Eckhart Tolle:

Csend a világ közepén
Részlet egy Findhornban elhangzott hétvégi lelkigyakorlatról

HOROSZKÓP

Senki nem látja elõre elkerülhetetlen halálát - senki
nem tudhatja, mikor történik meg vele. De végül mindenki elkerülhetetlenül meghal, 1 év vagy 50 év múlva,
de hamarosan. Ám amikor eljön, az a most lesz, és nem
a holnap. Ezért rettenetes sors, ha ennek az énképnek,
ennek a koholt realitásnak a csapdájában élsz. Folyamatosan változékony hangulatot okoz, amely még spirituális szinten is megjelenik.
Egyszer ráébredsz: igen, a megszállottság rabja vagyok; tudom, hogy ez nem az. De légy óvatos, nehogy
más gondolatformák lépjenek azonnal a helyére, például elõfordulhat, hogy 20 éven át folyamatosan a pénzt
hajtottad, és most azt mondod: oké, elajándékozom a
BMW-met. Most biciklit veszek, mert spirituális életet
élek, és csak ennek megfelelõ ruhákat hordok. Bringán
járok, és nézem a másik embert, aki még mindig olyan
tudattalan, hogy BMW-je van, és azt gondolom:
"Mennyivel felette állok a spiritualitásommal." És amit
ekkor cipelsz, az még a BMW-gondolatformánál is nehezebb gondolatforma. Énképed még nehezebbé vált,
és lehet, hogy a BMW-s ember énképe könnyebb, mint
a bringásé. Lehetséges.
Figyeljünk hát oda, hogyan vált és választ magának
elménk másik történetet, és mindig azért, hogy így vagy
úgy, de többnek érezze
magát. Ezért az összehasonlítással operál. Mert
ez egy gondolat: azt gondolom, hogy van egy képem arról, aki vagyok, és
ezt össze kell hasonlítanom azzal, amit a másik
ember énjérõl gondolok.
Képeket, mentális elképzeléseket aggatok hát
elõször magamra, majd
másokra is. És utána
összehasonlítom õket.
"Hm, rendben, spirituálisabb vagyok ennél, vagy
õk spirituálisabb nálam,
de õ már régebben él
így."
A tudás a másik, amit
csak úgy mellékesen elõrántasz hatalmas készletedbõl, elejtesz egy-két dolgot, és a másik ember csak álmélkodik, és nem tudja, ki is vagy. Nyilvánvaló, hogy
többet tudsz nála. Ettõl aztán hû, de jól érzed magad! Így
mûködik ez kis dolgokon keresztül, amelyek folyamatosan növelik ezt a mindig nagyon bizonytalan énképet.
Az én szereti, ha igazad van! Szereti, ha mások tévednek, mert neked csak így lehet igazad. Szereti, ha
igaza van, és pillanatnyilag az "ah, igazam van" tölti el
a növekedés érzésével.
Tehát mindig a saját magam, az én fikciójának erõsítésérõl van szó. A tárházamban lévõ énrõl, és az emberek ezt keresve élik életüket. Ez életük célja, az én
koholmányának erõsítése. Így ez válik tetteik hajtóerejévé.
És ez mindig nagyon szorongató, mert gyakran érzed magad kevesebbnek a másik embernél, és ezen dolgoznod kell. "Kevésbé különleges nálam, vagy többet
tud, én viszont jobban nézek ki."
Vannak, akik - ha nem képesek megszerezni azt a

fajta különlegességet, amely a világ szemében kívánatos - ellenkezõ jelû különlegességre tesznek szert azáltal, hogy úgy érzik, igazságtalanul elbánt velük az élet.
Bizonyos emberek vagy helyzetek áldozataiként élnek,
és ebben az áldozat gondolatformában aztán nagyon
különlegesnek érzik magukat. Akkor is nyerhetsz, ha
vesztes vagy. Az elme nagyon okos, és az áldozati identitás nagyon erõs lehet, erõsen belevájhatja magát az
emberek elméjébe, és ha találkozol velük, 5 perc múlva
már a történetüket mesélik. "Tudod, mi történt velem?
25 évvel ezelõtt történt." És persze, hogy történtek szörnyû dolgok 25 éve, és ma is történnek ebben az õrült világunkban.
De ahhoz, hogy identitást építhess egy bizonyos
idõpontban vagy egy ismétlõdõen megtörtént szenvedés köré, ebben a zûrös világban, ahol a szenvedés elkerülhetetlen, hogy erre építhesd fel különlegességed
tudatát, ahhoz rettenetes, mindenütt rácsokkal körülvett
börtönbe kellett zárnod magad. De legalább azt gondolod, tudod, hogy ki vagy, van történeted. "Remek, legalább van történetem. Az élet jobban elbánt velem, mint
a többiekkel. Többnek érezhetem magam."
És ezért néhány ember gyakran fejben és hangosan
is az életre, a helyzetére, az emberekre panaszkodva
szerzi meg a különlegesség érzését, és csak hajtogatja, hogy mik vannak,
hogy ennek meg annak
nem lenne szabad megtörténnie. Valamit tenni
kellene, ez valójában
mind nagyon rossz. De
miért nem tesz ellene?
Sokan érzik úgy,
hogy nem lehetnek önmaguk; vagy azért nincsenek igazán békében
magukkal, mert valami
történt, vagy mert valami
nem történt. Pontosan ez
az a két ok, ami miatt
nem lehetsz önmagad.
Vagy történt valami, és
ez megakadályoz abban,
hogy önmagad lehess,
vagy még nem történt
meg valami, és ha az nem történik meg, nem lehetsz önmagad. Hát nem frusztráló? Kell, hogy valami történjen, hogy önmagam lehessek. Ezek szerint nem vagyok
önmagam.
Azért beszélünk most ezekrõl a módozatokról, hogy
felismerhesd, amikor benned történik. Ez univerzális,
öröklött minta, minden emberi lényben megvan. A kollektív emberi elme egós, tudattalan állapotában így mûködik.
Alkalmanként haloványan felvillan a fény, emiatt
nem õrülsz meg, ezért vagy képes mégis a túlélésre.
Visszatartanak az öngyilkosságtól, vagy visszatartanak
a totális õrülettõl.
Igazán rövidke kis pillanatok ezek, de ezek tartanak
életben. Hirtelen az öröm parányi cseppje szivárog át lényed mélysége felõl, a rétegeken át, az elme kemény rétegein át, ahol itt-ott kis repedésekre lel. Ha ez nem lenne, teljesen elvesznél, és valószínûleg nem olvasnál most.
És néha-néha vannak olyan pillanatok, amikor hirte-
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len megjelenik a szépség, a túláradó szépség, vagy a veszély egy pillanata fölébreszt, és kiránt a fejedben folyamatosan beszélõ hang duruzsolásából. Ó, hirtelen
mennyivel élénkebb az élet, a létezés, a jelenlét, majd
visszatér a gondolat.
Néhány ember számára a veszély fizikai betegség
képében jelentkezhet, egyszer csak hirtelen megérkezik, és ezzel felébreszt. Hirtelen rájössz, hogy mindaz,
amit hajszoltál, és amit fontosnak véltél, egyáltalán
nem fontos.
Tehát valami már összeomlik a gondolat szintjén.
Fizikai betegséget fejlesztesz magadban, és rájössz,
hogy mindaz, ami olyan sokat jelentett, egyáltalán nem
számít. Így a betegség hasznos lehet, néhány embert felébreszthet.
De az is elõfordul, hogy valaki éppen egy állat miatt marad épelméjû. Mert ez az egyetlen módja, hogy
egy másik lénnyel ne gondolati úton teremtsünk kapcsolatot. Mert amikor más emberi lényekkel találkozunk, akkor csak a többi emberrel kapcsolatos elképzeléseink csapdájában vergõdünk. Mentális elképzeléseket és képeket aggatunk egymásra olyan formában,
amit egymásról gondolunk. Mert mindig pontosan tudom, mit gondolok rólad. Nem veled állok kapcsolatban, hanem a saját fejemben rólad alkotott elképzelésemmel. A legtöbben ezt tesszük egymással, így aztán
már két gondolat teremtette entitás próbál megférni egy
kapcsolatban. Mindegyiknek szüksége van a másikra,
de ugyanakkor fél is tõle. Természetesen ez az oka annak, hogy manapság olyan nagyon problémásak a kapcsolataink.
Néhány ember tehát azért marad épelméjû, mert állatot tart. Kedvenceink hihetetlen szerepet töltenek be
életünkben, és ezt még mindig nem ismeri el teljes mértékben a világ. Õk tartják vissza az emberiséget az õrülettõl, mert amikor egy kutyát vagy egy macskát megérintünk, akkor egy pillanatra nem vagyunk egyedül,
persze néhány ember akkor is megtartja az egóját, de
ezek nagyon kivételes esetek. Megérinted az állatot, és
önmagad lehetsz. Az állat ellen nem kell pszichológiai
védekezést bevetned, és nem is akarsz tõle semmit.
Egyszerûen csak ott vagy vele, és valami elér hozzád,
mert az állatok sokkal mélyebben kapcsolódnak az élet
forrásához, mint a legtöbb ember.
Az állatok még mindig egységben élnek a teljességgel, nem veszítették el azt. Mélyen gyökereznek a létben. Õk nem teremtik meg a problémák világát, egyek
az élettel.
Mi, emberek pedig elrekesztettük magunkat az élettõl, gondolati képünk van az énrõl, amelyet sorompó választ el a világ többi részétõl. Mert ott van a másik emberi lény, és ez rettenetes elképzelés. Életünket a "szükségünk van a többiekre, de félünk tõlük" elve vezérli.
Az állatokat nem sújtja a folyamatos gondolkodás
átka. Nincs fogalmi énképük, mint az embereknek.
Nem különítették el magukat. Így válhatnak néhány
ember számára a létbe vezetõ úttá.
Amikor ilyen lénnyel lehetünk - és ez néhányunk
számára megadatik -, az olyan pillanat, amikor valóban
elcsitul a gondolat. Amikor a kutyádat simogatod, vagy
egy macska dorombol az öledben. Hirtelen gondolsz
valamit, de a gondolat elcsendesül, még csendesebb
lesz, és a csend terébe kerülsz, és érzed a macska dorombolását. Vagy egyszerûen csak megfigyelsz egy állatot, és ha valóban tudsz figyelni, akkor ez kiszabadíthat elmédbõl, és jelen lehetsz, mert az állat is jelen van.
Ugyanígy van ez a természet birodalmában: a fák, a
virágok és a fûszálak mind jelen vannak. Mind átadják
magukat az egynek; egyek az élettel, az egy élet gyönyörû, pillanatnyi kifejezõdései. Így aztán néhány ember életében a természet a megközelítési pont.

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Maga sem érti miért, de pesszimista hanguHa otthon is harmóniát szeretne, fontos,
Lendületes és bevállalós. Semmi nem tûnik
A nagy szerencsecsillag magasan jár a feje felat köszönt önre. Mindenbe beleköt, így nem
hogy minden napra adjanak egymásnak valehetetlennek ön elõtt. Egyetlen akadály
lett, egzisztenciális téren sokat emelkedhet. A
van, ezt azonban nem szabad alá becsülnie: a saját lamit, aminek igazán örülnek. Legfõképpen érzelme- huny szemet párja hiányosságai fölött sem. Hogy ne fõnökei is észreveszik végre, milyen kincset is szereztek
fõnöke. Érdemes lehet leülniük a párjával, és õszin- ket. Kerülje a munkahelyi csatákat. Különösen a fõ- legyen ebbõl vita (vagy szakítás), koncentráljon in- az ön személyében. Partnerével minden rendezõdni fog,
kább arra, ami jó a kapcsolatukban.
tén átbeszélni a dolgokat!
nökökkel, vagy a hatóság embereivel.
csak le kellene ülniük végre átbeszélni a dolgokat.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Magánéletedben végre újra igazi harmónia
Minden percet ki kellene használnia, amikor
Óvakodjon attól, hogy szerelmét elszámoltasArra is gondolnia kell, hogy néha párjával kettesmunka után végre együtt lehet szerelmével. Ha
sa az idejével! Konfliktusba, nyílt konfrontáuralkodik. Úgy érzi, minden illúziójával le kell
ben menjen kikapcsolódni. Nem lehet elégszer
számolnia, különösen, ami a kapcsolatait, a szövet- otthon van, akkor számûzze a fejébõl a munkahelyi cióba kerülhet a fõnökével vagy a hatóságokkal. Töre- elismételni: az üzletben nincs barátság! Ezt most a saját
ségeseit illeti. Pedig ez nem egészen van így. Azt is ügyeit, és attól pláne óvakodjon, hogy a legmeghittebb kedjen a kompromisszumokra, mert különben nagyon bõrén is tapasztalhatja. Nincs azonban oka a sértõdésre,
vegye észre, akiben megbízhat, aki kitart ön mellett. pillanatban a munkahelyi problémákról kezdjen beszélni! valószínû, hogy csak vesztesen kerülhet ki a bajból. és nagyon jól teszi, ha tartja magát ehhez a koncepcióhoz.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Most nemcsak a saját, hanem a baráti munAlig jut ideje a kedvesére, annyi a tennivalóMunkájában és az üzleti életben is csak akkor
Ha hû régi társához, akkor kerülje a nyers, durkaötletek is érdekesek lehetnek. Várhat egy
lehet sikeres, ha valamit szívbõl tesz. Ha
va stílust, így akár arra is lehet esélye, hogy a
ja, hogy ki sem látszik belõle. Ne törõdjön bekis pörgést az életében. Minél meglepõbb, és külö- le a hétköznapok szürkeségébe! Ügyeljen arra, hogy olyasmit akarna eladni, amirõl saját magának sincs jó régóta húzódó konfliktusuknak végre pontot tegyen a
nösebb az ötlet, annál inkább megfontolást érdemel. az idõ, amit együtt töltenek, örömteli és boldog lehes- véleménye, azzal aligha megy bármire is. Ha teheti, fe- végére. Szerencsés idõszakot tudhat maga mögött,
A magánéletében adódhat egy kis szabadideje.
sen! Mutassa meg, hogy örül a közös programoknak! küdjön le korábban, és aludja ki magát jó alaposan! azonban válogassa meg jól, kikkel lép szövetségre!
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

