a lovas, akinek az lenne a feladata, hogy megszelídítse a
lovat, majd felüljön a hátára és használja erejét, képtelen lesz erre. Amíg
csak vadlovak vagyunk, addig a lélek, a lovas nem jelenik meg, csak
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csendben szunnyad szívünk mélyén, várva arra, hogy tudatunk fényével
megvilágítsuk őt és meghívjuk a lovaglásra.

A tudat, az a figyelő, aki képes arra, hogy külső szemlélőként, nem
azonosulva a testtel, a gondolatokkal és érzelmekkel, rálásson valami
mélyebb lényegre. Ahogy valaki egyre tudatosabbá kezd válni, úgy lesz
képes egyre jobban kívülről látni személyiségének kondicionált
megnyilvánulásait, amit a környezeti ingerek reaktív módon irányítanak.
Az elme ugyanis, mindig a tanult mintázatok alapján kategorizál, hogy ez
számára jó vagy rossz. De az, hogy mi jó vagy mi rossz, az éppen az
aktuálisan bekapcsolt érzelmi fájdalomtestek játékának öntudatlan
megnyilvánulásai.
Ezért az ego utálja, ha figyelni kezdik. Mert a tudatosság aktiválásával
azonnal létrejön az igény a lovasra. Mert hamar ráeszmélhet az ember,
hogy lovas nélkül a vadló soha nem fog megszelidülni és szolgálni az a
minőséget, amiért emberként ebben a létformában jelen van.
A lovasnak a vadló azonban ellenáll, mindent bevet, hogy ledobja magáról.
Ha a lovas a tudat erejével betörni próbálja az állatot, az rendre le fogja
dobni magáról. Minél jobban küzd akarattal, a ló annál jobban ellenáll. Egy
idő után ezért a lovas rádöbbhet, hogy erővel, harccal nem fog tudni
felülkerekedni rajta. Valami hatalmasabb erőre van szükség. A tudatosság
háromágú szigonyára. De ehhez fel kell ébredni.

Hamvas Béla - Poseidon - részletek

Eredetileg nem a tenger istene volt, hanem az erdőé.
Azelőtt az erdőben volt otthon. Mohos törzsek között járt, és szarvasbikán
nyargalt. A fák koronáját iszalagból készített ostorral csapkodta, és amikor
a lomb zúgott, harsogva nevetett. Szenvedélyét a tengerre is elvitte.
Érkezte előtt a hullámok nem tudtak énekelni, nem volt olyan mély és
zengő hangjuk. Ő tanította meg a tengert a zúgó harsogásra. És ő tanította
meg a vizet a nevető viharra. Nem volt olyan, mint a többi isten, hogy
szolgáit paranccsal eleressze, s azok művében nyugodtan gyönyörködött.
Szeretett maga részt venni, játszani, mint a zongoraművész, leülni a
hangszere mellé, belevágni, ő maga, saját kezével.
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Nem tűri a határt. Ezért a határtalanság ura: az erdőé és a tengeré. Az
egész itt túl szűk neki, túl egyszerű, nyugodt és polgári és harmonikus.
Zajt, zúgást, felfordulást, vihart, indulatokat és szenvedélyeket!..

Lehet, hogy azért jött az erdőből a tengerre, mert ebben a mozgékonyabb,
indulatosabb elemben jobban lehet dühöngeni, hancúrozni, nyargalni,
elrejtőzni és toporzékolni.

Mindig van abban valami szánalmas, ha valaki egy istenségre azt mondja,
hogy: nem lényeges. Szánalmas? Miért? Mert abban az emberben valami
nincs meg. Lehet-e szánalmasabb az, akiből a tisztelet a torzonborz
Poseidón haragja, játéka, mérge, kacagása iránt hiányzik? Van-e
szegényebb ember a földön, aki nem tud a tengerben játszani a vízzel, s az
erdőben csatangol értelmetlenül félnapokat, és nem akad a torkán a
lélegzet, amikor a szél zúg a lombok között.

De a rejtély nem egyszerű. De mi van a jelenség mögött? Az erdő, a tenger,
a szenvedély, a játék, a hancúrozás, a düh istene?
De mit jelent az erdő? Mit a tenger? Mi a játék, a düh, az indulat? Mi a
vihar, a nyargalás a szarvasbikán és a hullámlovakon? Mit jelent a szigony?
O des blutes Neptun, o furchtbarer Dreizack – kiált fel Rilke: Vér
Neptunusza, szörnyű szigonya!

Poseidón-Neptunust meglátni nem nehéz, látja mindenki, ha nem is tudja,
hogy látja. De látni – őt látni, igazán látni – , az istent látni! Verborgene
Fluß-Gott des Blutes Herr der Lust – a lüktető vér elrejtőzött istene, a
gyönyör ura. Így már nem könnyű látni őt.
Nem könnyű, s ami még fontosabb: nem is egészen veszélytelen….

Az biztos, hogy amikor Poseidón, az ős erdőisten tengeristenné lett, valami
letűnt belőle – valamit elfelejtettek, valamit nem értettek rajta többé. A
homéroszi Poseidón már nem az. Régebbre kell visszamenni.

Arra, hogy Poseidón egykor főisten volt, talán van bizonyíték. Először is,
mit jelent az, hogy: főisten. Azt, hogy az első és a leghatalmasabb. Azt,
hogy ő az istenkirály. És a bizonyíték? Elég belőle egy: a szigony.
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Poseidónt, a rómaiak Neptunuszát minden kép, szobor, leírás háromágú
szigonnyal ábrázolja. És le trident est le sceptre du monde – a szigony a világ
jogara. Tudjuk, hogy így van. Indiában Siva tartja kezében, s a szigony
három ágának jelentése, hogy mindhárom világ ura. A szigony a misztikus
királyság jelvénye. Három világ: lehet, hogy a víz, a föld, a levegő; az is
lehet, hogy az Ég, a Föld és az Alvilág. Modernül azt mondhatnánk, hogy a
Természet, a Lélek és a Szellem. Mindenképpen mind a három világ.
Három szemmel is festették meg, mert mindhárom világba belelátott. A
szigony egyik ága Brahmát, a világ ősatyját jelentette (jobbra); másik ág
Visnut, a Megtartót (balra); a harmadik Harát, a Megsemmisítőt (középen).

A szigonyról a többiek is tudtak. Igen régi, a buddhizmus idejét megelőző,
úgynevezett Bön-kéziratban nemrégen sajátságos művet találtak. Címe: A
magasabb igazság alapja, vagy a Nagy Tér Szívének Cseppjei. Az irat
mindjárt így kezdődik:

Hogy az elemi lények fennhéjázó gőgjét
fenséges személyed legyőzze,
vess válladra vadállati bőrt,
s végy kezedbe háromágú szigonyt,
a magas cél jelét.

A szigony itt is hatalmi jel, a magas uralom szimbóluma – az elemi lényeket
és elemi szenvedélyeket legyőző mágikus eszköz.

Rilke a szigonyt félelmetesnek mondja. Poseidónról azt írja, hogy a vér
hullámának rejtett istene, a gyönyör ura. Brunton ugyanazt a szigonyt
mágikus vesszőnek tartja, amelyet az isten a lélek mélységébe hajít. Miként
a halász, kezében szigonnyal, a tengert végigcserkészi, ha rákot, halat lát,
beléjük s kihúzza, úgy áll Poseidón a lélekóceánon, keresztüldöfi és kirántja
azt, ami a mélységben van.

Mert a vér és a lélek óceánja lényektől nyüzsög: meg nem számlálható
szörnyeteg, angyal, tündér, sárkány, óriáskígyó, borzalmak, örömek,
szépségek és rettentő férgek egész mitológiája él benne. A Pert em Heru,
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az egyiptomiak halotti könyve beszél ezekről a szörnyekről, amint az
ember a poseidóni világba leszáll, sorra találkozik velük.

A szigony félelmetes. Milyen ártatlanul és derülten él a gyermek, mielőtt
Poseidónt megismeri, s milyen zaklatott lesz, mikor vérét az isten
korbácsolni kezdi, amikor beléje vágja szigonyát, és a sötétségből a
szörnyeket előrántja.

Milyen csendesen lüktet az ember vére olyan időben, amikor elkerüli, de
milyen fojtogató nyugtalanság fogja el, milyen vad képek, homályos
ösztönök ébrednek benne, mikor a vért megkavarja.

A nyugtalanság kívülről jön; nem a szerelem, a vándorlás, az idegen táj, az
ismeretlen megismerésének kíváncsisága, a tudásvágy az, ami benne
nyugtot nem hagyó és csillapíthatatlan kívánságokat ébreszt. A mágikus
vessző belülről érinti meg.

A varázslat láthatatlan mélységben történik. Kis leányok és fiúk szemében
jól látni azt a zavart és rémületet, amelynél jobban semmi sem mutatja,
hogy benne a Szigonyos már vadászik, és vére mélyéről húzza fel a
szörnyeket.
Mikor a gyermek beleszeret valakibe, mikor elindul az ismeretlenbe
vándorolni, akár tanulni, akár kalandra, már kései állapot, s akkor már
enged a Szigonyosnak, felkorbácsolt vérének és viharos szenvedélyének.

Sokkal azelőtt, mielőtt a gyermek első szerelme személyre irányul, sokkal,
mielőtt könyvre, kalandra, tudásra veti magát, játszódik le benne a vér
félelmetes megmozdulása. Azt a kort, amikor a Szigonyos az ember vérét
elkezdi kavarni, köpülni, s amikor elkezdi kirántani belőle a tündéreket,
sárkányokat, angyalokat és borzalmakat, modernül úgy hívják, hogy
pubertás. Hülye szó.

Hülyeség az isten megjelenését, a válságot, amely az Édenkertből való
kiűzetéssel egyenlő, úgy tüntetni fel, mintha nem lenne más, mint a
mirigyek dolga. Emberi sorsot semmi nem tud ennyire megalázni, mint egy
ilyen műszó.
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Mindnyájan átéltük a tanácstalan megrendülésnek azt az idejét, amikor
irtózattal és megborzadva néztük, a szigony micsoda szörnyetegeket ránt
ki belőlünk. Az ember hangja elhalkul,, dadogni kezd, sarokba húzódik, a fél
éjszakát ébren tölti, s ha alszik, a szörnyek álmában is egyre bújnak ki a
misztikus mélységből, csodálatos, elrettentő alakok, arcok, testek, érzések,
képek, vágyak, az ember nem tud mást, mint lenyűgözve a bágyasztó
izgalomtól önmagába bújni és remegni. Amikor az ember már szerelmes,
amikor már tanul, elindul ismerni, vándorolni, a felijesztett vér hullámait
már alkalmazza: már rohan az asszony után, a tudás után, a pénz után, a
hatalom után. A szigony már űzi.

A vér akkor már döngeti belülről és kifreccsen belőle, agyán, szemén,
kezén, nemén át kiárad a külső világra, az egész élet megmozdul, tajtékzik,
amint az isten szilaj lovakon nyargal és az óceánt csapkodja.

Poseidón elpusztít mindent, ami véglegesen harmonikusnak érzi magát,
tönkretesz és beborít mindent, ami azt hiszi, célhoz ért, és örökké szép,
magas, diadalmas marad. Ez a szigony. „Aki nagyon biztos önmagában, azt
Poseidón a tengerbe hajítja.” Viszont ő az, aki a tengerbe zuhant s
veszélyben levő felé a szigonyát nyújtja. Ez a szigony. Tibetben a vörös
sapkás szerzetes zarándokútjára háromágú szigonyt visz, ez a ceszum.
Indiában a Siva-aszkéták hordanak botot, amelynek csúcsán háromágú
szigony jelzi: ők urai a poseidóni erőknek, varázslói és mágusai az
emberben levő óceánnak: nyugalmat tudnak teremteni a szigonnyal, de
vihart is. A világ kormánybotja.

A világ is gyermek maradna, nyugodt, harmonikus, egyszerű, megmaradna
saját szépségében befejezettnek, magabiztosságában késznek, s így
megállna, kihűlne, megmeredne, önmaga szobra lenne, maszkja, képe s
múmiája.

Poseidón megkavarja a szépségében megnyugodott és magabiztos világot,
rácsap az összhangra, feltépi a véglegesnek hitt rendet. Ez az ő hatalma, ez
az ő isteni lénye, hogy vihart és veszélyt idéz a már megállni készülő
világban, ahogy „a lélek meredni készülő kérgét átdöfi” és felszakítja, a

igneumszellemimuhely.hu
15



véglegesnek hitt renden végignyargal, hullámlovaival letiporja azt, ami
tökéletesnek hitte magát. Ez a felszabadító, felbontó, újat teremtő, vihart,
háborút, forradalmakat, lázadást, nyugtalanságot, izgalmat, félelmet
támasztó kormánybot, ez a szigony.

Aki félnapokat, heteken át, állandóan azzal tölt, hogy a tenger partján
ruháját ledobja, vízbe gázol, s ott a sziklák tövén cserkészik, kagylókat vesz
kezébe, figyeli az üvegrákot, a tengeri rózsát, szegfűt, anemoniát, a
mélyből csillagot és víziuborkát húz elő, sajátságos, ijesztő férgeket, aki,
ahogy a tengeren, az erdőben is, fölemeli a mohos köveket, a harasztot
megbolygatja, a gyep alatt turkál és korhadt törzsek alatt kutat, egészen
természetesnek találja, hogy a tengerfenék és az erdő mélye rokon.

Annak azt, hogy Poseidón egyaránt a tenger és az erdő istene, nem kell
sokat magyarázni. Ez a rejtett lét, az elragadó felszín alatt tenyésző
homályos nyüzsgés az ő birodalma. A legtöbb ember ezeket a lényeket
kezébe se meri venni. Némelyiknek aránytalanul hosszú lába van, szeme
egész fejét elborítja, groteszk szőrszálak merednek ki belőle minden
irányban, s az ember puffadt potrohában önkéntelenül mérges fullánkot
sejt. Az egyiknek olyan rágója van, mint az olló, a másik ugyanezt a rágót
teste alján hordja. Ez egészen olyan, mint a kígyó, de a nyakán nyolc lába
van, s ezen kúszik, dagadt húsát maga után vonszolja lustán.

Némelyik a fénytelenségtől sápadt, másik nyers hússzínű. Van olyan is,
hogy a sziklához tapad, és legalább száz karja van, olyan mint száz kígyó,
amelyek farkukon egy ponton összenőttek. Ha a vízből kiveszik, olyan ez a
növényállat, mint egy darab rongy, erőtlenül csüng, de a tengerben, mint a
virágzó és kinyílt krizantém, csak minden szirma hosszú, fehér giliszta.
Nyolckarú, dagadtszemű polip megborzasztó szívó- és tapadógyűrűivel,
áttetsző, mélyzöld hártyatestével, s e zöld, üveges bőrön a kiszívott
sötétvörös égő vére világít át, mintha belül lángolna.

Az ember nem oktalanul fél. E szörnyek csaknem mindegyikének rejtett és
veszélyes tulajdonsága van. Tapadnak, marnak, mérges szőreikkel kínos
sebeket szúrnak, nyúlós és rossz szagú nedvet fecskendeznek magukból,
amelyektől a bőr, mint a tüzes vastól, felhólyagzik és lassan gyógyul. Sok
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ilyen állat vagy növény, mert a legtöbbször senki sem tudja, hogy micsoda,
ijesztőbb, mint egy elefánt vagy orrszarvú.

De amiért ijesztő, igazán nem az, hogy ismeretlen és rút, támad és sebez.
Mikor az ember ilyen förtelmes lénnyel szemtől szembe kerül, valamit
megismer. A felismerés kétségtelen jele, hogy az ember alsó testében
valami megmozdul. Olyan ez, mint a szívdobbanás, de lent a hasban.
Mintha a has felismerné rokonát és felkiáltana. Az ember szorongó ütést
érez ott, ahol a legpuhább, vagyis ott, ami lent van, ami az ember földalatti
és tengeralatti része, ahol rejtett, és ahol ezzel a féregvilággal nemcsak
rokon, hanem teljesen azonos. Ez ennek a szimpátia-dobbanásnak az
értelme.
A máj, az epe, a lép, a belek, a sexus ugyanonnan valók, ahonnan a giliszták,
a tengeri rózsák, rákok, hernyók és százlábúak. A belek ugyanazt teszik az
emberben, amit a polipok és anemoniák: szívnak. Ugyanolyan lassan
dagasztanak, ugyanolyan fénytelenségben élnek, ugyanolyan mohók és
vadak, és látványuk ugyanolyan irtózatos. És az ember tudja, hogy a
léleknek is van ilyen sziklaalatti és harasztalatti része, amely a félelmetes
férgektől éppen úgy nyüzsög.

A tudattalan, ha önmagát ki akarja fejezni, mindig óceán vagy erdő
képében jelentkezik. S ebben az óceánban, amely nem egyéb, mint erdő a
víz alatt – és erdőben, amely nem egyéb, mint óceán a földön, ebben az
emberi lélekben, amelynek tudatalatti része az óceán mélye, Poseidón
uralkodik vad kentaurjaival és haltestű asszonyaival, meg nem szelídíthető
és nyüzsgő férgeivel, százlábúival, skorpióival, piócáival, polipjaival,
vérszomjas, mérgező, sóvár sárkányaival, szégyentelen mohóságával,
szemérmetlen zsákmányéhségével, szívós önzésével, alvilági dühével.

Ez az ember poseidóni világa, a felkorbácsolt vér innen hozza fel a képeket
és vágyakat, amelyeket az agyvelő borzadva próbál letagadni és irtózva
utasít vissza, és igyekszik visszanyomni, le, le, a felszín alá, visszadobni a
tengerbe és eltüntetni! De ha az ember bolhát hajít vissza a tengerbe,
másnap hétfejű, tűzokádó sárkány bújik elő – s míg a kis féregnek csak egy
cseppet kell adni enni, a sárkány az embert egészen felfalja. Andromeda
mítosza erről világosan beszél.
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Az embernek három világa van: a szellem, a lélek és az élet. A szellem
ősformája: a fény; a lélek ősformája: a szépség; az élet ősformája: a féreg. A
fény sugárzik és végtelen; a szépség a világban alkot és megvalósul; a féreg
a fénytelen és szépségtelen természetben tenyészik. Az élet őskörnyezete
a víz.

Minden élet vízszerű, nyirkos, puha, hullámzik, alaktalan, a mély felé
igyekszik és a mélységeket elfödi. A víz tulajdonsága, hogy tehetetlen és
nyugodt, de határtalanul érzékeny. Ezért minden ősélet szereti a homályt,
nincs tekintettel a szépségre és a legkisebb lehelletre is megmozdul. Az
ősmozgás az önmagába visszatérő hullám: az örvény. Az örvény a két
ősnedvben: a tengerben és a vérben kering. Kavarog és lehúz: magába vesz
és beszív és elnyel. Eszik, ölel, táplálkozik, elborít, süllyeszt, magába vesz
és elemészt. Az ősélet elrejtőzik a fény elől és a homályos nyirokban
tenyészik.

Ez az egyedüli erő a világon, amely mer nem szép lenni. Bozontos szőrzet,
sápadt, sárga és maró szagú bél, a hullámoktól feltépett tengerből, mint a
kibontott hasból áradó nyers és keserű pára, mély sötét öblös öle, mint az
asszonyi szemérem s mint a kövek alatt nyüzsgő rovar, fákon csüngő
mohaszakáll, sziklák tövén a tengeri anemonia, kétéltű, mocsári hüllő, meg
nem szelídíthető, sunyi, alattomos, vad, sóvár, buja és gonosz szomjúsága
nem szabad, hogy szép legyen – hűvösnek, rugalmasnak, nyúlósnak,
elszakíthatatlannak kell lennie, szívósnak és tágulónak, mint a gyomor és a
méh, irigynek, gyávának, bosszúállónak kell lennie, mérgesnek, butának,
éhesnek, rondának, s mégis mintha ez és csak ez lenne szép, borzongatóan
és félelmetesen szép. Nincs rá magyarázat.

Ez a lassú, kúszó, surranó és kígyózó, durva, komisz, idegenül és
szemérmetlenül józan, arcátlanul önző, pimaszul éber, undorítóan mohó
életféreg nem akar se fényt, se szépséget, csak tenyészni, csak növekedni
akar, kitágulni, magába venni és elemészteni, mint az óriás polip vagy az
őskori hüllő. Az élet őstulajdonsága ez a szívós rugalmasság, amely tágul és
nyúlik, amelynek minden forma egyformán jó, amely változik, hullámzik,
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alakul, mindegy miként, hogyan, mennyire, s amelynek minden lény alakja
csak pillanat, mert szüntelenül kering, lüktet, örvénylik, dagaszt.

Ez az életóceán, amelyben együtt nyüzsög rák, madár, kígyó, sárkány,
kentaur, hal, növény, gomba, szilén, hullámleány, törpe, rovar, hernyó – ez
az, amit minden lény hasában őriz, ezt az elszakíthatatlanul táguló és
rugalmas valamit, ezt a nyugodt és vak, fertelmesen rút, irigy, éhes, riasztó
világot, amely az emberben a tudat alatt, a szépségtelen sötétben lüktet és
örvénylik.

Biztosan ez a világ az, amely nem vesz tudomásul fényt, nincs morálja, az,
amely nem vesz tudomásul fényt, nincs morálja, az, amely szüntelenül
rondít, köp, okádik, fröcsköl, bűzölög, fortyog, nyugtalan, gátlás nélkül,
közömbösen, mint a has vagy a méh, mindig éhesen és sóváran, nedveivel,
karmaival, szőreivel, fogaival kiküzdi és felbontja azt a szépséget, amelyet
észre sem vesz, mert nem akar semmit, csak egyet: lenni.

Poseidón szereti felvenni a mén alakját. Könnyű elképzelni, hogy kedvét leli
a tüzes és toporzékoló állat lényében, hetykén felkapja fejét, kényesen
táncol és dübörögve nyargal, mialatt patája nyomán porzik a föld, nyakán
sörénye, mint a láng lobog. A görög mítosz elbeszéli, hogy Erichthonios, a
földmélység királya és Kalliroé forráskirálynő leányát, Óreithyát egyszer
meglátta fürödni. Az isten beleszeretett, mén alakjába öltözött, s a leányt
így látogatta meg.

A mént a világ népei éppen úgy ismerik, mint a szigonyt. És mindenütt
ugyanúgy értik: „az isteni mén a maradéktalanul átvilágított ösztön
jelképe, olyan lény, akiben még a legmélyebb gyökerek is ragyognak.” A
jelkép azt jelenti, hogy a fent és a lent között nincs különbség; belül éppen
olyan világos, az érzékiség nála éppen úgy szellemi, ahogy az ösztön
értelem, s ahogy a tudattalan mély homálya keresztül-kasul fénytől
áthatott. Ami nem jelenti azt, hogy benne a mélység erői elvesztek.

Nem: a mén az a lény, akinél mindaz, ami lent van: a tengeralatti, a
földalatti, a tudatalatti, az egész sötét, éhes, kúszó és vad has-világ,
tündöklő napfénnyé tud lenni, éspedig úgy, hogy minden vércseppje
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szikrázó nappá válik. Szeme, táncoló járása, nyargalása, vörösen rikoltó
nyerítése ilyen felcsapó, égő fény és vad ereje csupa világosság. Az isteni
mén az a lény, akiben a hím lény minden homály nélkül kiragyog – ő a Hím
Nap. Az ösztön, a sóvár és mohó szenvedély, a szemérmetlen hús és vér,
kevély és büszke türelmetlenség, szívós mohóság és szégyentelen
magabiztos önhittség minden konok erejével.
Az a tény, hogy Alexandros megfékezte a mént, azt jelenti, hogy ő maga
olyan lett, mint az isteni Poseidón: egész sötét világát napfényessé tudta
tenni, s a legmélyebb is úgy világított benne, mint a legmagasabb.

A musztángot fékező indián, mint a lélektan mondja, az ember álmában, a
sötét ösztönt megfékező fény betörését jelenti. A tibetiek azt mondják,
hogy az önfegyelem meglovaglása. A keleti jóga a lélegzetet ménnek tartja.
A meg nem fegyelmezett lélegzet, mint a vad ló, az embert értelmetlenül
rángatja, de a megülhető, vagyis a lovaglásra betört lélegzet-ménnel az
ember mindhárom világba elnyargalhat, és kitárul előtte a szellem, a lélek
és az élet minden mélységes titka. A megfékezett lélegzet az embert
képessé teszi arra, hogy a sötét kozmoszt is tökéletesen átvilágítsa.

Bontsuk ki...

Most, hogy némi bepillantást nyerhettünk abba, hogy korunk
elsődleges feladata minden élő ember számára a tudati-lélek
megvalósítása, s ezt nem kezdhetjük mással, mint a tudattalan világának
megismerésével, lelkünk legmélyén érezve, hogy valóban képesek vagyunk
mindhárom világban nyargalni a megzabolázott mén hátán, kezünkben a
háromágú szigonnyal.

De hol is kezdjük. Hagymahéjak. Figyelő. Poseidon. Férgekből sárkányok. Ki
vagyok valójában? Ki vagyok én?  Mi minden ez az én? Hogyan üljük meg a
vérünkben tomboló mént?

Ahhoz, hogy ezekhez a kérdésekhez kicsit is közel kerüljünk, szükségszerű
megértenünk a működésünk alapvető törvényszerűségeit. Már akadémiai
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szinten is tanítják az ember háromszoros lényének alapvető központjait.
Az akarat, az érzés és a cselekvés három szentély az emberben.
Oké, a templom kicsit erős, legtöbbünknél romos kaliba lyukacsos tetővel,
amin átsüvít a huzat. Idegen lények lakják, bepiszkítva a padlót. Esetleg
ormótlan vár, melynek kegyetlen fegyveresek őrzike a zárt kapuit. Talán a
legrosszabb helyzet az, amikor mindenhonnan összelopkodott stílusokból
építettünk egy amorf, torz, valódi funkcióját vesztett építményt, mely
semmire sem jó már.

De ennek nem kell feltétlen így lennie, főképp nem kell így maradnia.

A könyv arra tesz kisérletet, hogy segítsünk neked ezt a három templomot
újjáépíteni. Persze kellesz hozzá, és a munkát önmagadon neked kell
elvégezned, de némi térkép amit kínálunk hasznodra válik, ha komolyan
veszed, amit kérünk, és ha még nem tetted, végre elsétálsz a tükörig, és
csak csendesen nézed magad odáig, amíg a felvett, rádaggatott szerepek le
nem málnak rólad legalább egy pillanatra.

Szentély? Ráadásul három? Igen.
Induljunk kicsit messzebbről, hogy könnyebben értsd. Mi is az a szentély?
Egy olyan hely, ahol szent, szakrális, istennek tetsző dolgok történnek.

Most vizsgáld meg magadban a gondolataid, érzelmeid, cselekedeteid.
Biztosra veszem, hogy ha képes vagy most egy pillanatra őszintének lenni
magaddal, rátalálsz azokra a helyzetekre, amikor mást gondoltál, mint amit
mondtál. Mást tettél, mint amit valójában szerettél volna. Mást éreztél,
mint amit mutattál, mert a helyzet nem engedte meg, hogy szabadon
engedd érzelmeid.

Sokszor még azt sem tudjuk épp, hogy melyik szentély befolyása alatt áll a
másik kettő. Ha félelmek gyötörnek, a világ borús, gondolataink komorak,
tetteink vagy visszafogottak vagy haragosak.
Amikor szerelmesek vagyunk, a gondolataink, érzelmeink idealizálnak,
tetteink megtelnek energiával és akár még őrült dolgokra is hajlandóak
vagyunk, csak hogy felfokozott érzelmektől vezérelve vágyaink kielégülést
találjanak. Amikor az életünkben hatalmas célok felé törtetünk,
gondolataink megoldások után kutatnak, érzelmeink hittel telve hevítik a
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vérünket, cselekedeteink sokszor a lehetetlent is megkísérlik
megvalósítani.

Folytathatnánk a sort megannyi élethelyzettel, melyeket bizonyára jól
ismersz. Amiben biztosak lehetünk, hogy a legtöbb helyzet az életünk
szinpadán tőlünk függetlennek tűnő erők játéka, egy olyan rendező által
vezérelve, mely konkrét utasítást sosem ad, csupán a színpadon a többi
szereplő viselkedéséből próbáljuk megfejteni a ránk vonatkozó
szereposztást, amire ha ráérzünk, sikeresek vagyunk, ha nem, csupán
egyre türelmetlenebbül keressük a helyünket a világban.

Mindeközben a három szentélyünkben idegen papok kántálják betanult
rítusaikat, hogy ideológiákkal, izmusokkal, félelmekkel, vágyakkal, fals
elvárásokkal, fokozott érzelmekkel, indulatokkal ösztönözzenek minket
arra, hogy az énképünk repedéseit figyelmen kívül hagyva szerepeinknek
megfeleljünk.

Szerepek. Megannyi szerepet veszünk magunkra életünk során. Ezek
személyes idetintásunk építőkövei, amiből felépítjük önmagunkat. Például
feleség vagyok, férj vagyok, anya vagyok, apa vagyok, barát vagyok.
Legtöbbször munkánkkal vagy tanulmányi fokozatunkkal azonosulunk.
Orvos vagyok, ügyvéd vagyok, pszichológus vagyok, politikus vagyok,
vállalkozó vagyok, ügyvezető vagyok, alkalmazott vagyok, kertész vagyok,
kozmetikus vagyok, könyvelő vagyok, stb. Vagy sokszor nemi
identitásunkat tesszük előtérbe nő vagyok, férfi vagyok.

De ezek valójában csak szerepek, olyan “sapkák” amelyeket magunkra
veszünk és amikor ezekben tetszelgünk, akkor bizonyos teljesítményt
várunk el magunktól, amit legtöbbször valamilyen felelősségérzet vagy
pont annak a hiánya vált ki. Ezeket az álarcokat magunkra öltve felveszünk
az ezeknek megfelelő gondolati, érzelmi és cselekedeti formulákat, hiszen
megtanultuk, lemásoltunk környezetünk mintáiból, hogy az adott
szerepben hogyan kell viselkedni, azaz a társadalom, a munkatársak, a
barátok, a család vagy akár a önmagunk elvárásainak megfelelni.

Nincs is ezzel semmi baj, pláne ha ideális mintákból sikerült felépíteni
személyiségünk mozaikjait, vagy kellően tudatosak vagyunk ahhoz, hogy
felismerjük, hogy ha valamelyik modellünk nem hozza a kívánt eredményt,
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akkor változtassunk rajta. Az álomból való felébredés mégis akkor
kezdődik, amikor rájössz, hogy nem a szerepeid vagy és nem is az azokhoz
hozzátartozó gondolati akaraterő, érzelmi impulzus és belombantott
cselekedeti megnyilvánulás. Akkor mégis ki vagy valójában? Kik vagyunk?

Miután elkezded lebontani a személyiséged hagymahéjait, akkor mélyen
belül találhatsz valamit. Nem kell félned attól, hogy elveszíted önmagad. Ez
csak az ego illúziója. Az ego valóban csak úgy képes fenntartani magát, ha
azonosul valamivel vagy valakivel, hiszen “ez és ez vagyok én”! De ha ez
meg ez nem vagyok, akkor ki vagyok? Senki és semmi? Na, ettől fél az ego
igazán. Ha nincs fix önazonosítási pont számára, akkor nem tudja mihez
viszonyítani magát.
Mert a lélekből eredő egységélmény számára befogadhatatlan, mert nincs
“mihez képest” ha minden egy. Ha nem tudja mihez viszonyítani magát,
akkor az egyenlő számára a nem-léttel. Figyeld meg, hogyan használod a
vagyok szót! Ugye te is sokszor azonosítod magad valamivel, vagy
valakivel?

Például Béla vagyok. A neveddel azonosulsz. 43 éves vagyok. A koroddal
azonosulsz. Ács vagyok. A foglalkozásoddal azonosulsz. Férj vagyok, a
párkapcsolati minőségeddel azonosulsz. Boldog vagyok. A pillanatnyi
érzelmeddel azonosulsz. Mi lenne, ha mindezeket az azonosulásokat
elengednéd? Mi maradna? Semmi? Nem! A csendes figyelő, a tudat.
Aminek megfelelő orientációjával felébresztheted a lelked.

Foglaljuk össze:
Megbeszéltük, hogy kicsit szemezel magaddal a tükörben. Az sem nagy
baj, ha ezt reggel - este fogmosáskor teszed meg innentől kezdve. Legyen
ez a figyelő rituálé. Az “out of the box”, ahogy az angol mondja. Semmi
extra idő igény. Csak ekkor erre a pár percre engedd meg magadnak, hogy
kívülről lásd a napot reggel, majd este tekints vissza rá. Figyelj a figyelő
szemével. Ő semleges, bármit is látsz magadból, a cél, hogy felismerd, nem
pedig az, hogy megváltoztasd. Ha közben még a légzésedre is tudsz
figyelni, amivel az elméd is lecsillapítod, az már kész főnyeremény.

Azt is megbeszéltük, hogy a gondolataid, érzelmeid, cselekedeteid
szentélyek, melyekben Istennek tetsző imádságoknak kellene, hogy
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betöltsék a szerepüket.  Nem, nem a vallásos dogmákra kell gondolj.
A szabad gondolkodásra, melyeket a felébredt lélek inspirál, az érdek
nélküli tiszta szeretetre, mely fényt áraszt a sötétségbe és azokra a
cselekedetekre, melyek megszentelik a körülötted lévő anyagi valóságot.
Ne, ne most tedd le a könyvet, engedd meg, hogy megmutassuk, hogy ez
az állapot számodra is megvalósítható. Annak ellenére, hogy a lényed
alvilágának szörnyetegei, csúszómászó férgei úgy tűnik, hogy átvették az
irányítást.

Irodalomjegyzék:
https://www.hamvasbela.org/2011/11/hamvas-bela-poseidon.html

Felismerések

Az ember különleges, isteni lényünk eredetéről sok mitológiai elbeszélés ír
egymástól függetlenül hasonló dolgokat.
A háromdimenziós valóságunkon túl, vár ránk az ismeretlen megismerhető
egyetemes élet.
A szerepeink nem mi vagyunk. Csak valódi lényünket nem ismervén
tulajdonságokkal, szerepekkel, címkékkel azonosítjuk magunkat, melyek
igazodnak az ismert realitás illúziójához.
Az ember több mint elme, test és a személyiség
Az ember kettős lény, halandó de magában hordoz egy halhatatlan isteni
elvet is.

Meditációs feladat:

Kérlek meditálj ezeken a kérdéseken egy kicsit és figyeld meg mi zajlik
benned a kérdések kapcsán :
Mi az ami félelmet kelt bennem, igaznak hiszek, de valójában mások
véleménye, információja és  nem saját tapasztalásom alapján van jelen a
tudatomban.
Mik azok a tudatalatti folyamatok bennem, melyek újra és újra ugyanazon
cselekvésre ösztönöznek és az életem szokásait meghatározzák?
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