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Ezoterika, lélek, harmónia, rejtély
Interjú Eckhart Tolleval:

Neil Nedley:

Eckhart Tolle, a nyugati világ neves mostguruja az egész világon rendkívül népszerû,
k ö n y v e i m a g y ar u l i s m e g j e l e n t e k a z A g y k o n troll kiadásában. Tanítása végtelenül egysze rû, épp csak a kivitelezésbe törik bele rendre
az „elmebajos” halandó bicskája.
Ismertetésképpen ajánljuk a most követke zõ interjút, amely az amerikai Science of
Mind magazinban jelent meg 2006 októberé ben.
SOM(Science of Mind): Az új földrõl alkotott

víziójában az élet célja magában foglalja azt, amit
felébredt cselekvésnek nevez. Mit ért ez alatt?
Eckhart Tolle: A legtöbb ember a jelen pillanatot úgy kezeli, mintha az egy akadály volna, amin túl
kell jutnia. Mivel a jelen pillanat az Élet maga, ez
egy õrült módja az életnek. A felébredt cselekvésben egy teljes belsõ ráhangolódás van a jelen pillanatra, és mindarra, amit éppen most csinálsz. A cselekvés ekkor elsõdlegesen nem egy végeredmény
eszköze, hanem megnyílás a tudat számára, hogy a
világba jöjjön. Ráhangolni magadat a Mostra annyi,
mint ráhangolni magadat az univerzális szándékra, a
teljesség szándékára. Mi a teljesség szándéka? A tudat születése és virágzása. Ekkor a teljesség vezet téged bármiben, amit gondolsz, vagy teszel.
Ahogy az Új Földben magyarázom, a felébredt
cselekvésnek három modalitása van, a körülményektõl és a tevékenység természetétõl függõen.
Ezek az elfogadás, az élvezet és a lelkesedés. Ha
nincs sem elfogadás, sem élvezet, sem pedig lelkesedés abban, amit csinálsz, akkor nem vagy ráhangolódva az univerzális szándékra. Boldogtalanságot
teremtesz, azaz szenvedést ilyen vagy olyan formában. Az ego meghatározásának egyik módja egyszerûen ez: egy diszfunkcionális kapcsolat a jelen pillanattal. Az, amire én az „új földként” célzok – a felébredt cselekvés által teremtett külsõ formák – úgy
emelkedik elõ, ahogy egyre többen rádöbbennek,
hogy a céljuk hagyni a tudatosságot felbukkani mindenben, amit csak tesznek.
SOM: Hisz benne, hogy az emberiség kész erre
az átalakulásra?
Eckhart Tolle: Igen. Látom a jeleket, hogy ez
már történik. Elsõ alkalommal egy nagyléptékû ébredés zajlik a bolygónkon. Miért most? Mert ha
most nem történik változás az emberi tudatosságban, elpusztítjuk magunkat és talán a bolygót is. A
kollektív egós elme õrültsége, megerõsítve a tudománnyal és a technológiával, rohamosan viszi fajunkat a katasztrófa szélére. Fejlõdni vagy meghalni: ez
most az egyetlen választásunk. A keleti világtól eltekintve az a becslésem, hogy ez idõ szerint az emberek mintegy tíz százaléka Észak-Amerikában már
ébredezik. Ez önmagában kitesz harmincmillió
amerikait, ehhez hozzájönnek más észak-amerikai
országok népei, és a nyugat-európai országok népes-

ségének is körülbelül tíz százaléka szintén ébredezik. Ez valószínûleg elég, mint kritikus tömeg, hogy
létrehozza az új földet. A tudatosság átalakulása tehát igazából zajlik, még ha nem is szerepel a ma esti híradóban. Hogy elég gyorsan történik-e? Bizakodó vagyok az emberiség jövõjét illetõen, most már
sokkal inkább, mint mikor A most hatalmát írtam.
Valójában ezért írtam ezt a könyvet. Tényleg nem
voltam biztos benne, hogy az emberiség túléli. Most
másképp érzek. Számos okot látok, hogy reménykedjek.
SOM: Tud javasolni valamilyen módszert, amivel fókuszban tarthatjuk a mostot?
Eckhart Tolle: Az egyik dolog, amit tehetünk,
hogy odafigyelünk a kis dolgokra magunk körül, figyelmet szentelve a részleteknek, mint például a fákon lévõ madarakra és a kertben vagy a parkban lévõ virágokra – csak vedd észre a szépséget mindenhol, még a legkisebb dolgokat is. Észrevenni látszólag jelentéktelen dolgokat éberséget igényel. Ez az
éberség a kulcs. Ez a kondicionálatlan. Ez a tudatosság maga. Egy másik hasznos gyakorlat figyelni a
lélegzetet, és tudatosan lélegezni. Ha figyelmet
szentelünk a lélegzetünknek, akkor nem tudunk máson gondolkodni egyidejûleg. Figyelmünk a most
pillanatában van, és nem a tegnappal kapcsolatos
aggodalmainkon vagy a terveinken, hogy mit fogunk csinálni a jövõ héten. Csak lélegzünk, és nem
gondolkodunk. Mivel a lélegzet meditáció kiemel
bennünket a gondolat aktivitásából, hatásos módja
az ébredésnek. Valójában a lélegzetet, mivel formája, mint olyan nincsen, a hagyomány egyenlõvé tette a szellemmel, a forma nélküli Egy Élettel. A német nyelvben a légzést jelentõ atmen szó az atmanból származik, amely szanszkritül, az õsi India nyelvén az univerzális önvaló legbelsõ lényegére utal.
SOM: Beszél a könyvében az ego szüntelen többet akarásáról és kielégíthetetlen többlet igényérõl.
Nem tekinthetünk bizonyos dolgokat, amiket akarunk, mégis érdemesnek, például a jobb emberré válás szándékát?
Eckhart Tolle:A jobb emberré válás vágya általában arról szól, hogy javítani akarok azon, ahogy
magammal kapcsolatban érzek, ahogy magamat látom, vagy ahogy mások látnak engem. Ez a mentális imázsépítésrõl szól, vagyis az egóról. Ebbe persze beleértendõ a megvilágosodás vagy a sprituálisabbá válás akarása is. A felébredés vagy a spirituális megvalósulás annak felfedezése, hogy nem kell
hozzátenned önmagadhoz semmit, hogy teljesen önmagad lehess. Nem kell megpróbálnod jóvá válni,
csak engedd meg a benned lévõ, a Létezésben rejlõ
és a tõled elválaszthatatlan jóságnak, hogy felbukkanjon.
Kathy Juline
forrás: www.eckharttolle.com

Imádság
Még a becsületes kételkedõk is elismerik, hogy az imádságnak
egyedülállóan jó következményei vannak, melyeket a keleti meditáció
nem képes nyújtani. A kérdéssel összefüggõ esetet tár elénk dr. Larry
Dossey, egy texasi orvos. Dr. Dossey a "Biblia-öv" evangéliumi protestáns hagyományon nõtt fel, azonban saját bevallása szerint a fõiskolán agnosztikus lett. Néhány évvel késõbb érdeklõdni kezdett a keleti
filozófiák iránt, mint amilyen a buddhizmus és a taoizmus, és elkezdett
meditálni is. Lelki távlatai azonban összeomlottak, amikor megállapította, seregnyi tudományos értekezés létezik, melyek kimutatták,
hogy az imádság változtatott azoknak a pácienseknek az egészségén,
akik imádkoztak. Ahogy Dossey a kényszerítõ adatok láttán elsõ reakcióját leírta, semmit sem akart megbeszélni Istennel. Végül azonban
erre a következtetésre jutott: "Úgy döntöttem, hogy nem alkalmazni
az imádságot egyenértékû azzal, mint megtagadni egy hatékony
gyógyszert vagy sebészeti beavatkozást. Dossey, miután meggyõzõdött az imádság erejérõl, többé nem érte be csupán meditációval.
Mindennapos gyakorlatává tette, hogy az erõ és hatalom abszolút
Forrásával közösséget ápoljon.
A legérdekesebb megfigyelések egyike: Dossey az imádságot
összefüggésbe hozza a világi orvosok számára egyik legrejtélyesebb
történéssel, a rák spontán visszafejlõdésével. Az ilyen esetben a halálosan rákos beteg, ember életben marad anélkül, hogy bármilyen kezelésben részesült volna. Az is lehet, hogy az illetõ teljesen, ténylegesen meggyógyul, és teljesen megszabadul a ráktól, vagy marad még
némi bizonyíték a rák jelenlétére anélkül, hogy az illetõnek bármi komoly problémája lenne tõle. Dossey felidézi a japán Yujiro Ikeminek a
rák visszafejlõdésével kapcsolatos kísérletét, majd a következõ megfigyelést fogalmazza meg:
"Az elfogadás gyakran imádságos vagy imaszerû magatartás, nem
pedig valami különleges elõnyért való erõteljes, szinte agresszív könyörgés, követelõzés, a rák eltávolítását is beleértve, ami megelõzi a
kúrát."
Érdekes, hogy talán a homloklebenynek az imádság útján egy magasabbrendû erõvel való kapcsolata és ennek eredményeként a gyenge egészség vagy a csapás elfogadása lehet az, ami kikövezi az utat
a gyógyulás elõtt. Könyvében késõbb, amikor ismét Ikemi kísérletét
tárgyalja, Dossey kimutatja, hogy az összes olyan páciens, akinél a rák
spontán módon visszafejlõdött, teljesen rábízta, átadta magát Isten
akaratának, miután megtudta magáról, hogy rákos."
Bizonyíték van rá, hogy meditáció vagy relaxációs tréning akadályozhatja ezt az eljárást, és ugyanakkor ártalmas is. A stresszhormonok mennyiségének mérése közvetlenül a sebészeti beavatkozások
elõtt, után és két nappal a mûtétet követõen ezeket az állításokat támasztja alá. Dossey közlése szerint brit kutatók megállapították, hogy
az immungyengítõ stresszhormonok csak azoknál szaporodnak fel jelentõs mértékben, akik korábban relaxációs tréninget végeztek. Azoknál pedig, akik megfogalmazták aggodalmaikat és félelmeiket anélkül,
hogy relaxációs technikákat alkalmaztak volna, "nem mutatkozott növekedés a stresszhormonok mennyiségében." Az imádság lényege
nem tagadás vagy a tünetekkel való foglalkozás, hanem az imádkozó
ember Istennel való kapcsolatteremtése.
Az imádság alkalmanként lehet elsõdlegesen elfogadó, beleegyezõ, Isten akarata elõtti meghódolás. Más alkalmakkor az imádság különösen aktív is lehet. Ilyen eset például, amikor küzdünk Istennel,
hogy nehéz kérdésekre választ kapjunk, vagy arra törekszünk, hogy
megismerjük az õ akaratát egy zavarba ejtõ, nehéz helyzetben. Ebben
az utóbbi összefüggésben az imádság úgy tekinthetõ, mint az egyik
végsõ homloklebenyi aktivitás. Lehetne úgy érvelni, hogy egészséges
és ép homloklebeny nélkül az ember nem képes ilyen, egy dologra
összpontosított, aktív módon imádkozni. A közbenjáró, könyörgõ ima
meghatározása szerint ilyen összpontosított imádság. Ezekben a helyzetekben különleges egyénekért imádkozunk, és gyakran kívánunk különleges eredményeket. Az ilyen imádságok tudományosan mérhetõ
hatását bizonyították. Az egyik legszélesebb körben idézett tanulmányt egy Randolph Byrd nevû szívspecialista készítette. Dr. Byrd találomra kijelölte a közel 400 intenzív kezelés alatt álló szívbeteg mintegy felét, hogy imádkozzanak értük. Nem tudtak az imádságról. Azoknak, akikért imádkoztak, kevesebb tüdõproblémája volt, kevesebb
ápolást igényeltek, és kevesebb volt köztük a halálesetek száma (noha az utóbbi statisztikailag nem volt jelentõs, ami azt jelenti, hogy túl
kevés ember halt meg ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy vajon volt-e különbség a halálozási arányt illetõen az imádságnak köszönhetõen vagy sem). Az egészséges homloklebeny valóban segítségünkre lehet, hogy igazán igénybe vegyük az imádságot. Az ilyen
imádság pedig jelentõsen eltér a hipnózisszerû mentális állapottól,
amit néhányan elmélkedésnek, meditációnak neveznek.
Részlet a szerzõ “DÖNTÕ BIZONYÍTÉK” címû könyvének
A HOMLOKLEBENY: az agy koronája - c.fejezetébõl

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Élete központi témája ismét a társkeresés
Minden korábbi szégyenlõssége dacára, elválMost egyenesbe tudja hozni pénzügyi és üzleti
Kihívásokkal kell majd szembenéznie a párkaplehet. Ezt csupán az nehezítheti, hogy cselelalná akár a nyilvános szereplést is, hiszen meghelyzetét. A csillagok állásai nagyon kedvezõen
csolatában. Ezek vagy az ön cselekedeteibõl
hatnak pénzügyi befektetéseire, karriere építésére. Sajnos van hozzá a kellõ bátorsága és önbizalma. Nem engedhe- kedeteit a ráció, vagy az ész vezérli, ami szívügyekben fakadnak, vagy a párja részérõl érhetik önt. Úgy érezhesenki sem lesz olyan a környezetében, aki megdobbanta- ti meg magának, hogy kimerüljön, hiszen most kell erõt nem célszerû. Munkájában is a logika és az ész domi- ti, hogy a sors folyamatosan ön ellen dolgozik. Arra is
hajlamos lehet, hogy agresszióját önmaga ellen fordítsa.
ná a szívét, pedig nagyon szeretne végre szerelmes lenni. gyûjtenie a hideg hónapok lehangoltságainak idejére is. nál, ami kifejezetten támogatja elõrehaladását.
BIKA (04.21.-05.20.)
Ezekben a hetekben borzasztóan ragaszkodhat a saját igazához, és azt az önre annyira
jellemzõ rugalmatlansággal kezeli. Párkapcsolat terén
jó hír: Annyira elbódultan szerelmes lehet, hogy tíz
centivel is a föld fölött lebeghet.
IKREK (05.21.-06.21.)
Kifejezetten idegesíti, ha valaki megpróbál
lassítani az ön tempóján. A bokapanaszok
pszichikailag arra utalnak, hogy valami gondja lehet
munkaritmusával. A párkapcsolatát illetõen a kisebb
nagyobb vitákból is szinte mindig gyõztesként kerül ki.

OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Egy olyan idõszak köszönt önre ezen az
Ha kerüli a konfliktusokat és nem teszi direkt az
Szíve teljes erejével mutassa ki szeretetét
ellenkezõjét annak, mint amit elvárnak öntõl,
az arra érdemeseknek. Ebben az idõszakban
õszön, amely segíthet önnek belsõ stabilitása
párkapcsolatában nyugodt és kiegyensúlyozott heteket él- megkezdett terveinél hamarabb számíthat a sikerre, megteremtésében. Megeshet, hogy a túlzott harmóhet meg. Ha minden jól alakul, sorozatos szakmai sikerek mint azt gondolná. Igyekezzen a mostaninál több idõt niára való törekvés közben megtagadja önmagát. Néha
elkönyvelése is vezetheti majd napirendjét a hivatásában. szánni önmagára, éljen kényelmes tempóban!
szükséges belemennie olykor vitás helyzetekbe is.
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Folyamatosan fejleszti önmagát, jó passzban van,
Önbizalommal teli idõszakra van kilátása,
Vágyja is az elkötelezõdést, de félti is a szaamelyben kifejezetten jól érzi magát. Leheígy nem csoda, hogy pozitív változások várhatók
badságát. Szeretne lehorgonyozni, ugyanakkor
az életében. Persze azért nem árt a dolgok elébe mennie. Ha tõsége nyílhat a tanulásra, valószínûleg ki is használ- úgy érzi, hogy még számos alkalom vár önre, amikor
még nem talált volna párt magának, a legjobb, ha most tu- ja, mert érzi, hogy az elõrelépéshez nagyon fontos tesztelheti a vonzerejét. A sok stressz miatt nemigen tud
hogy képezze magát, és szélesítse a látókörét.
datosan készül rá, hogy nyitott legyen az új kapcsolatra.
majd elmenekülni szervezete figyelmeztetõ jelzései elõl.
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