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Első előadás 

A születés és halál – a legdrámaibb változások 

egy ember életében 

 

Az élet egy rövid szünet két misztérium között – Carl Gustav Jung megfogalmazásában. 

Valóban úgy tűnik, hogy a hétköznapi nyüzsgésben, alkotásban, gyűjtésben, 

konfliktuskezelésben, túlélésben viszonylag ritkán adódik lehetősége egy átlagembernek ˗ 

ha ugyan van ilyen ̠  elmélyülni az élet és a halál rejtélyeiben; ugyanakkor az élet kiemelkedő 

pillanataiban, a leglényegesebb pontokon mégis ezek a kérdések tűnnek elő a ködből: Miért 

élünk, mi végre születtünk, mit jelent meghalni, mi történik utána; hogy kezeljük az elmúlás, 

a veszteség, a gyász és a halál kérdését? Úgyhogy most arra hívlak, hogy gyere, gondoljunk 

át együtt néhány pszichológiai és spirituális szempontot annak érdekében, hogy valahogy 

közel engedjük magunkhoz a halál témáját még életünkben ˗ addig, amíg még 

gondolkodhatunk erről, addig, amíg barátkozhatunk az elmúlás, az elvesztés és végül az 

élettől való elköszönés kérdésével.  

Kezdjük el ezt az együtt gondolkodást mindjárt a születés kérdésével, hiszen mindannyian 

átestünk ezen az élményen. Legtöbbünk számára ez nem tudatos, mert az emlékeink 

homályba vesztek, de valamiképpen átéltük mindannyian, hiszen életben vagyunk. 

Ugyanakkor a halál egy teljesen más kérdés, azt meg egyikünk sem élte át. Arról tényleg csak 

koncepcióink lehetnek, elmesélések lehetnek, halál-közeli élmények lehetnek és így 

tovább…, amik valamilyen fogódzót adnak, de a születés olyasmi, amin keresztülmentünk. 

Ugyanakkor nagyon-nagyon nagy mértékben emlékeztet a születés is a halálra, hiszen olyan 

drámai átmenetről beszélünk, amelyben egy komplett világ omlik össze.  

Az a világ melyben a születésünk előtt élünk, óriási mértékben különbözik attól, ami majd 

utána jön. Nem hat ránk a gravitáció, lebegünk egy térben, automatikusan biztosítva van 

számunkra a táplálkozásunkhoz, oxigenizációnkhoz szükséges környezet. Az anyaméhben 

lenni egy különleges óceanisztikus, harmonikus élmény lehet a legtöbb baba számára, noha 

az intrauterin kutatások elég sok mindent elárulnak arról is, hogy hogyan szűrődik be az 



2 
  ©  Dr. Buda László | www.budalaszlo.hu 

anya lelkiállapota, érzelmi, hormonális, pszichés állapota akár, a baba tereibe, a méhen 

belüli térben, és hogyan hatnak a külső környezet eseményei, adott esetben az édesapa, a 

család élete, és más, külső történések hatása. Valószínűsíthető, hogy egy méhen belüli 

életnek nagyon mások a paraméterei ahhoz képest, ami kívül vár minket, és az is nagyon 

valószínű, hogy nem igen lehet fogalmunk arról odabent, hogy mi vár minket a születés 

után. Az egész dolgot feltételezhetően körülbelül akkora „tudatossággal” éljük át, mint 

ahogy a halálunkat is elgondoljuk előre, vagyis nem nagyon van fogalmunk róla, hogy mi 

következik. 

Az az aranyos kis példabeszéd, vagy metafora, amiben két ikermagzat beszélget az 

anyaméhben ̠  valószínűleg sokan ismerik ̠ , nagyon szépen rávilágít erre. Az a lényege, hogy 

az egyik baba szkeptikus és nem tudja elképzelni, hogy mi várhat ez után az élet után rájuk, 

és egyáltalán, abban is kételkedik, hogy van-e élet a születés után. Míg a másik inkább hívő, 

inkább el tud képzelni valamilyen jövőt, noha ő maga sem tudja konkretizálni, hogy az 

milyen is lehet. Aztán az anyáról is valamiképp beszélgetnek, hiszen a szkeptikusabb, vagy 

a kevésbé hívő nem nagyon tud modellezni magának egy anyaképet; hiszen senki nem látta 

még, nem számolt be senki róla; és ugyan milyen alapon feltételezhetnénk, hogy létezik egy 

anya. Míg a „hívő” baba, valahogy mégis nyitott arra, hogy valamilyen édesanyának kell 

lennie majd, hiszen valaki kell, hogy várjon minket, valaki kell, hogy szeretettel fogadjon 

minket. Eközben tulajdonképpen az anyának a terében, az anyában élnek mind a ketten.  

Mi is, felnőtt emberként valamilyen térben, valamilyen univerzumban, valamilyen 

környezetben élünk, és valószínűleg elég nehezen ismernénk fel annak a bizonyosságát 

például, hogy ez maga egy személyes, szerető környezet, olyan, mint egy anya a baba 

számára az anyaméhben. A mi felnőtt létünkben is vannak szkeptikusabb és vannak 

„hívőbb” attitűdök, aszerint, hogy ki mennyire érzi a gondviselésnek a burkát maga körül; 

mennyire tudja belelátni az Univerzumba a személyességet, a szeretetteliséget, a 

gondoskodás, gondviselés jegyeit. 

Ha magát a születés folyamatát vesszük most szemügyre akkor kölcsönvéve Stanislav Grof 

modelljét, azt mondhatjuk, hogy egy négyfázisos, viszonylag univerzális folyamatról szól, 

amelyben ezt a drámai változást át kell, hogy éljük.  
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Az első fázis az az, ami arról szól, hogy harmónia van, nyugalom van, köszönöm, jól vagyok 

ebben a fázisban, amiben vagyok. Innen aztán az átmenet úgy indul, hogy elkezd szűkülni a 

tér. Elkezdenek változások elindulni, amik kellemetlenek lesznek, nyomasztóak lesznek és 

arra fognak sarkallni minket, hogy egyre inkább szorongva és aggodalmasan figyeljük, hogy 

hova visz ez az egész történet. És amikor már annyira összeszűkül a tér, hogy a túlélésünk 

forog kockán, és halálfélelem ébred bennünk; akkor talán az lesz a mindent átható 

élményünk, hogy ha maradunk bent ebben a térben akkor akár meg is halhatok; akkor ez a 

halálfélelem egy erősebb energiát fog jelenteni, mint az a félelem ˗ szokták úgy is hívni, az 

életfélelem ˗ ami arról szól, hogy az ismeretlentől és a változástól is univerzálisan tartunk és 

félünk egész életünkön át, bizonyos mértékig.  

Azután elérkezik egy fordulópont, a második szakasz vége, amikor az élet és a halálfélelem 

aránya megváltozik és a magzat döntést hoz. Talán egy szomatikus vagy vegetatív döntést, 

vagy egy izom és idegrendszeri kollektív döntést hoz az organizmus arról, hogy valamerre el 

kell innen indulni. Ezt támogatja anyai oldalról a méhösszehúzódás egész komplex 

rendszere és a szülés a folyamata el tud indulni, jó esetben kooperációban anya és magzat 

között. 

Ekkor veszi kezdetét a harmadik fázis, ami minden, csak nem kellemes. Úgy is szokták hívni, 

hogy ez a véres küzdelem szakasza. Nagy a súrlódás, nagy a nyomás, nagy a fájdalom sok 

esetben, folyik a vér is, ugyanakkor mégis már elhagytuk a fordulópontot, már nincs 

visszaút, már bent vagyunk a szülőcsatornában és valamerre muszáj lesz mennünk, az irány 

ki van jelölve. Ez eltart hosszabb-rövidebb ideig, és eltérő mértékben viseli meg az anyákat 

és magzatokat, ám mindenképp nagy kihívások elé állítja őket. Egy ponton azonban ennek 

vége lesz és átlépünk a negyedik fázisba. 

A negyedik fázis pedig az új világba való megérkezés, az új világhoz való alkalmazkodás. Sok 

minden megváltozott és bizony sok mindent el kell gyászolni. Az új világba való érkezés ára 

az, hogy néhány dolog, ami a régi világban adott volt, elvész menet közben. És ez egy valódi 

gyász, egy valódi veszteség.  

Vegyük most egy kicsit szemügyre, milyen veszteségek érnek minket a születés 

folyamatában. Valószínűleg az egyik legnyilvánvalóbb veszteség az lesz, hogy a baba 
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megéli, hogy az addigi lebegő környezetből egy olyan környezetbe érkezik, ahol sokkal 

inkább érezhető a gravitáció. Tehát az élet nehézzé válik hirtelen; egy súlytalan lebegő 

állapotból egy nehéz gravitációval átitatott térbe kerül.  

Egy másik, nagyon fontos veszteség az lesz, hogy míg odabent egyfajta egységes 

univerzumban létezik, mondjuk így, egy az édesanyjával ˗ hiszen az édesanyja jelenti azt a 

biológiai környezetet számára, amitől el sem tudja magát különíteni ˗, addig a születés után 

elég nyilvánvalóan különválik az anya és én. Ez egy folyamat valószínűleg, amelyben az 

újszülött felfogja, észleli, hogy valamiképpen szeparálódott, elkülönült valamitől, amivel 

egy volt addig, és el kell kezdenie egy új kapcsolatot felépíteni azzal az édesanyjával, akit 

immár kint, a külső térben lát, hall, szagol, ízlel, érzékel minden módon. 

Egy harmadik fontos veszteség és gyászélmény lehet az, hogy ami addig táplálék vagy 

oxigén szintjén automatikusan adott volt, azért mostantól meg kell dolgozni. Az első 

levegővétellel már bekerül az újszülött az élethosszig tartó munka fázisába, amelyben 

minden levegővételért bizonyos mértékig meg kell dolgozni. Nem adott önmagától, nem 

automatikusan zajlik. Noha később ennek nem leszünk tudatában és a légzés funkciója 

gyakorlatilag mégis automatikussá válik, ettől függetlenül a rekeszizmoknak, bordaközi 

izmoknak, és testünk különféle fizikai részeinek folyamatosan dolgozni kell azért, hogy mi 

oxigénhez jussunk. A másik pedig a táplálék kérdése, ami szintén adott volt előtte, és most 

bizony át kell állni arra, hogy az étkezés, a táplálékfelvétel egy munkás dolog lehet. Meg kell 

találni az anyamellet, utána különböző aktív folyamatokon keresztül valahogy át kell szokni 

arra, hogy ezt az ételt egy munka kíséretében magunkhoz vegyük.  

A gravitáció és a szeparáció mellé fölsorakozik majd a fluktuáció élménye, vagyis az, hogy 

míg addig egy homogén térben voltam, és az idő nem volt megragadható valószínűleg, 

addig most átkerültem újszülöttként egy olyan térbe, ahol a ritmusnak és az időnek egyfajta 

tagoltsága alapvető élménnyé fog válni, minimum a nappalok és az éjszakák ritmusában; 

de nagyon sok más olyan ritmussal is találkoznom kell majd, amely idővel meg fogja érlelni 

bennem az elmúlás vagy a múló idő tapasztalatát, ami az intrauterin térben nem nagyon 

értelmezhető. Ezzel aztán felnőttkorban meg később is, különösen a halál közeledtével, 

rengeteg extra problémánk lehet. 
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Valószínűleg még számos más dolog változik meg, akár drámai módon is az intrauterin 

versus extrauterin tér vonatkozásában a születés folyamatában, és nem nehéz belátni, hogy 

maga a születés egy első, egy alapvető ősmintát ad majd számunkra arról, hogy mit jelent, 

ha a dolgok drámaian megváltoznak; hogy mi mindent lehet elveszíteni, hogyan lehet 

alkalmazkodni, mi történik akkor, ha valami radikálisan új környezetbe kerülünk. Ezért 

aztán nagyon gyakran előfordul az, hogy a születés folyamatának különféle komplikációi, 

akár egy ember egész életére rányomhatják a bélyegüket befolyásolva, hogy valaki hogyan 

kezeli később a változásokat, és adott esetben, hogyan viszonyul a saját halála, elmúlása 

kérdéséhez. 

Van, aki nagyon nehezen születik, van, akinek nagyon sokáig tart ez a folyamat, van, akinek 

elakad, van, akinek a nyakára tekeredik a köldökzsinór, van, aki majdnem belehal, valakit 

úgy kell kimenekíteni, kihúzni, kirángatni, fogóval akár, vákuummal. Van, akit konkrétan ki 

kell venni császármetszés, műtét keretében. Van, akinek eleve úgy is tervezi már az 

édesanyja, hogy így fogja a babát világra hozni, tehát, hogy megkíméli őt attól, hogy 

keresztülmenjen ezen a procedúrán. Mindezek adnak egyfajta induló mintát arra, hogy mi 

az, amit megtanultunk a zsigereinkben, a sejtjeinkben arról, hogy mit jelent egy ekkora 

változás.  

Ennek megfelelően aztán rendkívül sokféle módon tudunk hozzáállni egy-egy ilyen változás 

közeledtéhez az életünkben, és lássuk be, hogy sokan (nagyon bízom benne, hogy nem én 

vagyok az egyetlen) nem mindig örülünk neki, hogy finom legyek. Sokat gondolkodom erről 

a kérdésről szakmámnál fogva, és gyakran adok elő erről, mégis, őszintén be kell látnom és 

be kell vallanom, hogy egyébként nem nagyon szeretem a radikális változásokat az 

életemben. Nem mindig tudom őket jól kezelni, idő kell ahhoz, hogy felzárkózzak 

önmagamhoz, hogy megszokjam, hogy valami most máshogy van, mint eddig, és így 

tovább. Ezt megpróbálom egy minél nagyobb, minél mélyebb tudatossággal tenni, de ettől 

még nem lesz könnyű. És tudom, hogy számos más ember is van a környezetemben, az 

ismerőseimtől elkezdve egészen a pácienseimig, akik nagyon-nagyon más, de visszatérő 

minta jellegével tudnak hozzáállni egy-egy jelentősebb változáshoz.  
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Van, aki például úgy van vele, hogy megvárja, amíg őt valaki kimenekíti, vagy kimenti az 

adott helyzetből. Van, aki ˗ mint egy nehéz szülés ˗ rengeteget töpreng, morfondírozik, 

aggodalmaskodik és nagyon gyakran hajlamos arra, hogy elakadjon az út közepén 

valamilyen változási folyamatban. Van, aki hoz egy döntést és utána elstartol, majd 

pillanatok alatt lerendezi a legfontosabb dolgokat maga körül, úgyhogy akár a környezete 

is alig tudja követni a tempóját, és így tovább.  

Ha belegondolunk például egy felnőttkori ˗ nem születés, nem halál ˗ egyszerűen csak egy 

változási folyamatba, tegyük fel egy munkahely elvesztésének a folyamatába, ott is azt 

fogjuk látni, hogy ezek a fázisok azért úgy nagyjából föllelhetők. Például van egy szakasz, 

amíg köszöni, jól érzi magát a munkahelyén, aztán van egy következő szakasz, ahol akár ő 

kezdi el összeszorulva érezni magát ˗ már nem annyira inspirálja a munka, már nem tud 

fejlődni ˗, vagy a környezetében zajlanak olyan események, amiket egyre nehezebben 

tolerál, vagy főnökségtől jön valamilyen olyan intézkedés, ami kezdi beszűkíteni a 

mozgásterét. Mindez eljuttathatja a folyamatot egy olyan pontig, ahol döntést kell hozni. A 

döntést vagy te hozod meg, vagy meghozzák helyetted, de ez most itt lényegtelen, és utána 

egész egyszerűen bekerül az ember egy szülőcsatornába, ahol már nem lehet visszafordulni, 

hanem tovább kell haladni, és keresztül kell menni rajta. Lehet az út hosszabb, rövidebb, 

nehezebb, könnyebb; haladhatunk lassan vagy gyorsan. Van, akinél évekig tart ez az 

aggodalmas „kotlás”: ˗ Azon a bizonyos dolgon változtassak-e vagy ne, csináljak-e valamit 

vagy ne, menjek oda a főnökömhöz vagy ne, kérjek-e fizetésemelést vagy ne? ˗ és így tovább 

és így tovább.  

A lényeg az, hogy amikor megszületik a döntés, akkor egy idő után az ember egy új 

helyzetben találja magát. Sok embernek ez az új helyzet nagyon jó, nagyon vonzó. 

Hamarosan rájön arra, hogy hálás a főnöknek, hálás az életnek azért, hogy akkor és ott 

beszűkült a tér körülötte és valami rákényszerítette őt arra, hogy lépjen, hiszen most egy 

sokkal jobb munkahelyen van. 

Ugyanez a folyamat zajlik nagyon gyakran párkapcsolatok vagy házasságok életciklusában. 

Megszületik a kapcsolat, valahogy él, zajlik, és utána nagy változások történhetnek benne. 

Nagyon gyakran az idillikus szakaszból egy tér-összeszűkülés élményével kerülünk át egy 
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következő olyan szakaszba, ahol érezhető, hogy valaminek majd újjá kell születni. Nem 

feltétlenül az egész kapcsolatnak, lehet, hogy a kapcsolat mintázatának vagy minőségének, 

vagy a kapcsolódás módjának; de nagyon gyakran maga az egész kapcsolat kerül veszélybe, 

hogyha elkezd szűkülni a tér, és az az idilli, gravitációmentes, lebegő állapot elkezd 

terhelődni az élet realitásaival. Aztán bizony elérkezhet itt is az a pont, amikor egy vagy 

mindkét ember hoz egy döntést, és még utána is jócskán-jócskán tarthat a véres csata, a 

véres háború időszaka, amikor megpróbálják az emberek valahogy magukat 

keresztülsajtolni ezen a „szülőcsatornán”, akár önszántukból, akár a másik által 

”kényszerítve”. Aztán nagyon gyakran megérkeznek egy olyan fázisba az életükben, ami 

idővel egy új, a régi veszteségekkel együtt élni tudó, de új perspektívákat is nyitó állapothoz 

vezet.  

Azt szokták mondani, hogy ha két dolgot kéne megjelölni, ami tényleg fontos az ember 

életében, akkor az egyik az, hogy biztonságban érezhesse magát, mert egyébként, az 

állandó fenyegetettség rendkívül rossz hatást gyakorol egész lényére. A másik pedig az, 

hogy élmények érjék, hogy valami változzon, hogy valami alakuljon, hogy valamit át tudjon 

élni. A biztonság és az élmény leegyszerűsítve két olyan minőség, amely, hogyha egyszerre 

van jelen az életünkben, akkor az általában örömhöz, harmóniához, boldogsághoz, 

megemelkedett energiaszinthez, alkotó energiákhoz, flow-hoz és más kellemes 

megélésekhez szokott vezetni. Azonban nagyon gyakran ez a kettő szétválik egymástól és 

nehezen lesz összeegyeztethető. Például azért, mert ha az ember biztonságban érzi magát, 

akkor előbb-utóbb az lesz a gondja, hogy nem történik semmi, ami élményt adna neki, ami 

egyfajta változást hozna az életébe; és a biztonság önmagában, nagy dózisban előbb-utóbb 

unalomhoz vezet.  

A másik fele ennek az, amikor valaki élményeket él át, vagy intenzív változásban van, 

anélkül, hogy közben meg tudná élni a saját elementáris biztonságérzetét; ezt pedig úgy 

hívjuk röviden, hogy stressz. Egyfajta szorongással teli, aggodalmas, változó állapotról van 

szó, amelyben az illető nem igazán találja meg azt az alapot, amire magát el tudja helyezni, 

és amelyben a változással szembe tud nézni.  
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Olyan állapotok is lehetnek az ember életében, amikor sem biztonságban nem érzi magát, 

sem élményben, változásban nincsen része. Ilyenkor azt mondjuk, hogy ez az apátia, vagy 

depresszió energiaszintje és állapota. Az az érdekes, hogy ha megnézzük a születés 

folyamatát, akkor az történik, hogy a kezdeti intrauterin biztonság elvész a mindenképpen 

drámai változás során, amit a születés jelent. És a magzat vagy az újszülött talán ˗ ez csak 

egy hipotézis ˗ úgy éli meg, hogy amikor elkezd valami változni, akkor a biztonságérzet 

eltűnik, és a kettő szeparálódik egymástól, és a változásokkal az fog benne 

összekapcsolódni, hogy gyakorlatilag teljes a bizonytalanság. Később, amikor ez 

megszilárdul benne, lehet, hogy úgy fog fölépülni a belső dinamikája ˗ ez többé-kevésbé, 

szerintem mindannyiunkra érvényes ˗ hogy amikor közeledik a változás, akkor nehezebb 

megtartani a biztonság érzetét; a nagy, intenzív változások esetén pedig gyakran teljes 

egészében el tudjuk veszíteni saját belső biztonságunkat; ezért nagy szorongással, nagy 

stresszel élünk át minden olyan kollektív változási folyamatot akár, mint például a 

klímaváltozás, a járvány, a munkahelyek elvesztése, az anyagi helyzet megrendülése, a 

válás, vagy a gyerekekkel történő dolgok (akár van gyerek, akár nincs), és még sorolhatnánk. 

Az egyik nagy kihívás ˗ úgy gondolom ˗ felnőtt életünkben az, hogy hogyan tudjuk 

megtalálni az elemi belső biztonságérzetünket az intenzív külső változási folyamatok 

közepette. Mert amikor valaki abba helyezi a biztonságérzetét, hogy semmi nem változik, 

vagyis a változatlanság biztonsága jelenti élete alappillérét, akkor számára nagyon 

nehézkes lesz olyan változási folyamatokba belelépnie akár önként is, amik őt egyébként 

egy jobb helyre vihetnék. Csak akkor tudjuk megélni egyszerre az élmény és a változás 

nagyszerűségét, előrevivő voltát emellett a biztonságérzetet is, ha a biztonságunkat nem a 

változatlanságba helyezzük, hanem valami másba. Például az önmagunkhoz való 

rendíthetetlen kapcsolatba, az egészséges önelfogadásba, és önszeretetbe, ami arról szól, 

hogy bármi változik kívül, bármi történik, én itt leszek magamnak, én mindent megteszek, 

hogy ezzel megbirkózzak; bízom a saját gondolkodásomban, bízom a saját szívemben, 

bízom a saját erőmben, a testemben, bízom az univerzumban magam körül akár, és jöjjön 

a változás ˗ szembenézek vele.  

Számos önismereti és terápiás folyamat fókuszába előbb-utóbb az kerül, hogy valaki 

hogyan tudja kezelni a változást ˗ akár a külső, akár a belül zajló változást ˗, úgy, hogy 
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közben meg tudja őrizni belső biztonságérzetét. Mert bizony, ha körbenézünk a világban, 

azt fogjuk látni, hogy minden változik. Akár mikroszinten, kvantumszinten nézzük az 

univerzum mozgásait, akár a saját emberi környezetünket, munkahelyi vagy kapcsolati 

viszonyainkat nézzük; akár a politikai helyzetet és a társadalmi szituációkat, mindenhol 

állandó változási folyamatok zajlanak; és nyilvánvaló lesz, hogy azok fogják tudni jobban 

érezni magukat ebben, akik megtalálják biztonság-forrásukat akkor is ˗ talán önmagukban, 

talán Istenben, talán az Univerzumban, talán az emberi kapcsolatokban ˗ amely lehetővé 

teszi számukra, hogy minimalizálják, csökkentsék legalább azt a stresszt, ami ezekkel a 

változásokkal jár.  

Herakleitosz „Pantha rhei” ˗ minden áramlik, minden folyik ˗ elméletétől egészen a keleti 

Buddhista attitűdig, ahol az impermanencia, a „tartósságtalanság” elvét vallják, minden 

filozófiai és spirituális attitűd egy idő után arra irányul, hogy az embert segítse egy 

úgynevezett pozitív talajtalanság megtalálásában. Ez nem más, mint annak a belső 

biztonságérzete, hogy miközben semmi nem biztos, miközben minden változik, aközben 

tisztában vagyok vele, hogy hogyan tudom földelni magam, mihez tudom legyökereztetni a 

saját legmélyebb biztonságérzetemet és támpontomat. És ez a halál közeledtével és 

mindenféle veszteség közeledtével emellett minden változás közeledtével életünk központi 

kérdése lesz. Ezért nem lehet a halál dolgáról a születés dolga nélkül, a változás dolgáról a 

biztonság kérdése nélkül érdemben beszélgetni.  

Amikor elérkezünk oda, hogy szemtől szemben találjuk magunkat a halál kérdésével, akár 

mert kedves hozzátartozóinkat kell elveszítenünk, akár mert orvosként, vagy egészségügyi 

dolgozóként napi szinten találkozunk ezzel a jelenséggel, vagy végső soron akár a saját 

halálunkkal kell szembenézni, akkor ott lesz a kérdés: Most mibe tudsz kapaszkodni? Most 

mi ad neked fogódzód? Ezt most hogyan fogod viselni? Ezt most hogyan fogod túlélni?  

Úgy tűnik, hogy elkerülhetetlenül tudomásul kell vennünk, hogy ami megszületik, az 

meghal, hogy ami elkezdődik, az befejeződik ebben az univerzumban, ebben a világban. Ám 

ezt nagyon nehéz tudomásul venni, és nagyon gyakran olyan tendenciának adja át magát 

az ember, hogy bárcsak ne múlna el, bárcsak ne változna valami, bárcsak minden így 

maradna, ahogy van. És az illúzió, hogy ez lehetséges, rendkívül sok másodlagos szenvedés 
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forrása; olyan szenvedésé, amit nem az élet mér ránk, hanem mi mérjük saját magunkra, 

azáltal, hogy nem tartjuk tiszteletben az életnek azt az alapvető törvényszerűségét, hogy 

ami megszületik, az elmúlik.  

Nagyon szépen szimbolizálja ezt az egész folyamatot, és a filozófiai rétegeit is akár,  

Kőműves Kelemen története, ahol a falat először csak megpróbálják felépíteni, de az mindig 

lebomlik reggelről estére, estéről reggelre, egészen odáig amíg valamiképpen a halál 

állandóságát bele nem viszik a fal esszenciájába, a habarcsába, kötőanyagába: valakinek 

meg kell halni ahhoz, hogy az a fal tartósan tudjon állni.  

A halál tulajdonképpen az ellenpólusa az életnek olyan szempontból, hogy miközben az élet 

egy állandó hullámzás, egy állandó változás, egy teljes talajtalanság, addig a halál a 

nyugalom, a biztonság, a változatlanság metaforája. Ezért is van az talán, hogy amikor 

valaki vágyja a halált, amikor valaki arra vágyik, hogy múljon el ez az egész, és szeretne 

„kicsekkolni” az életből, akkor általában túlterhelődött az életnek a változó élményekkel 

teli, drámával teli, veszteséggel teli részével. Nem tud már jól alkalmazkodni ehhez a 

hullámzáshoz, ehhez az állandó ritmushoz, állandó történéshez, és arra vágyik, hogy ne 

történjen semmi, hogy meg tudjon nyugodni, hogy el tudjon simulni, és meg tudjon pihenni. 

Ezért is olyan ambivalens a halálhoz való viszonyunk. Van benne valami lenyűgöző, van 

benne valami biztonságos, mély, csöndes és megnyugtató egyszersmind.  
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Második előadás 

A félelmek és ragaszkodások rendszere 

 
 

Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében vannak tökéletes pillanatok, amikor 

maradéktalanul be tudjuk fogadni az élet teljességét; amikor érzékeljük azt a csodát, ami 

körülvesz minket; amikor egy madárcsicsergés, egy virág, egy fa látványa, a gyermekünk egy 

mozdulata, egy étel íze, vagy bármi más élmény azzal a fajta boldogsággal, elégedettséggel 

tölt el, amiért úgy érezzük, hogy érdemes élni. És tényleg így van, a világ csodálatos. Ami 

körbevesz minket, az lenyűgöző. Csodálatos bolygón élünk, tele olyan életjelenségekkel, 

amelyek mindegyike külön-külön is lenyűgözhet minket, és hogyha megfelelő 

lelkiállapotban vagyunk, akkor egy séta az utcán, egy állat mozgásának figyelmes, elmélyült 

szemlélése, vagy egy ember tekintete mind-mind fantasztikus, mélyreható és boldogsággal 

eltöltő élmény lehet. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy sok ember élete inkább aggodalmakról 

szól: szorongásokról, félelmekről. Olyan kérdésekkel foglalkozunk napestig, hogy mi lesz, 

ha valami megtörténik, amitől félünk, vagy mi lesz, ha valami nem történik meg és nem 

következik be, amit nagyon szeretnénk. Valahogy idővel létrehozzuk a félelmek és a 

ragaszkodások egy speciális rendszerét a saját belső világunkban. Ezekről szeretnék most 

bővebben beszélni.  

Induljunk ki először abból, hogy az élet csodálatos. Olyan, mint hogyha lenne egy 

különleges, egyedi helyünk egy paradicsomi környezetben, az univerzumnak egy teljesen 

speciális helyén. Egy olyan bolygón élhetünk, ahol van oxigén, van víz, van növényzet, van 

állatvilág; és emberként átélhetjük a kapcsolódásoknak, az érzelmeknek, a 

találkozásoknak, az élményeknek, a látványoknak, ízeknek, hangoknak egy csodálatos 

kompozícióját. És ez az egész, olyan, mint egy paradicsomi állapot, mint egy tökéletes 

kertben való létezés, és utazás. Azonban, miközben ez mind így van, és bizonyos kitüntetett 

pillanatokban ezt érzékeljük is, valami történik útközben, amitől elveszítjük azt a 

képességünket, hogy folyamatosan rá tudjunk hangolódni a minket körbevevő világ 
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gyönyörűségére. Tegyük fel, hogy valóban ott ücsörgünk egy érintetlen környezetben, 

érintetlen elmével és lelkivilággal egy csodálatos paradicsomi kertben, az Édenkertben, 

mondjuk. Ott ülünk, állunk vagy sétálunk és engedjük, hogy lenyűgözzön minket a 

természet sokszínűsége és gyönyörűsége. Ez az az állapot, ahol az elménk úgy tud működni, 

hogy az érzékszerveinken keresztül befogadjuk mindazt, ami minket körülvesz és egész 

egyszerűen, ahogy befogadtuk, rácsodálkoztunk és átéltük, úgy azután el is engedjük, és a 

következő élmény felé fordulunk. Ha ezt tesszük – befogadjuk, átéljük és továbbengedjük –

, akkor, ha úgy vesszük, ebben a kertben kapunk egy teljesen egyedi személyre szóló, 

különleges, megismételhetetlen show-műsort. Hiszen azáltal, hogy minden pillanat változik 

körülöttünk, és minden, amit befogadunk az elménkkel és átélünk, utána pedig elengedjük, 

és a következő pillanat felé fordulunk, az szórakoztathat és elvarázsolhat minket.  

Azonban ebben a kertben idővel történhetnek olyan dolgok is velünk, amikre nem vagyunk 

teljesen felkészülve. Például, egy darázs közelít, rászáll a karunkra, és megcsíp bennünket. 

Ha olyan fájdalmat okoz, amire nem voltunk felkészülve, akkor ez a fájdalom kellemetlen 

élmény számunkra, aminek a kezelését nem tanultuk még meg. Ebben az esetben ez a 

fájdalom arra fog késztetni, kényszeríteni minket, hogy átmenetileg lemondjuk arról, hogy 

a világ többi szépségét és gyönyörűségét befogadjuk, és a saját fájdalmunk 

menedzselésével leszünk elfoglalva több-kevesebb ideig. Amíg a fájdalommal foglalkozunk, 

addig egyrészt kiesünk az életnek az energiaáramlatából, és lecövekelünk valamilyen 

fájdalmas téma köré.  

Másrészt pedig, hogyha ez egy olyan fájdalmat jelent számunkra, mint ami nem szeretnénk 

hogy valaha még az életben megismétlődjön, mert a kezelésével nem jól boldogultunk, s 

nem tudjuk úgy tekinteni, mint ennek a kertnek egy izgalmas, nem túl kellemes, de velejáró 

részét, hanem félelem ébred bennünk azzal kapcsolatban, hogy nehogy még egyszer ilyen 

megtörténjen, akkor onnantól kezdve egy külön szűrőt, egy réteget fogunk felvonni az 

elménk érzékelése és a külvilág közé. Ebben a rétegben benne lesz már a darázsnak a képe 

és az, hogy nehogy ezzel még egyszer találkozzunk. Vagyis berakunk egy olyan elemet a 

tökéletes, folyamatos élvezettel teli észlelés rendszerébe, amely egy múltbeli eseményhez, 

egy valamikori darázscsípés emlékéhez fog minket kötni; és arra fog ez az egész szolgálni 

számunkra, hogy óvatosak, éberebbek legyünk azzal kapcsolatban, hogy ha még egyszer 
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egy ilyen darázs közelít, akkor már jobban tudjunk védekezni. Ez egy teljesen természetes 

folyamat és egyszersmind a tanulásnak is a része, ám ezzel később nagyon sok problémánk 

lehet.  

Az egyik gond az lehet, hogy olyasmitől is fogunk félni, ami valójában nem veszélyes, például 

más olyan bogaraktól, rovaroktól, melyek hasonlítanak a darázsra, csak éppen nem 

ártanak. Tehát hajlamos lesz ez a félelem, ellenállás, és tartózkodás kiterjedni és 

generalizálódni; emellett pedig olyan állapotok, olyan időszakok élményét is torzítani fogja, 

amikor egyáltalán nincsen darázsveszély. Az elménk segítségével azonban már fel fogunk 

tudni idézni egy olyan helyzetet, ami régebben volt, noha most már nincs; akkor fájt, most 

nem fáj – mégis tudunk félni, tudunk tőle tartani, és tudunk ellenállni ennek az új 

élménynek. Tehát a rezisztencia, az ellenállás segítségével egy régi történetet akár nagyon 

sokáig itt tudunk tartani az elménk észlelési rendszerének a közelében.  

Ez valóban úgy képzelhető el, mint hogyha egy eltömődött szűrő jönne létre. Ahhoz a 

helyzethez lehet ezt hasonlítani, ami a régi plazmatévékkel előfordult. Megesett, hogy ha 

sokáig vetített egy képet, akkor az még azután is megmaradt egy darabig, és halványabb 

szellemképként „beleégett” a képernyőbe, amikor a műsor már továbbváltott, mondjuk egy 

filmre. És ezek a beleégett képek ezek bizony a mi elménk, a memóriánk rendszerében 

ugyanúgy ottmaradnak. És a darázs emlékéből ez az egész történet nagyon komolyan 

kiterjedhet mindenféle repülő állatra, aztán később már az egész kert félelmetessé válik, 

hogyha azzal az attitűddel sétálgatunk benne, hogy bárhonnan előkerülhet egy darázs; 

később pedig már bármi félelmet kelthet bennünk, ami sárga, fekete vagy más miatt 

emlékeztet rá. Aztán már maga a darázs szó is fiziológiai reakciókat válthat ki belőlünk, és 

így tovább.  

Egy másik nagyon izgalmas jelenség lehet ugyanebben az édenkertben, hogy ott ücsörgünk 

tökéletes lelkiállapotban, befogadva mindazt, ami történik, átélve aztán elengedve majd a 

következő pillanatot újra átélve és elengedve.  

Képzeljük el, hogy egy pillangó száll ugyanígy a kezünkre, mondjuk a másik karunkra. A 

pillangónak a lénye, az érintése, a látványa nagyon kellemes érzéseket kelt bennünk és 

hirtelen valahogy fölmerül bennünk a gondolat, hogy jó lenne, ha itt maradna; elkezdünk 
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tehát kötődni a képéhez. Elkezdjük valahogy megerősíteni magunkban ezt a kapcsolatot, 

fölépítve egyfajta finom ragaszkodást ehhez a csodálatos kis lényhez; és amikor egy idő 

után ez a pillangó az útjára indul és otthagy minket egyedül, akkor megint történik bennünk 

valami, ami addig nem volt jelen. Ez pedig az, hogy hiányérzetünk támad, azaz a 

ragaszkodásunk, kötődésünk nyomán valamiképpen sikerül létrehoznunk egy hiányérzetet, 

ami ahhoz kapcsolódik, hogy valami volt egykor, és most nincs. Ez a hiányérzet aztán 

később akár előrevetíthető is lesz, tehát már akkor is el tudunk kezdeni félni és 

aggodalmaskodni a pillangó hiányától, amikor tulajdonképpen még ott van a karunkon, de 

már sejtjük, hogy valamikor egyszer el fog repülni és nem fogjuk tudni visszatartani.  

Tehát a másik akadályozó beállítottság, ami nem engedi, hogy maradéktalanul befogadjuk 

a világ szépségét, miközben az élet sodrásában utazunk, és flow élményben van részünk, az 

a ragaszkodásoknak egyfajta rendszere lesz. Hiszen itt nemcsak a pillangóról van szó, ez egy 

metafora csupán, hanem ezer különböző dologról, amihez az életünk folyamán elkezdünk 

ragaszkodni azért, mert túlságosan jó és kellemes ahhoz, hogy csak úgy hajlandóak legyünk 

elengedni és továbblépni. Bizony szeretnénk, ha ott lenne a közelünkben, szeretnénk, 

hogyha minden úgy maradna, ahogy volt egy adott, idillikus pillanatban. Ez pedig megint 

nem életszerű, megint olyasmi, ami ellentmond az univerzum törvényének, az 

impermanenciának, vagyis az állandó változás törvényének.  

Mi az elménkkel azonban létre tudunk hozni egy ragaszkodási képletet, vagyis azt, hogy 

hogyan kellene, hogy kinézzen az univerzum, minek kellene szerepelni benne ahhoz, hogy 

én maradéktalanul jól érezzem magam. Például, hogy ha valaki felnőttként hozzászokik, 

hogy van pénze, akkor hiába volt egy olyan gyerekkora, melyben semmilyen szinten nem 

játszott szerepet a pénz, mert remekül érezte magát és boldog volt, hogyha volt egy botja, 

egy labdája, vagy a patakparton köveket dobálhatott a vízbe. Ha ilyen gyerekkor után 

elkezdi fölépíteni a ragaszkodását az anyagiakhoz, akkor elvesztésük, már akkor is 

félelmetes aggodalmat generálhat benne, amikor ez még meg sem történt, amikor pedig 

megtörténik, adott esetben, akkor rendkívül komoly kellemetlenségekkel járhat.  

Előfordult például, hogy különböző tőzsdekrachok idején emberek kiugráltak a 

toronyházak tetejéről, mert nem tudták feldolgozni azt a történést, hogy most megváltozott 
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a helyzet.  Régebben volt pénzünk, és most nincs; vagy elvesztették az ügyfeleiknek a 

pénzét, pedig régebben volt valamiféle becsületük, szakmai pozíciójuk. Rendkívül nehéz 

feldolgozni, hogy egy tőzsdekrach egyik napról a másikra elvitte mindezt, ha valaki 

előzetesen éveket invesztált abba, hogy ragaszkodást építsen föl ezekhez a dolgokhoz. 

Később azonosult velük és utána már egyrészt képtelen elengedni őket, másrészt a puszta 

gondolat is, hogy egyszer pedig ezt kell tenni, rendkívüli szorongással és feszültséggel 

töltheti el; és mindez a pillangónál és a darázsnál kezdődik. Az elemi, finom, réges-régi 

emlékeknél és élményeknél, amiket talán magzatkorunk óta, újszülött korunk óta, 

kisgyermekkorunk óta építünk egymásra, rétegről rétegre. Olyan emlékeket, amik fájtak, 

vagy hiányoztak, szomorúvá tettek, nem tudtuk őket jól kezelni és megmaradtak a 

rendszerünkben. Olyan dolgok, amik ugyan felnőttkorban talán már nem is aktuálisak; mint 

például egy bántalmazó szülő vagy egy kellemetlen élmény egy kortárs baráttal 

kapcsolatban, aki megvert, vagy megalázott, vagy csúfolt, és így tovább.  

Rengeteg ilyen dolog történhet, amiket az elménkben rétegekben raktározzunk, és amik 

szűrőként „vigyáznak” arra, hogy felnőtt elménkkel már ne tudjuk a világot a maga tiszta, 

paradicsomi voltában észlelni, hanem ezeken a félelmeken keresztül lássuk mindazt, ami 

minket körbevesz. Ezzel védjük magunkat, mert az a belső törekvés hajt minket, hogy soha 

többé ilyet ne éljünk át.  

Ugyanígy a másik oldalról elkezdünk bizonyos dolgokhoz ragaszkodni, hozzászokni, 

kötődni, és aztán azon dolgozunk keményen adott esetben évtizedekig, hogy ezeket a 

dolgokat először megszerezzük, majd magunk mellett tartsuk, nehogy elveszítsük.  

Hány és hány ember forgolódik éjjelente álmában aggódva és szorongva azon, hogy elveszít 

valamit, amije van, miközben mindenki tudja, fejben, hogy előbb-utóbb úgyis el kell 

veszíteni mindent. Az egzisztencialista pszichológiai lélektan, emellett más lélektani, és 

spirituális tanítások mindig is arra hívták föl a figyelmet, hogy sokkal boldogabb és 

derűsebb életet él az, aki egész élete folyamán hajlandó a tudatában tartani, hogy amit 

szerez, azt el kell veszíteni; hogy az, ami megszületett, az meg fog halni; vagy az, ami most 

itt van velünk, azt mind-mind egymás után el kell engedni. Ahogy szokták mondani, az 

utolsó pizsamádon nincsen zseb, és semmit nem lehet átvinni azon a bizonyos vonalon.  
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Persze ezzel együtt az ember általában nem a vonalra készül, nem a halálra készül, hanem 

szeretné magát jól érezni, szeretné, hogy mindene meglegyen, ami szükséges ahhoz, hogy 

ő boldog legyen. Ennek azonban nagy ára van, mert ha a tudatosodás elmarad, akkor a 

hétköznapokat nagyon gyakran átszűri a szorongás, a stressz, a félelem és az 

aggodalmaskodás azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, ha véletlenül olyasmi történik, amitől 

félek, és amivel kapcsolatban egy ellenállást építettem fel magamban. És/vagy mi lesz 

akkor, ha nem kapom meg azt, amit nagyon szeretnék, és amihez ragaszkodást építettem 

ki? Mi lesz, ha elveszítem azt, ami most van, pedig ragaszkodok hozzá? A hasonló félelmek 

által az élet eredeti, csodálatos, lenyűgöző élménye, akár a mindennapok nagy részében 

átalakulhat egy stresszes, aggodalmas szaladgálássá, gyűjtögetéssé és általános 

szorongássá, depresszióvá.  

Ezen a ponton nagyon-nagyon érdemes alaposabban szemügyre venni egyrészt a saját 

rezisztencia/ellenállás-, és félelem-rendszerünket, másrészt a kötődés-, és ragaszkodás-

rendszerünket is. Ez a kettő alkotja ugyanis azt a preferencia réteget elménkben, ami 

önmagunk és a valóság közé áll, és nem engedi, hogy észrevegyük az igazi valóságot; hanem 

azt látjuk csupán, ami ezen a rétegen keresztül szűrődik. Most vegyük még jobban 

szemügyre az elmének ezeket a rétegeit, figyeljük mg, hogyan tudunk találkozni azzal, ami 

minket körülvesz. Hogyan észleljük valójában a világot? Mit észlelünk valójában? 

Az egyszerűség kedvéért induljunk ki abból, hogy van egy objektív univerzum, vagy világ, 

amely körbevesz minket, és amely akkor is létezne és haladna tovább az útján, hogyha mi 

nem lennénk itt, vagy minket egyik percről a másikra valamilyen erő kivonna ebből. Elég 

valószínű egyébként, hogy ez tényleg így van; hogy attól, hogy én itt beszélek vagy velem 

történik valami, vagy attól, hogy te ott vagy, ahol vagy, attól még relatíve tőled függetlenül 

zajlik az élet. Máshol, egy másik országban nem fog megállni az élet, ha te vagy én 

megbetegszünk vagy meghalunk egy adott pillanatban. Valószínűleg a Marson, a Jupiteren, 

vagy az univerzum távolabbi részén meg végképp semmi különösebb változást nem fog 

előidézni az, ami velünk történik. Azaz benne vagyunk egy nagyobb egészben, és annak az 

észlelői vagyunk, de nem az alakítói, vagy csak nagyon szerény mértékben.  

Vegyük úgy tehát, hogy van egy ilyen objektív külső valóság, amelyet valamiképpen 

érzékelünk, mégpedig alapszinten az öt érzékszervünkön keresztül, receptorok 
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segítségével. Vegyük csak a látás kérdését. Kell hozzá a szemünkben a speciális receptor-

rendszer, ami ezeket a fényviszonyokat valamilyen módon beengedi, megszűri, átalakítja, 

és elektromos impulzussá alakítja, hogy az képes legyen aztán az idegpályákon át, 

valamiképpen elérkezni belül az idegrendszerünk látókéreg részére, ahol megint csak nem 

teljesen ismert folyamatok mentén, újra föl kell épülnie egy képnek. Úgy is szokták 

mondani, renderelődik egy új videó. Ez a renderelési folyamat tulajdonképpen azt is jelenti, 

hogy ami itt hátul a látókérgemben felépül, amit tehát észlelek, az jó esetben fedésben 

azzal, ami kívül van, azonban ebbe nagyon sok folyamat beleszól. Ha a receptoraimmal 

gond van, ha az idegpályákkal gond van, vagy ha bármilyen más agyi kémiai folyamat 

befolyásolja ezt az egész renderelést – pl. pszichoaktív szerek használata, különböző 

mentális betegségek, vagy egyéb tényezők révén –, akkor az a kép, amit én látok, teljesen 

más kép is lehet, mint a külső valóság képe. Olyan kép is renderelődhet itt hátul a fejünkben, 

amiben olyan figurák szerepelnek, amiket senki más nem lát körülöttünk, mi mégis teljes 

valósággal hallucináljuk oda.  

Tehát azt lehet mondani, hogy míg a külső, objektív valóság valószínűleg létezik a maga 

szolid, egyértelmű és semleges módján, addig minden idegrendszerrel rendelkező lény 

belső világában egy teljesen egyedi kép renderelődik. Tehát mi nem azzal vagyunk igazán 

kapcsolatban, ami kívül van, hanem azzal, amit látunk, vagyis a belső képpel. Ez alapján 

fogom megítélni, hogy mi az, ami kívül van.  

Te sem engem látsz most ezen a videón. Először is a képernyőt látod, aztán pedig a 

képernyőt sem látod, hanem a képernyőnek egy belül renderelődő videóját látod, ami azért 

nagyon más, lássuk be. Jó esetben természetesen van valami megfelelés a külső monitor és 

a belső kép között, különben igen nehezen tudnánk eligazodni.  

Itt megállok egy pillanatra, mert ez mindig egy olyan hangsúlyos gondolat számomra, ha 

ebbe belegondolok. Van egyszer kívül a valóság, amit az idegrendszerem lebont nullára és 

egyre, lebontja idegrendszeri elektromos impulzusokra. Ezeken keresztül kell 

végighaladnia valamilyen pályán ennek az egésznek, s utána létrehozok egy belső világot. 

És ez a belső világ az, amivel kapcsolatban tudok lenni. Téged is arra kérlek, hogy egy 

pillanatra, ha még ezen nem elmélkedtél, mélyülj el ebben, mert nagyon izgalmas gondolat, 
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mert valójában mindenki a saját szubjektív világában él, melyek nagyon különbözőek 

lehetnek.  

Ugyanakkor, ha megnézed, fantasztikus, hogy milyen viták, veszekedések és háborúk 

folynak azzal kapcsolatban világszerte, családokban, nemzetek között stb., hogy ki látja 

jobban, hogy kinek van igaza, hogy kinek a szubjektív világa a helyénvalóbb, mint a másiké. 

Pedig lehet, hogy célszerű lenne egyszerűen csak elfogadnunk és rácsodálkoznunk arra, 

hogy az érzékelés tekintetében mindenki ebben a szubjektív belső, sajátos, egyedi 

világában él, és ezt tapasztalja meg. 

Van egy másik igazán nagy spirituális kérdés, amely egy életen át ad gondolkodnivalót. Egy 

kép renderelődik belül, azaz az érzékszerveinken keresztül mi magunk hozunk létre az 

elménkben egy speciális belső világot. De vajon ki az, aki ezt látja, ki az, aki ezt érzékeli, ki 

az, aki ezt tapasztalja? Ki nézi ezt a belső képernyőt? Mondhatnám, hogy ennek a kérdésnek 

a megválaszolása túlmutat az előadás keretein, de valójában az lenne az őszintébb és 

igazabb, ha azt mondom, hogy ezt én sem tudom pontosan. Ez a szubjektum, ez a lelki 

minőség, amit ki-ki csak úgy közvetve szokott érzékelni: igen, vagyok valaki; igen, ez a valaki 

ugyanaz, akit tíz évvel ezelőtt láttam a tükörben, pedig az egy másik test volt, mint ami most 

van. Megváltozott időközben, az, amit látok, de az, aki nézi, a tükörképét, az mintha 

gyerekkorom óta ugyanaz az állandó valaki lenne.  

Erre az énre, erre a lelki instanciára gondolok most. Ezt nagyon nehéz közvetlenül 

megragadnunk, viszont valószínű, hogy ez a tudatosság, ez a lélek, ez a belső én, ez az, 

amelyik tapasztalja a külső világot az érzékszerveken keresztül, az idegrendszer közvetítése 

segítségével; és tapasztalja hozzá a saját, belülről fakadó gondolatait, tapasztalja hozzá a 

saját megszülető érzéseit, és bennük elveszve, próbálja őket egymással összeegyeztetni, 

hogy képes legyen belső harmóniáját megtartani.  

És akkor most térjünk vissza ahhoz a ponthoz, hogy az érzékszerveinken keresztül létrejön 

a külső világnak, ennek a paradicsomi kertnek egy speciális belső lenyomata. Ha 

érzékszerveink tisztán közvetítenének, és preferenciák nélkül szemlélnénk környezetünket, 

akkor azt mondhatnánk, hogy egy csodálatos, lenyűgöző világban érezhetnénk magunkat 

0-24-ben. Mivel azonban, ahogy láttuk, felnőttkorunkra fölépül egy nagyon komoly, 
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sokrétegű preferencia-szűrő azzal kapcsolatban, hogy mit kedvelünk, meg mit nem, mit 

szeretünk, meg mit nem, mitől félünk, és mihez ragaszkodunk, ezért nagyon gyakran el fog 

veszni a külső világ szépsége, hamvassága, eredetisége és gyönyörűsége. Helyette azt 

fogjuk látni, amit a szűrő átenged, vagyis azt, hogy tetszik nekünk, vagy nem tetszik, hogy 

ez akartuk, vagy nem ezt akartunk, hogy így képzeltük el, vagy nem így képzeltük el. Például 

ezt a környezetet, ezt a munkát, ezt a partnert, ezt a családot, ezt a gyereket, és 

sorolhatnánk.  

És itt jön az érdekes része a dolognak, mert a preferenciák, a szűrők (szeretem, nem 

szeretetem, ragaszkodom hozzá, félek tőle… és így tovább) arra sarkallnak minket, hogy az 

önálló elménk segítségével, saját akaratunk segítségével elkezdjünk idővel létrehozni egy 

belső alternatív univerzumot, egy olyan világképet, amely pontosan passzol azzal, amit a 

preferenciáink súgnak nekünk. Tehát, hogy minek hogyan kéne lennie. Ebben a világban 

semmi nincs, amitől félek, és amitől szeretnék távolságot tartani. Csupa olyan dolog van 

benne, amihez viszont ragaszkodom, és amit szeretnék, hogy benne legyen. Ha elfogadom, 

ennek a belső alternatív univerzumnak az irányítását, ha bedőlök neki, ha azonosulok vele, 

ha nem veszem észre ennek a személyes torzító mechanizmusnak a hatását a saját 

elmémben, akkor valószínű, hogy az életemet fogom rátenni arra, hogy mindent 

megtegyek, hogy magam körül úgy alakítsam a helyzetet, hogy az megfeleljen ennek a belső 

képnek. Tehát most már az elmémben egy csomó réteg fog létrejönni...  

Az első réteg a tiszta érzékelésé; a másik réteg a preferenciák rétege (szeretem, nem 

szeretem, ragaszkodom hozzá, félek tőle); egy harmadik réteg, hogy milyennek kéne lennie 

a világnak, ha teljesen megfelelne a preferenciáimnak. Ezután jön a további sok-sok réteg, 

melyek gyakran azzal vannak kapcsolatban, hogy lássuk, mit kell tennem, hogyan kell 

manipulálnom a környezetemet, hogyan kell bánnom emberekkel, mit kell szereznem, 

gyűjtenem ̠  és így tovább ̠ , hogy egy olyan világot próbáljak létrehozni magam körül, amely 

megfelel a preferenciáimnak.  

Ez először is rendkívül fáradságos, irtózatosan sok energiát vesz el, másrészt pedig idővel 

törvényszerűen összeomlik, legkésőbb akkor, amikor közelít a veszteség, a betegség, és a 

halál kérdése. Akkor az emberre rájön ˗ az életközépi válság nagyon gyakran ennek az első 
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érdemi bevillanása, első nagy felismerése ˗ hogy hiába építettem föl mindezt, hiába 

próbáltam mindent úgy intézni, manipulálni, hogy az nekem jó legyen és megfeleljen, 

annak, amit elképzelek. Hiába próbáltam mindent megtenni, hogy semmivel ne találkozzak, 

amitől tartok, félek, vagy amit nem szeretek, vagy ami nem szimpatikus. Hiába tettem meg, 

mindent, hogy magam körül tartsak mindent, amihez ragaszkodom – az egész dolog nem 

működik. Végső soron mégsem tudom megfelelően manipulálni a világot, végül mégis 

egyedül maradok, mert az emberek, a környezet hosszú távon nem működik feltétlenül 

aszerint, ahogy én szeretném. Hosszabb távon nem lehet szeretetet kicsikarni, és nem lehet 

manipulálni embereket, folyamatokat anélkül, hogy súlyosan meg ne kéne fizetnie az árát. 

Nem lehet megúszni a félelmet attól, hogy ezt elveszítem, a félelmet attól, hogy mégis 

történik valami, amit nem kalkuláltam be és így tovább. Tehát például mondjuk, minél 

nagyobb a házad meg a vagyonod, annál jobban föl kell építeni a kerítéseket is köré, és 

annál több nyugtalan éjszakád lesz, hogy meg tudod-e védeni, amid van. De ez csak egy 

egyszerű példa. Millió más dologra tud ez érvényes lenni.  

Vagyis az ára annak, hogy ez az alternatív preferenciákra épülő személyes univerzumot 

felépítjük magunkban, ez maga a szenvedés. Az ár, amit megfizetünk, az az 

aggodalmaskodás, a félelmek, a nyugtalanság, az álmatlanság és az állandó belső stresszes 

„törpölés” és morfondírozás azon, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy mindezt fönt tudjam 

tartani, létre tudjam hozni, nehogy elveszítsem.  

Ilyen szempontból tehát a halál közeledte, az élet második fele mindig őszinteségre és 

ébredésre sarkallja azt, aki hajlandó szembenézni az elmúlás törvényszerűségével. A 

veszteségeknek, a gyásznak a halál közeledtének ez az egyik legnagyobb ajándéka. Föl lehet 

ébredni a belső, alternatív, saját magam által gyártott kis ego-univerzumomból, és rá lehet 

ébredni az élet csodájára. Rá lehet ébredni arra is, hogy megtalálhatom az útját-módját, 

hogy elkezdjem szépen, fokozatosan elengedni az évek során felépített rezisztenciáimat, 

ellenállásaimat azzal kapcsolatban, hogy mivel vagyok hajlandó találkozni és szembenézni 

és mivel nem. És megadhatom az életnek azt a lehetőséget, hogy belépjen a belső 

világomba olyan dolgokkal, amiktől eddig féltem. Más oldalról pedig elkezdhetek 

hajlandóságot mutatni arra, hogy egyre több ragaszkodásomat leépítsem, elengedjem; 

egyre kevesebb dolgot akarjak, hogy ne járjak úgy, mint az a majom, amelyik csapdába esik, 
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mert képtelen elengedni az ételt és nem tudja kihúzni a kezét a lyukon, ezért meg tudják 

fogni. 

Nagyon sok ember tényleg így jár, hogy az életben ragaszkodik hozzá, hogy valamit 

mindenképpen megtartson, ami nagyon gyakran a halálát okozza, vagy nagy veszteséget, 

nagy csalódást. Az egyetlen dolog, ami kellett volna ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, 

tovább tudjon menni, és hogy az élet továbbvigye őt a saját energiahullámain, pontosan az 

lett volna, hogy ott, akkor valamit elenged.  

Az elengedések általában a ragaszkodásokhoz kötődnek, és amíg ez az erőteljes kötődés és 

ragaszkodás nagyon közel van a belső lényünkhöz, addig nem jövünk rá, hogy ezzel nem 

vagyunk azonosak, nem tudatosítjuk, hogy ezt is csak fölépítettük valamikor az életünk 

folyamán, mint a bróker, ahogy fölépítette a pénzhez való viszonyát. Ugyanazzal a 

mozdulattal gyakorlatilag el is engedhette volna ezt a köteléket. Csak annyit kellett volna 

tennie, ahelyett, hogy kiugrik az ablakon, hogy hajlandó újradefiniálni saját lényét, hajlandó 

ráébredni arra, hogy az anyagiakhoz, a pénzhez, a sikerhez való ragaszkodása egyfajta „ál-

identitást” hozott létre. Elkezdte elhinni, hogy ő ezzel azonos és elfelejtette, hogy ettől ő 

sokkal több, hogy sokkal tágasabb az egész lénye; ez csak egy aspektus, és most, hogy az 

összeomlás megtörtént, itt az idő elengedni a kötődést. Ha ezt mind tudatosította volna, 

akkor az életnek egy nehéz, fájdalmas, akár traumatikus eseménysorában találta volna 

magát, ám meg tudta volna tapasztalni, hogy ugyanakkor túl tudja élni.  

Hozott valami olyan új szempontrendszert az élet, ami egyik hétről a másikra, egyik napról 

a másikra, arra kényszeríti őt, hogy elengedje az identitásának a régi pilléreit, és figyelje, 

hogyan omlik össze az, amit fölépített és ugyanakkor bízzon magában, bízzon az életben, és 

legyen hajlandó új alapokra helyezni az épületet. Erről is szól egy kicsit a régi jézusi 

példabeszéd is a homokra épített házról és a kősziklára épített házról. Mert amikor jön a 

veszteség, jön a nehézség, jön a „halál”, jön a betegség, jön az elhagyatottság, a magány és 

a többi dolog, ami megtalálja az embert óhatatlanul ˗ különösképpen az élet második 

felében, vagy a harmadik harmadában ˗, akkor lesz igazán fontos kérdés, hogy mire 

építettük az identitásunkat. Akkor lesz döntő, hogy mivel azonosultunk, hogy mit 

gondoltunk eddig magunkról, hogy kik vagyunk mi; és hogy hajlandóak legyünk ezeket az 
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alappilléreket revideálni, és adott esetben akár teljes egészében elengedni. Fontos lesz, 

hogy el tudjuk engedni a szakmai identitást, hogy énnekem az az életem értelme, hogy pl., 

orvos vagyok, hogy ez vagyok vagy amaz vagyok. El tudjuk engedni azt az identitáspillért, 

hogy én egy ilyen kapcsolatban élek, hogy én egy ilyen családapa, családanya vagyok, hogy 

ilyen egzisztenciával rendelkező valaki vagyok… stb. Azután hagyni, hogy az élet a maga 

sokkal erősebb áramlataival fölkapjon és néha egészen új helyekre vigyen minket.  

Ehhez szükséges, hogy a preferenciákat fölismerjük és meg tudjunk tenni mindent azért, 

hogy ezeket viszonylag flexibilisen, rugalmasan, folyékonyan tartsuk magunkban, hogy 

amikor jönnek a nehéz idők, akkor inkább hajoljon, mint törjön ez a belső identitáspillér; és 

eközben pedig valahol az alapokat olyan helyre rakjuk magunkban, ami tényleg 

sziklaszerűen megalapozza a létezésünket.  

És ezt nem könnyű megtalálni, hiszen ez is egy igazi nagy egzisztenciális kérdés, hogy ki 

vagyok én, mire alapozhatok, mi az, amiben hihetek magammal kapcsolatban. Mi az 

identitásom lényege? Óriási és gyönyörű, szerteágazó kérdés. talán nincs is fontosabb ettől. 

De ennek a megválaszolása egy következő gondolatmenet kihívása lesz majd.  
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Harmadik előadás 

Az ego illúziói 

 
 

Az eddigiek során, egy kicsit áttekintettük az emberi élet perspektíváját a születéstől a 

halálig tartó szakaszban, és idéztük Jungtól, hogy az emberi élet egy rövid szünet két 

misztérium, két rejtélyes időszak között. Mi van a születés előtt, és mi van a halál után? Ezek 

a nagy kérdések évezredek óta foglalkoztatják az egész emberiséget. Aztán kicsit 

belepillantottunk abba is, hogy hogyan jön létre az ember személyes preferenciarendszere. 

Először olyannak érzékeljük a világot, amilyen, és akár élvezhetnénk és gyönyörködhetnénk 

is benne, azonban idővel elkezdünk döntéseket hozni arról, hogy mi az, amit szeretünk, ami 

tetszik, kellemes, ami jöhet; illetve mi az, amit nem szeretünk, ami nem tetszik, nem 

kellemes, nem jöhet, amit ezért szeretnénk kívül tartani. Ezáltal hozzuk létre saját 

személyes szűrőrendszerünket, ami ki fogja termelni az aggodalmak, félelmek rendszerét is 

egyszersmind.  

Attól is félnünk kell majd, hogy nehogy olyasmi történjen velünk, amit nem szeretnénk közel 

engedni, és attól is félnünk kell majd, hogy mi lesz, ha elveszítünk valamit, amihez most 

ragaszkodunk, amihez kötődést alakítottunk ki. Ezt a felnőttkorban fölépített rendszert 

akár személyiségünknek, vagy egónknak is hívhatjuk. Egy olyan személyes, csak ránk 

jellemző rendszerről beszélünk, ami a születéstől a halálig tartó időszak alatt szépen, 

fokozatosan, szisztematikusan, életünk korai élményeitől elkezdve rakódik ránk, aszerint, 

hogy mi történt, mit éltünk át, mit tudtunk kezelni, mit nem. Amit nem tudtunk jól kezelni, 

az pontosan az, amivel nem is tudtunk igazán megbirkózni. Akár, mert túl fájdalmas volt, 

akár mert túlzottan ragaszkodtunk hozzá kellemes volta miatt.  

Pontosan ezek a kezelhetetlen részek fogják uralni felnőttkori preferenciarendszerünket, az 

egyéni szűrőrendszerünket, és ezek fogják bizonyos mértékig korlátok között tartani az 

életünket is. Ezt a rendszert fogja valamilyen szinten megborítani, és akár szétzúzni a halál 

közeledte.  
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Ezért is olyan lényeges, hogy szembenézzünk a halál kérdésével, és hajlandóak legyünk 

felülvizsgálni, tudatosítani és valamilyen szinten meglazítani ezt a preferenciarendszert, 

amit egónak, vagy személyiségnek is nevezünk, saját belső világunkban.  

Ez a teória egyébként egyáltalán nem új, nem originális, hiszen a keleti bölcsességek 

évezredek óta így tartják. A buddhista filozófia négy nemes igazsága közül az első kettő erről 

szól. Az első, hogy az élet alapvetően szenvedéssel van tele és a második, hogy a szenvedés 

forrása a személyes preferencia. Hétköznapi nyelven ezt úgy is szoktak mondani, hogy a 

vágy, tehát ha elkezdesz vágyni valamire, akkor annak szenvedés lesz a vége.  

Életünk folyamán föl kell építeni a személyiséget vagy egót. Ez az alkalmazkodás szerve, az 

a valami, aminek a segítségével elkülönítjük magunkat a környezetünktől, és megtanulunk 

hozzá alkalmazkodni. A nehézség abból adódik, hogy egy idő után elhisszük, hogy ez vagyok 

és ennyi vagyok.  

Ebben a gondolatmenetben az egyszerűség kedvéért a személyiség és az ego kifejezéseket 

szinonimaként használom. Ez nem azt jelenti, hogy ennek a két szónak ne volna két, akár 

teljesen eltérő jelentésárnyalata; nagyon sokféle formában használják őket. Amit én most 

szeretnék mondani, ahhoz elegendő, hogy ha e két szót egyként kezeljük. Azt a 

képződményt, konstruktumot értjük mindkettő alatt, ami az elménkben létezik, azaz egy 

saját belső, privát elképzeléshalmazt arról, hogy kik vagyunk, és a „kik vagyunk”-ba 

beletartozik az egész személyes történetünk, az emlékeink tárháza, preferenciáink 

rendszere, félelmeink és ragaszkodásaink szövedéke.  

Ugyanakkor ez a konstruktum egy idő után – és általában az élet második felére – elkezdi 

megakadályozni további kiteljesedésünket, a belső lelki szabadságot és azt, hogy bátran, 

emelt fővel és derűs lélekkel nézzünk szembe az elmúlással, a veszteséggel és a halállal.  

Hiszen az ego pontosan az az építmény, ami erre az életre alakult mindnyájunkban és 

egészen bizonyos, hogy a biológiai halállal együtt jár ennek az egónak, a halála és 

megszűnése. Tehát jogos a halálfélelem az ego, a személyiség szempontjából, az erre az 

életre szóló identitásrendszer szempontjából. Érdemes ugyanakkor elkülöníteni, hogy mi 

történik ezzel szemben lényünk magvával, azzal az instanciával, amire már utaltam; ami egy 

állandónak tűnő belső fókuszpont; egy olyan én-mag, amelyhez, mint egy állandó origóhoz, 
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középponthoz az életünk bármeny pillanatában vissza tudunk fordulni. A bölcs tanítások 

általában erre is szoktak utalni, ezt is szokták ajánlani, hogy aki lelki derűt, egészséget, belső 

bőséget kíván magának, az jó, ha fölveszi a kapcsolatot egón túli részével, jó, ha vissza tud 

kerülni az identitásrendszerén túl, ahhoz a legbelső én-magvához, ahol nyugalom bőség és 

teljesség van. Úgy tűnik, hogy ez a belső pont, a self, vagy belső láng, nincs kitéve igazából 

az idő múlásának. Mi azonban most ebben a gondolatmenetben, az ego idő múlásának 

kitett részét szeretnénk vizsgálni, pont azért, hogy kicsit még jobban megértsük a haláltól, 

az elmúlástól való félelem kibontakozásának dinamikáját.  

Beszéltünk róla, hogy amikor a magzat világra jön, akkor drámai változásokon megy 

keresztül: a környezet drámai módon megváltozik és neki ehhez nagyon gyorsan 

alkalmazkodnia kell. Ennek az alkalmazkodási folyamatnak egy terméke lesz az ego 

felépülése, de nézzük sorba, hogy ez hogyan történik. 

A születés folyamata lényegében egy szeparációs folyamat. Ami azelőtt egy volt, abból kettő 

lesz: az anya és a baba útja szétválik, ami a baba szemszögéből nézve egy kizuhanás a 

paradicsomi állapotból. El kell kezdeni megszokni a különálló létét, és alkalmazkodni 

hozzá. Ezt rengeteg tényező fogja nehezíteni. Az egyik a gravitáció, amint beszéltünk róla. 

Hirtelen minden nehéz lesz; először is a saját végtagjai és a feje, melyet nem tud tartani. 

Hirtelen szakad rá minden olyan szükséglet kielégítési munka, mint például a levegővétel, 

vagy a táplálkozás és így tovább. Ez a szeparáció egy életen át meghatározó élmény lesz 

mindannyiunk számára, akik átéljük önmagunk különálló, individuális jellegét, és mind ki 

vagyunk téve annak, hogy megérezzük az ezzel járó magányérzést is. A magány érzése az 

egyik legfájóbb és ugyanakkor legelemibb emberi tapasztalatunk. Az ego első számú 

illúziója tehát ez: egyedül vagyok, magányos vagyok, szeparált vagyok.  

A második elementáris élmény a születés folyamatában a hiány megtapasztalása lesz. Mert 

addig, amíg az anyaméhben minden automatikusan rendelkezésre állt, addig a külső 

világban a szeparált, individuális létezés szempontjából már kénytelenek leszünk saját 

magunkról valamilyen szempontból gondoskodni, és bizony megtapasztalhatjuk, hogy nem 

áll minden rendelkezésre teljes bőségben. Lehet, hogy minden igényünket kielégíti a 

környezet – elsősorban az édesanyánk – de bizony lehet, hogy nem. Merthogy nem tud 0-

24-ben mellettünk lenni, lehet, hogy nem tud megfelelően táplálni, lehet, hogy nem tud jól 
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ölelni, és bizony előbb vagy utóbb meg kell szoknunk, rá kell hangolódnunk arra, hogy nincs 

minden azonnal ott, amit szeretnénk. Ebből aztán kialakulhat és megszilárdulhat ennek a 

szeparált egónak egy másik mélyről jövő, mindent átható meggyőződése. Ez pedig úgy fog 

hangzani: nincs elég.  

A hiánynak ez az élménye végigkísérheti az ember egész életét és ez a belső, betölthetetlen 

űr, csillapíthatatlan hiányérzet arra fogja kényszeríteni, hogy egyfolytában gyűjtögessen, 

szerezzen, biztosítson magának táplálékot, innivalót, szívnivalót, bármit, hogy valahogy ezt 

a belső űrt megpróbálja kompenzálni. Akkor is, amikor van fedél a feje fölött, van mit enni, 

inni akkor is bizony nagyon sok ember mégis a felszín alatt a saját belső világában nagyon 

komoly aggodalmakat élhet át azzal kapcsolatban, hogy nem fog-e valamit elveszíteni, nem 

fog-e elszegényedni, nem fog e bármiben hiányt szenvedni, biztos meglesz-e mindene, 

amire szüksége lehet. 

A harmadik elementáris élmény, a múló idő élménye, melyet a születés folyamatában 

kezdünk el átélni. Az évek alatt, felcseperedésünk során ez az élmény egyre jobban 

körvonalazódik, és az ego egyik alappillére, legjellegzetesebb illúziója lesz.  Fizikusok a mai 

napig vitatkoznak rajta, hogy létezik-e egyáltalán idő, ám a psziché szempontjából ez egy 

nagyon meghatározó tapasztalat. Átéljük, hogy van idő, ami múlik és elmúlik felettünk, és 

hogy ami elkezdődik, annak vége lesz.  

Ha körbenézünk, látjuk, hogy hány és hány ember aggódik a múló idő miatt. Hány ember 

próbálja kétségbeesetten megállítani, visszafordítani az időt, akár a saját testén, arcán, a 

kis ráncain; akár az élet egyéb területein, ahol valamit nem ért még el, nem élt még át.  

Általános kortünet a rohanás, az időzavar, a sürgetettség. Mindenki szeretne több 

szabadidőt, szeretne tovább élni, szeretne ráérősebben élni, ugyanakkor az egész 

igyekezetet áthatja az elmúlástól, a megöregedéstől, a haláltól való félelem. 

Az első három élmény ˗ a szeparáció és a magány; a hiányérzet és a bőség állapotának 

elveszítése; és a múló idő, az öregedés, a halál élménye ˗ a születés folyamatától elkezdve 

viszonylag hamar belegyökereznek az ego rendszerébe.  

A szocializáció folyamán egy negyedik nagyon fontos pillér is csatlakozik majd ehhez; ami 

bizonyos értelemben szintén illuzórikus, mégis az egyik legfontosabb dologgá fog válni 
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életünk folyamán. Ez pedig a környezetünkből érkező rólunk megfogalmazott 

visszajelzések pillére. A visszajelzések vonatkozhatnak arra, hogy valamilyen szempontból 

nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, vagy nem vagyok elég őszinte és igaz.  

Mindhárom szempont klasszikus, nagy emberi értékeket hordoz, melyeket társadalmunk 

magáénak tud. A jóság, szépség és igazság tükörként jelenhetnek meg a szocializációs 

folyamatban, és elkezdhetnek egyfajta lenyomatot helyezni egónk rendszerére, bontakozó 

személyiségünk rendszerére.  

Saját terapeuta szakmámból is tudom, hogy milyen sok ember kínlódik felnőttkorban azzal, 

valamilyen okból, hogy azt éli meg, hogy ő értéktelen, nem szerethető, és nem jó úgy, ahogy 

van. Bűntudat gyötri, szégyenkezik olyasmi miatt, amiről sok esetben nem is tehet. Ez lehet 

egy veleszületett alkati adottság, vagy származás. Vagy olyan múltban meghozott döntések 

miatt gyötrődik, melyek visszatekintve már nem tűnnek a legjobbaknak, és folytathatnám 

a sort.  

Ebből később az fakadhat, hogy igyekszik bűntudatát kompenzálni, és görcsösen igyekszik 

fejlődni, változni, amivel egyfajta állandó tanulási kényszerbe szorítja bele magát. Vagy 

pedig szinte menekül önmagától, bódítja, szórakoztatja magát, így kerüli azt az időt, amikor 

egy elmélyült tudatos kapcsolatba tudna kerülni önmagával, hiszen ez a belső környezet 

nem túl szívderítő, így nem jó társaság önmaga számára.  

Ugyanígy előfordulhat, főleg a tinédzserkorban rendkívül nagy jelentőségre tehet szert, 

hogy valaki a saját testi megjelenését, biológiai adottságait, külsejét tekintve kap olyan 

visszajelzéseket, amiből arra következtet, hogy ő nem olyan szép, amilyennek kellene 

lennie. Az egész kozmetikai ipar, szépségipar arra épül, hogy milliószámra vannak emberek, 

akik nincsen megelégedve a saját külsejükkel és szebbek szeretnének lenni, valamilyen 

standard-hez igazodva. Nyomasztja és gúzsba köti őket, hogy amit látnak magukból, főleg 

a fizikai megjelenésükből, az nincs összhangban az elképzelésükről, hogy hogyan kellene 

kinézni.  

Aztán szinte mindannyian kapunk olyan visszajelzéseket is, amik arról szólnak, hogy nem 

vagyunk igazak, vagy nem vagyunk elég őszinték. Hiszen végül is valóban így van, hogy a 
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gyermekkort nehéz megúszni hazugság nélkül. Kilencéves kislányom valamelyik nap 

hangosan elmélkedett a reggeliző asztalnál: – Azt az egyet nem értem, hogy Isten hogy bírja 

ki ennyi ideig anélkül, hogy hazudna. Lehet, hogy ezzel arra is akart utalni, hogy ő nem igazán 

bírja sokáig. De az az igazság, hogy nem is könnyű önmagunknak sem teljesen, 

maradéktalanul és állandóan őszintének lenni. 

Most tehát képzeletben fölépítettünk egy ego vázat, amelyre rengeteg személyes, teljesen 

egyedi elem épülhet föl, de a struktúrájában általában benne lesz néhány fő meggyőződés. 

Először is, hogy szeparált, különálló lény vagyok, nem tartozom szervesen az univerzumhoz, 

szenvedek a magánytól és az egyedülléttől. Másodszor, hogy valami mindig hiányzik, 

mintha kiszakadtam volna a bőség Édenkertjéből. Az egész életemet küzdéssel, gyűjtéssel, 

szerzéssel, biztosítással kell végigkísérnem, hogy nehogy rám törjön az éhhalál, 

nincstelenség, a szegénység, a hiány. Harmadszor, hogy múlik az idő felettem, egyre csak 

öregszem, egyre közelítek a halál felé, és egyszer majd elfogy az időm, és ez nagyon 

félelmetes számomra. Végül, hogy valami nem stimmel velem. Nem vagyok elég jó, elég 

szép, nem vagyok elég igaz, sem értékes, nem vagyok teljes mértékben szerethető és 

elfogadható, így ahogy vagyok. Ezek a felépített ego legfontosabb illúziói pszichológiai 

szempontból. 

Nézzük végig, miért nevezhetjük mindezt illúziónak. Vegyük sorra.  

1. Szeparáció  

A legújabb pszichológiai kutatások, az évezredes bölcsességek tanításaival egybehangzóan 

arra a következtetésre jutottak, hogy szeparáltnak megélni magunkat a világhoz képest, az 

egy adott tudatállapot, de nem az egyetlen. Akik rendszeresen meditálnak, foglalkoznak a 

saját szellemi fejlődésükkel, önismereti útjukkal, azok egyre inkább be tudnak érkezni az 

egység tudatállapotába, és egyre gyakrabban tudják azt átélni. Megérzik, hogy azzal együtt, 

hogy individuumok és szeparált lények vagyunk, egyszerre paradox módon, teljesen 

szervesen és elválaszthatatlanul tartozunk az univerzumhoz is. És úgy tűnik, hogy az 

egységélmény egy jóval érettebb, összetettebb, fejlettebb tudatállapotot tükröz, mint az 

individualizált, szeparált és magányától, egyedüllététől félő, rettegő, beszűkült 

tudatállapot. 
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2. Hiány  

Megint csak arról van szó, hogy a legtöbb ember számára a hiány egy olyan illuzórikus 

félelem, ami akkor is fennáll, amikor egyébként van mit ennie és van hol aludnia. Ezen a 

bolygón számos ember valóban nagyon komoly hiányokkal néz szembe, de különös módon 

maga a hiányérzet mértéke nem feltétlenül arányos ezzel. Vannak, akik játszanak a porban 

egy bottal és a bőségélményük tökéletes, mert ott van a családjuk és van egy kis ennivaló is 

minden vacsorára. Van, aki pedig ül a Penthouse lakásában és tele van hiányérzettel, 

szorongással és azzal az élménnyel, hogy valamiből nincs elég, hajtani kell, dolgozni kell, 

gyűjteni kell. 

Az egész dolog megint teljesen szubjektívvé válik, és amikor valaki a saját tudatállapotára 

kezd fókuszálni, akkor az első kihívás az lesz, hogy át tudja-e magát juttatni a hiány 

illúziójától a bőség élményéig; amikor azt éli át, hogy van bőven, hogy minden ott van, amire 

szüksége van. Ahogy az Újszövetségben is ott van ez a szép gondolat, hogy nézzük a mező 

virágait vagy az ég madarait; ők is mindennel rendelkeznek, amire szükség van. Assisi Szent 

Ferencnek az élettörténete gyönyörűen példázza a hiány illúziójától való radikális 

megszabadulás lépését. Ő úgy vált szabaddá és úgy lépett be a hiány állandósult illúziójából 

a bőség állapotába, hogy lemondott minden tulajdonáról, beleértve az utolsó ruhadarabját 

is, és vállalta a nincstelenség, vagy inkább a vagyontalanság állapotát; a tárgytalanság, a 

szerzeményektől való mentesség helyzetét. A lemondások, elhagyások révén került tehát 

egy globális bőségtudat állapotába így hihetetlen mentális szabadságra tett szert, amelyet 

azóta is oly sokan követendő példának tartanak.  

3. Az idő múlása 

Kérdezzük meg korunk fizikusait, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Legtöbben 

egyetértenek abban, hogy az idő a tudat terméke, önmagában valójában nem nagyon 

megragadható a történések folyamata, időbe ágyazott létezése. Az biztos, hogy az a 

tudatállapot, amelyben sietés van és a múló idővel kapcsolatos szorongás, az nem 

feltétlenül a valóság, inkább egy hozzáállás és egy lehetséges értelmezése annak, ami zajlik. 

Megint arról van szó, hogy ha valaki hajlandó a saját tudatát tágítani, hajlandó felébredni 

bizonyos illúziókból, akkor lehet, hogy át tudja tenni magát abba a tudatállapotba, ahol a 

múló időnek nem lesz akkora súlya. Például az egyik legdivatosabb irányzat ezzel 
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kapcsolatban az Eckhart Tolle által képviselt A most hatalma, és egyéb szellemi útvonalak, 

ahol megpróbálják az embereket arra tanítani, hogy át tudják hozni tudatuk fókuszát a 

jelenbe, ahol tulajdonképpen rá tudnak ébredni arra, hogy itt és most minden megvan, 

amire szükség van. Itt és most. Ha a pillanatban elmélyülünk, ha a pillanatnak a mélységét 

át tudjuk élni, ha tökéletesen át tudjuk adni magukat az adott pillanatnak és csak azzal 

foglalkozunk, ami most van, akkor megszűnnek a szenvedéseink, megszűnnek a múlttal és 

a jövővel kapcsolatos kérdések miatti nyomasztó aggodalmaink, és egész egyszerűen meg 

tudunk érkezni tudati szinten egyfajta időtlenségbe, ami már rokon hangulatú lesz az 

örökkévalósággal, úgymond, amit egy isteni minőségnek szoktak tartani. 

4. Önmagunkkal kapcsolatos rossz viszony 

Itt ismét egy tanulási folyamatról van szó, hiszen kétlem, hogy lenne egyetlen csecsemő 

vagy kisbaba, aki rossz véleménnyel van önmagáról. Az ilyen hozzáállás megtanulásához 

idő kell, és olyan környezet, olyan szülők és nevelők „gondoskodnak” róla, hogy elkezdjünk 

beépíteni a tudatunkba bizonyos elemeket. Ezek arról szólnak, hogy valami nem stimmel 

velünk, nem vagyunk elég jók, szerethetőek, értékesek; hogy szégyellni kéne magunkat, 

mert rosszat tettünk, érezzünk hát bűntudatot.  

Ezek mind fontos társas tanulási folyamatok, melyeknek megvan a célja, hiszen kis 

pszichopatákat nevelnénk, úgymond, hogy ha kivennénk a lelkiismeret furdalás, a bűntudat 

és adott esetben a szégyen elemeit a nevelési rendszerünkből. Bár azért itt meg kell 

jegyezni, hogy sok újabb pszichológiai iskola azon a véleményen van, hogy míg a 

bűntudatnak, és a lelkiismeret furdalásnak van egy szociálisan pozitív, előrevivő hatása a 

bontakozó gyermeki lélekre, addig a szégyen annyira destruktív és annyira mérgező, hogy 

ezt minden szempontból jobb lenne elkerülni. Ennek oka, hogy a szégyen általában arra 

vonatkozik, hogy az egész lényem, úgy ahogy van, nem stimmel vagy problémás, vagy rossz; 

míg a bűntudat és a lelkiismeret furdalás inkább bizonyos tevékenységekhez, hibákhoz, 

olyan megnyilvánulásokhoz kapcsol engem, melyeket valóban érdemes lehet 

átgondolnom. Nem kellett volna-e máshogy csinálni? Vagy ami még konstruktívabb: Nem 

lenne-e érdemes a jövőben máshogy csinálnom? Szocializációnk folyamán számos negatív 

visszajelzést fogunk kapni, mégpedig nem csupán olyanokat, melyek a jóságunkat 

kérdőjelezik meg, hanem szépségünket és igaz voltunkat is. Ezek aztán beépülve nagyon 
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erősen illuzórikus és negatív értéktartományban tudják tartani az önmagunkhoz való 

viszonyunkat.  

Ebből felébredni a teljes önelfogadással és az egészséges önszeretet útján lehet. Itt is arról 

van szó, hogy amikor valaki megérzi, hogy mindaz, amit magáról elhitt, az nagyrészt 

szocializációs tanulás eredménye, akkor lehet, hogy majd hajlandó lesz megfontolni, hogy 

itt az idő a relearning-re, az újratanulás folyamatára, ami tehát önismeret, önelfogadás, 

önszeretet útján tud igazán jól megvalósulni. Amikor az ember rájön arra, hogy szükségtelen 

háborút folytatnia önmagával, szükségtelen túl erős önkritikával, önbüntetéssel, 

öngyűlölettel, önszabotázzsal, önmegbetegítéssel nehezíteni az életét; sőt, nyugodtan 

lehet jó véleménnyel önmagáról, nyugodtan lehet együtt érző önmagával akkor, amikor 

nehéz helyzetben van. Hiszen nem ettől fog elkényelmesedni, és „elkényeztetődni”, nem 

ettől fogja abbahagyni a hasznos tevékenységeit; nem ettől fogja elveszíteni a motivációját.  

Az önmagunkkal való rendíthetetlen barátságos viszony jelentőségével nagyon gyakran 

csak az élet közepe táján vagy a második felében kezdünk el igazából a tisztában lenni. 

Akkor elkezdünk felébredni ebből az illúzióból is, és el tudunk indulni azon az úton, ahol 

hajlandóak vagyunk jó viszonyt kiépíteni, őrizni és ápolni saját magunkkal, bármi történjen. 

Ha most szemügyre vesszük az ego illúzióit, és mellé tesszük mindazt, amit az emberiség az 

évezredek során az isteni minőségnek tulajdonított, akkor világosan kirajzolódik egy sor 

ellentét. Az ego oldalán a szeparáció, és a másik oldalon az egység. A hiánnyal szemben a 

bőség. A múló idővel szemben az örökkévalóság. A rosszaság ellentéteként a jóság. A 

csúnyaság ellentettjeként a szépség. A hamissággal szembeállítva az igazság. 

Tehát azt látjuk, hogy miközben fölépítünk egy belső szerkezetet, amit egónak neveztünk, 

aközben kialakulnak bizonyos illúziók is, melyek végtelenül megnehezítik majd az 

életünket; ám szinte ezzel párhuzamosan valószínűleg lesz bennünk egy állandó törekvés, 

egy vágy, egy tendencia az ellentétes irányba, talán valamilyen paradicsomi, édenkerti 

állapot emléke felé. Vágyunk az édenkerti értékekre, küzdünk értük, és valahol ott is vannak 

a lelkünk mélyén. 

Most összefoglalóul gondoljuk át még egyszer közösen, hogy miért lényeges mindez, az 

elmúlás, a gyász, veszteségek, a halál témakörét vizsgálva. Amikor a halál angyala közelít, 
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amikor arról van szó, hogy valamit elveszítünk, valami elmúlik, valami meghal, akkor 

általában ezek az egóból, a személyiségből táplálkozó illuzórikus meggyőződések kerülnek 

felszínre. Tudatossá válik számunkra is a saját félelmünk attól, hogy egyedül vagyunk és 

magányosak vagyunk; attól, hogy elveszítjük azt, ami van, amihez úgy ragaszkodtunk attól 

meg kell válnunk; hogy elmúlik az idő és nem marad semmi a nyomában és hogy valójában 

az egész lényünk nem volt jó semmire.  

Ezek azok a félelmek lesznek, amelyek gúzsba fogják kötni a halálhoz való viszony 

egészséges fölépítését. Mert azt hiszem, hogy annál nem sok biztosabb van ebben az 

életben, mint hogy a halált át fogjuk élni; ezt meg kell tapasztalnunk. Ezért az egyik 

leghasznosabb dolog, amivel az ember elfoglalhatja magát ˗ különösen az élete második 

felében ̠ , hogy ezzel barátkozzon, hogy ezt a gondolatot megszelídítse, és hogy megfigyelje, 

hogy mi az belül, a saját személyiségében, ami a fenti módon ágál a halál ellen, ami ennyire 

fél ettől a közelgő elmúlástól.  

Ezen a ponton találkozhatunk ezekkel a jól kialakított, jól stabilizált belső pillérekkel. Ha 

tehát valaki szeretne akár a hozzátartozói, akár a betegei, akár a saját halála kapcsán egy 

kicsit könnyedebb, felszabadultabb, kreatívabb, áramlóbb viszonyt kialakítani, akkor 

nagyon célszerű a halálhoz való viszony kérdését magunkban gondozni és ápolni. Ezzel nem 

akarom elbagatellizálni a veszteségnek a traumáját és a gyásznak a mélységét. Egyszerűen 

csak azt szeretném ezzel mondani, hogy miközben elveszteni valakit vagy valamit 

végtelenül szomorú folyamat lehet, mégis megvan a maga pszichológiai törvényszerűsége, 

folyamata, ahogy keresztül tudunk ezen menni.  

Arra fogunk jutni, hogy ahhoz hogy a lehető legjobban fel tudjunk készülni, ahhoz majd 

érdemes lesz revideálni a saját szeparáltságunkhoz, hiányérzetünkhöz, elmúlással 

kapcsolatos félelmeinkhez, és a saját rosszaságunkhoz, bűnösségünkhöz, 

értéktelenségünkhöz való viszonyunkat. Mert amikor sikerül ezekből az illúziókból 

valamilyen szinten kigyógyulnunk, és még életünk folyamán sikerül azokat a 

tudatállapotunkat megtapasztalnunk, amelyekben inkább az isteni minőségek (mint az 

egység, a bőség, az örökkévalóság, a most mindent átható jelenléte, vagy akár a jóság, az 

igazság és a szépség élménye) jelennek meg és mutatják meg magukat számunkra, akkor 
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lehet hogy kevésbé fog minket elönteni a bénító szorongás azzal kapcsolatban, hogy 

lesznek dolgok, amik ˗ ahogy az élet és az univerzum törvényszerűségei ezt meghatározzák 

˗ megszülettek, élnek valameddig és meghalnak.  

Az ego pontosan egy ilyen élőlény lesz. Megszületik valahol, és már a fogantatástól elkezdve 

fejlődésnek indul. A születés folyamán mindannyian kialakítjuk magunkban ezt a rendszert, 

amely a ragaszkodások és félelmek preferenciája, és az illúziók rendszere lesz azzal 

kapcsolatban, hogy ki vagyok én, mi vagyok én. Ezt el fogjuk hinni valószínűleg, ezzel 

azonosulni fogunk, védelmezni fogjuk. Ez vagyok én, nem ez vagyok én. 

Mindamellett az élet második felében, amikor elkezd mindez halványodni, leágazóban 

lenni, és közelíteni a halál pontjához, akkor lesz nagy jelentősége, hogy fogunk-e tudni 

lazítani az egóval való identifikáción, föl tudunk-e ébredni azokból az illúziókból, amiket 

megtanultunk életünk folyamán és tudunk-e a lehető legnagyobb belső szabadsággal, 

elfogadással és akár derűvel szembenézni az elkerülhetetlen elmúlással és halállal. 
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Negyedik előadás 

Az elengedés teljes folyamata 

 
Az eddigiek során áttekintettük a születés és a halál misztériumának egy-egy filozófiai 

kérdéskörét. Aztán egy kicsit beletekintettünk a személyes preferenciák rendszerének a 

létrejöttébe és annak a lebontásába, annak érdekében, hogy a ragaszkodásaink és a 

félelmeink minél kevésbé kössenek minket gúzsba, akkor, amikor a gyásszal, a veszteséggel 

és a halállal kell szembenéznünk. Aztán áttekintettük az egónak nevezett struktúra 

kialakulásának egy-egy aspektusát, és az illuzórikus meggyőződéseknek a rendszerét, 

amelyek ˗ különösképpen az élet második felében ˗ szintén bizonyos mértékig akadályozni 

fogják, hogy felszabadultan, derűsen és bátran nézzünk szembe azzal, ami elkerülhetetlen.  

Ebben az előadásban szeretnék egy kicsit a gyakorlati aspektusok felé fordulni, hiszen 

terapeutaként magam is elég gyakran találkozom azzal, hogy nem könnyű tudomásul venni 

nekünk, embereknek azt, hogy ami volt az elmúlt. Nem könnyű megszabadulni múltbeli 

emlékek és traumák kísértő hatásától. Nem könnyű felébredni arra, hogy az adott pillanat, 

a most, tökéletesen szabad tér, ahol gyakorlatilag bármit megvalósíthatunk. Nem könnyű 

realizálni a tényt, hogy noha emlékeink és a múltunk valamiképpen meghatároznak minket, 

ez egy szubjektív, önmagunk által is fenntartott folyamat. Nem könnyű felismerni, hogy 

emlékeinktől és múltunktól való megszabadulásnak mindig vannak olyan lehetőségei, 

amikre gyakran nem is gondolunk, amelyek pedig várnak minket, és amelyek azt az ígéretet 

hordozzák számunkra, hogy van nagyobb belső szabadság és belső tér, mint amit 

elképzeltük volna magunknak.  

Tegyük fel először a kérdést, hogy honnan tudjuk, honnan ismerjük föl, hogy valamiképpen 

gúzsba köt a saját múltunk, és itt lenne az ideje valamit elengedni, valamitől 

megszabadulni. A nagyobbik lányom kifejezésével élve, előfordulhat, hogy nem tudjuk 

„kimaxolni” a saját életünket, olyan, mintha nem tudnánk igazán élni a saját 

lehetőségeinkkel, mintha nem lennénk teljesen szabadok. Előfordulhat, hogy olyasmit 

csinálunk, amiről tudván tudjuk, hogy nem kellene, mert nem hasznos a számunkra, vagy 

ártalmas a környezetünknek. Olyan viselkedéseken kapjuk rajta magunkat, amikről mi 
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magunk is tudjuk, hogy irracionális. Előfordulhat, hogy azon vesszük észre magunkat, hogy 

állandóan igyekszünk, sietünk, vagy megpróbálunk teljesíteni, olyan mintha 

megpróbálnánk valakinek megfelelni, de ha erre rákérdeznénk magunkban, nem is tudnánk 

megmondani, hogy pontosan kinek vagy minek próbálunk teljesíteni, miért igyekszünk, 

miért rohanunk föl valamilyen elképzelt létrákon, fáradtságot nem kímélve. Az is 

előfordulhat, hogy rajtakapjuk magunkat, hogy kifejezetten saját magunk alatt vágjuk a fát, 

hogy szabotáljuk az életünket. Esetleg elkésünk, vagy elmulasztunk olyan szituációkat, 

melyek fontosak lennének, jelentősek lennének. Nem végzünk el olyan feladatokat, amiket 

magunk számára kitűztünk, és tudjuk is hogy fontos lenne szakmánk, vagy karrierünk 

szempontjából. Rosszul bánunk a közvetlenül a környezetünkben lévő olyan emberekkel, 

akiket egyébként szeretünk. Előfordul, hogy valaki szülőként csapdákba sodródik bele és 

úgy kezd el viselkedni szülőként, amit annak idején maga is nagyon nehezményezett a saját 

szüleitől. Előfordulhat, hogy valaki azt érzékeli, hogy mintha betegítené saját magát. Van 

egy sejtése arról, hogy lehetséges, hogy az a betegség, amellyel találkozott, bizonyos 

szempontból talán egy vezeklés valamilyen régebbi bűn miatt és így tovább. Rengeteg olyan 

szituáció van tehát, amikor lehet egy olyan gyanúnk és jogosan, hogy van itt valami a 

személyes múltunkban, ami arra vár, hogy elengedjük, arra vár, hogy felszabadítsuk 

magunkat ebben a vonatkozásban.  

Az egy nagyon izgalmas jelenség, hogy vajon hogy történik, és miért történik az, hogy 

rengeteg embert zavar valami, ami a múltban történt, de most már nem történik, tehát 

aktualitását elveszítette, ugyanakkor mégis erős befolyást gyakorol rá. Például sok 

embernél tapasztalható az, hogy szenved valami miatt, ami gyerekkorában történt. Még 

mindig nem tud bizalmat szavazni teszem föl a férfiaknak, mert az édesapja nagyon rosszul 

bánt vele, visszaélt vele, abuzálta, esetleg alkoholista volt, irracionális, kiszámíthatatlan 

módon viselkedett, félni kellett tőle, és nem lehetett benne igazán megbízni. Ezek a lelki 

összekötések és hidak a múlt és a jelen ˗ és ilyen módon egy kicsit a jövő felé is ˗ nagyon 

destruktívak tudnak lenni. 

Ha ezt a folyamatot most megvizsgáljuk a traumatizáció szemszögéből, akkor azt 

mondhatjuk, hogy mindannyian többé-kevésbé traumatizálódtunk gyermekkorunkban, 

hiszen valószínűleg senki nem tudott olyan környezetben felnövekedni, ahol a szülői 
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reakciók pontosan, maradéktalanul és teljes mértékig találkoztak az ő gyermeki 

elvárásaival. Mindenki megszenvedte kicsit a hiányt vagy a bántalmazást vagy a 

figyelmetlenséget vagy a szeretetlenséget saját eredeti családi környezetében. Nem ritka 

dolgokról beszélünk, hanem nagyon gyakori dolgokról. Előfordulhat, hogy ezt inkább 

mikrotraumatizációként foghatjuk fel, vagyis, hogy akár minden nap, vagy rendszeresen, 

alacsony ingerküszöbű, egy idő után észre sem vett traumatizáción megyünk keresztül. 

Például ilyen az, amikor az egyik, vagy mindkét szülő negatívan viszonyul a gyermekhez, 

azaz nem tartja sokra, nem tiszteli, nem becsüli; vagy úgy gondolja, hogy nem ilyennek kéne 

lennie, sőt, nem is lánynak vagy fiúnak. A mindennapos, akár kisebb kommunikációs 

szituációkban kifejezett lenézés vagy szeretetlenség, tiszteletlenség, állandóan egy 

bizonyos nyomással nehezedhet a cseperedő gyermek lelkére, aki aztán felnőtt korában 

valószínűleg csodálkozik rajta, és nem érti, hogy miért olyan bizonytalan magában; miért 

kerül olyan szituációba időről időre, ahol teljességgel kételkedik abban, hogy ér valamit, jó, 

megfelelő, szerethető, okos, és rendben van minden szempontból.  

A mikrotraumatizáció mellett egy másik fontos szempont is van, ez pedig a 

makrotraumatizációnak a megfontolása, hiszen ez esetben egy körülhatárolt, intenzív 

behatásról beszélünk, mint például egy fizikai abúzus, egy szexuális visszaélés, vagy egy 

nagyon kiemelkedő megaláztatás. De lehet ez egy baleset vagy egy sérülés, és még egyéb is. 

Ezekből nem feltétlenül van sok, és akár egy is elég ahhoz, hogy valaki egy életen át cipelje 

magával a hatásai.  

Azt szokták mondani, hogy a traumát nagyon sokféleképpen lehet feldolgozni az élet 

további részében, több lehetőség is nyílik a kezelésére. Ezt egy trauma tölcsérrel is szokták 

modellezni, ahol az illető éli az életét egy bizonyos pontig, ahol egy intenzív behatás éri ˗ ezt 

nevezzük most traumának. Ezt követően az élet talán nem lesz már olyan, mint amilyen 

előtte volt. Előfordulhat, hogy bizonyos kilengések után valamilyen szinten visszaáll az 

eredeti működés. Ilyenkor beszélünk megfelelő rezilienciáról, vagyis arról, hogy a 

traumatizált személy, legyen az akár egy kisgyerek is, lelkileg képes rugalmasan visszaállni, 

visszaállítani magát egy olyan működési színvonalra, ahol a trauma előtt volt. 
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De bizony gyakran előfordul az is, hogy az eredeti szintű működést már nem tudja 

visszaállítani, hogy egy picit már csökkentértékű lesz az a működés. Hosszabb távon valami 

sérülés, valami defekt megmarad a traumából. Lehet, hogy egy életre megjegyzi, hogy 

bizonyos típusú emberekben nem lehet bízni. Lehet, hogy soha többé nem adhatja át magát 

igazán a szerelem mindent elsodró érzésének, hiszen érte őt, egy olyan csalódás ˗ akár az 

első szerelmi kapcsolatában ̠ , amit soha többé nem tud igazán kiheverni. Emiatt lehet, hogy 

az lesz majd a stratégiája, hogy megpróbál olyan embert szerezni maga mellé, akár 

hosszútávra, aki egy biztonságos kapcsolatot tud felkínálni, még ha ez nem is egy érzelem-

gazdag vagy szerelemmel átitatott kapcsolat. 

Az is előfordulhat, hogy valakit akkora trauma ér, vagy annyira nincs rá felkészülve, hogy a 

traumatölcsér alján fog lecsúszni, ami annyit jelent, hogy a lehető legrosszabbul jön ki 

belőle. Előfordulhat, hogy teljesen leépül, elveszíti életének addigi minőségét, belecsúszik 

akár egy betegségbe, vagy az alkoholizmusba, aminek vége nem ritkán betegségben való 

elhalálozás vagy öngyilkosság is lehet. Nagyon gyakori, hogy a felnőttkori nagy 

makrotraumák ˗ mint amilyen egy társ elvesztése, egy gyermek halála, vagy egy balesetből 

fakadó nagyon komoly sérülés, funkcióvesztés, vagy egy nagyobb vagyon elvesztése 

például ˗, lehetnek olyan traumatizáló tényezők, amelyek az arra föl nem készült pszichét 

belesodorják ennek a tölcsérnek az alsó részébe, ahonnan néha nagyon nehéz felállni. 

A másik oldalon azzal a jelenséggel találkozunk, amit a poszttraumás fejlődésnek hívunk, és 

ami nagyon fontos aspektusokat tár fel ez az emberi lélek fejlődése szempontjából. Hiszen 

arra is van lehetőségünk, hogy akkor, amikor valamit megtapasztaltunk, ami meghaladta a 

teherbíró képességünket és traumatizálódtunk egy adott helyzetben, azt egy nagyon 

komoly tanulási folyamatnak is tekintsünk. Van, aki képes rá, hogy nem csak, hogy feláll egy 

súlyos helyzetből és nem csak, hogy továbbviszi azt a működésmódot, amin az addigi életét 

élte, hanem akár egy bölcsebb, harcedzettebb és tapasztaltabb lelki formában tud 

továbbmenni az útján.  

Nagyon sokszor éppen arról van szó, hogy akik traumatizálódtak, ám ezt a traumát egy 

poszttraumás fejlődés keretében fel tudták dolgozni, azok sokkal érettebbek, kreatívabbak, 

teherbíróbbak, nyitottabbak és érzékenyebbek tudnak lenni emberi problémákra. 

Valójában az egész trauma kérdéshez tudunk úgyis fordulni, hogy kerüljük, ahol csak 
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tudjunk ˗ nyilván ez ésszerű ˗, és úgyis, hogy megnézzük, hogy mi az, amit profitálni tudunk 

abból, ami megtörtént, de már nem történik tovább, megnézzük, hogy mit tudunk kihozni 

belőle. Hogyan szólhat ez rólunk és mi lehet a haszna, annak, hogy ez vagy az a trauma az 

életünkben megtörtént kezdve egészen a gyermekkor eseményeitől, ameddig csak vissza 

tudunk emlékezni. 

Egyre inkább divatba jön az is, hogy egy ember elkezdje megvizsgálni, hogy szüleinél és a 

felmenők között az egész családi rendszerben, milyen traumatizációs sorsvonalak 

fedezhetők fel, amelyek az ő életében is meg-megjelennek időnként.  

Nem olyan régen konzultáltam egy olyan klienssel, aki a külföldre költözést követő néhány 

éven belül rosszindulatú daganatos megbetegedést tapasztalt magán, amit nem nagyon 

tudott értelmezni, noha a kiköltözés kapcsán voltak nehéz időszakok számára. Nem az ő 

ötlete volt, hanem a férjét követte, mégpedig nem igazán jó szívvel, ám más megoldást nem 

nagyon látott. A férjének elég egyértelmű volt, hogy a munkája oda köti, és neki menni kell. 

Tehát a hölgy kliensünk esetében ez nem kifejezetten egy saját, tudatos választás volt, 

inkább egy áldozathozatal, aminek a felvállalása nem volt maradéktalanul az ínyére. 

Megpróbálta megoldani, menedzselni, és amikor már egész jól berendezkedett és úgy 

érezte, hogy túl van rajta, akkor jött ez a betegség. Ha ennek megnézzük a múltbeli 

aspektusát, mert volt, akkor egyrészt találunk egy érdekes jelenséget az ő gyerekkorából. 

Amikor a szülei elég nagy cirkuszok közepette elváltak, akkor ő öt-hat évesre kislány volt, 

aki ezt elég rosszul viselte. Komoly költözéssel, iskolaváltással járt az egész procedúra és 

elképzelhető, hogy annak a kislánynak ezt nem sikerült maradéktalanul feldolgoznia. Ez az 

oka, hogy bizonyos éretlenebb, kislányra jellemző reakciók vagy működésmódok maradtak 

érvényben és keltek életre a felnőtt nő esetében, akinél gyakorlatilag ugyanaz a típusú 

mikrotraumatizáció ment végbe a felnőtt életében. Már jóval tudatosabban, már jóval 

racionálisabban kezelte a helyzetet, de lehetséges, hogy belül mégis ezek az infantilis, 

gyermeki reakciók keltek életre, amelyek megakadályozták, hogy fizikai szempontból is 

maradéktalanul harmonikusan tudja venni ezt az akadályt. Ráadásul, ha egy kicsit tovább 

vizsgálódunk, akkor fel fogjuk fedezni, hogy a kliensünknek az édesanyja is valami nagyon 

hasonló sorsállapotban, lelki szituációban élte életének jelentős részét. Hozzáment például 

egy olyan férfihez, akihez nem igazán akart, és gyerekeket sem igazán szeretett volna; a 



39 
  ©  Dr. Buda László | www.budalaszlo.hu 

házasság családi nyomásra született, aminek ő fejet hajtott, ám mindig egy ellenálló, 

feszült, nyugtalan, frusztrált és boldogtalan nő volt ebben a szituációban. A kliensünknek 

pedig mind a mai napig van egy nagyon komoly együttérzése és aggodalma az édesanyja 

állapotával kapcsolatban.  

Vagyis megfigyelhetjük, hogy van, amikor az ember felnőttként manifesztál valamit 

felmenőinek sorsából, azaz átveszi boldogtalanságukat, beszorultságukat, a csapdába 

esettség élményét ˗ természetesen öntudatlanul. És bizony addig, amíg ez a mintázat nem 

tudatosul és utána nincs belülről valamiképpen föloldva és elengedve, addig előfordulhat, 

hogy különféle szenvedésformákban ˗ nagyon gyakran betegségekben ˗ jelenik meg, és 

egyfajta tükröt tartva, felhívja rá a figyelmet, hogy itt az idő valamivel foglalkozni.  

Tegyük fel a kérdést: Miért olyan nehéz elengedni a múltat? Miért van ennyi gond ebből? 

Miért van az, hogy miközben fejben mindenki tudja, hogy ami volt, az elmúlt, ennek a 

megélése a gyakorlatban, már nem olyan sikeres? Ha az embereknek ez nem jelentene 

nehézséget, akkor a mi szakmánk nem is igazán létezne. Hiszen, ha valaki meglátogat 

minket önismereti vagy terápiás jellegű problémával, kérdéssel, akkor munkánk során 

mindig olyasmivel foglalkozunk, ami régebben történt, már elmúlt, és nagyon gyakran 

egyáltalán nem is aktuális már.  

Az egyik legfőbb nehézség az, hogy a fájdalmas folyamatoknak a nagy része tudattalanul 

zajlik. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen mintákat örököltünk és hoztunk 

gyermekkorunkból, és addig, amíg nem szánunk időt, energiát, figyelmet saját belső 

működéseinkre, addig nagyon gyakran ez teljesen tudatlanul pörög tovább, még akkor is, 

ha a felszínen olyan élet zajlik, amivel ki tudunk békülni, meg tudunk barátkozni, sőt, akár 

még tetszik is nekünk. Sikeresnek tűnünk, jól működnek a kapcsolataink, a családunk 

nagyon aranyos, jó helyen lakunk, és még rengeteg dolog sorakozhat itt.  

Nagyon gyakran azonban bizonyos ponton, egy-egy betegség vagy trauma, vagy baleset, 

vagy kapcsolati krízis világít rá, hogy öntudatlan, régről hozott programok és mintázatok 

irányítják az életünk jelentős részét.  

Az is előfordulhat, hogy pontosan tudjuk, hogy mit örököltünk a múltból, és mit cipelünk 

magukkal még mindig. Lehet, hogy pontosan tudjuk és érezzük, hogy olyan emberre 
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neheztelünk, aki pedig már nem is él, vagy évtizedekre megszakítottuk már a kapcsolatot 

valakivel, aki régebben fontos volt számunkra. Lehet, hogy hozzászoktunk ehhez, 

elfogadtuk már így ezt a helyzetet, pillanatnyilag nem érezzük úgy, hogy ez minket 

bármiben akadályozna. Van egy szabad akaratunk, amivel a tudatunk teréből ki tudjuk 

helyezni, el tudjuk fojtani, el tudjuk rendezgetni, a tudattalanba tudjuk visszaszáműzni 

azokat a problémákat, amikkel nem akarunk szembenézni napi szinten és nincs kedvünk 

feloldani őket. A gond az, hogy innen-onnan vissza szoktak köszönni, nagyon gyakran 

betegségek formájában.  

Az is előfordulhat, hogy az embernek van egy egyensúlyérzete vagy egy igazságérzete, ami 

arra kényszeríti és készteti, hogy egy-egy múltbeli történetet ne akarjon magában feloldani. 

Például, ha valakivel nagyon rosszul bántak, lehet, hogy azt fogja gondolni magában, 

hogyha én most ezt megbocsájtanám, elengedném, föloldanám magamban, az nem lenne 

igazságos. Illuzórikus módon azzal próbálom büntetni magamban a másik embert, hogy 

nem mentem fel a bűnei alól. Ez egy paradox dolog, mert alapvetően nyilvánvalóan 

mindenki tudja, hogy magamnak fogok ezzel leginkább ártani. A neheztelés, a harag, a múlt 

sérelmének az őrizgetése elképesztő destruktív hatást gyakorol az emberi lélekre, ám 

valami ˗ és itt nagyon gyakran pont a bosszúvágy vagy az igazságérzet, egyensúlyérzet, a 

szemet szemért elv vagy valami egyéb ˗, bent tartja az embert egy-egy ilyen folyamatban. 

Még az is lehet, hogy saját magunk vagyunk a célpont; lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy 

valami olyan bűnt követtünk el vagy valami olyan hibát vétettünk, amelyet nem 

bocsáthatunk meg magunknak, mert az nem lenne fair, vezekelni kell, bűnhődni kell 

valamiért. Bizony ezek hosszú távon nagyon nagy súlyt helyeznek saját belső lelki 

harmóniánkra. 

Egyszer találkoztam egy hölgy klienssel, akinek a gyermekét egy kamion gázolta halálra. A 

hölgy sok-sok évvel később is izzó haragot és gyűlöletet táplált a kamionsofőr ellen, aki 

néhány év börtön letöltése után szabadon élte és éli már világát. A hölgy a baleset óta 

érintetlenül hagyta a lányának a szobáját, hetente kitakarít, sőt, reggel a reggeliző asztalnál 

minden reggel meg is terít neki is. Vannak kevésbé látványos, kevésbé szívbemarkoló példái 

is annak, hogy hogyan lehet beleragadni a múltba, de ez kifejezetten eklatáns és magáért 

beszél. 
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Nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy valaki úgy hal meg egy családban, hogy nem 

történt meg jól az elbúcsúzás, nem sikerült megköszönni az együtt töltött éveket, nem 

néztek egymás szemébe, vagy nem érintették meg egymás kezét. Ilyenkor olyan hiányérzet 

keletkezik, melyet lehet, hogy kénytelenek leszünk később egyfajta lelkiismeret furdalással, 

rossz érzéssel kirakni valahogy a tudatunkból, elhárítani a szemünk elől; mert nagyon 

zavaró lenne ennek az élménynek a folyamatos tudat-közelben tartása. Ugyanakkor ezek a 

rossz érzések, amint említettem, bizony elvégzik romboló munkájukat a háttérben. 

Előfordulhat, hogy az elfojtásnak, vagyis, hogy ne engedjük magunkhoz közel a fájdalmat, 

átmenetileg nagyon is nagy haszna van; amikor azonban az élet második felében belső 

rendezgetésre kerül a sor, rájövünk, hogy a belső lelki szabadságnál nem sok fontosabb van 

az életünkben, és hogy az eltemetett dolgainkat mind, egymás után érdemes napirendre 

tűzni.  

Hogy hogy hogyan történjen ez az egymásutániság, mivel érdemes egyáltalán foglalkozni, 

arra egy egyszerű választ adnék, ami nekem bejött, és ez pedig az, hogy foglalkozzunk azzal, 

ami feljön. Bízzunk saját lelkünk érési folyamatában és ha nem állunk ellen, hogy ezek 

megjelenjenek, akkor biztosak lehetünk benne, hogy életszituációkon keresztül, saját belső 

folyamatainkon keresztül pontosan azzal a témával fogunk szembenézni, amivel időszerű 

lesz foglalkozni; pontosan azok a régről jövő kapcsolatok, traumatikus események, 

csalódások, krízisek, bűnök és bűnhődések fognak feljönni a felszínre, amiknek ideje van, 

hogy a napvilágra kerüljenek.  

Ebben szokott nagyon sokat segíteni egy-egy tünet, panasz, betegség, kapcsolati dráma, 

vagy akár egy olyan szituáció, ami most emberek millióit érinti világszerte; hiszen úgy élik 

meg, hogy a személyes szabadságuk korlátozva van, össze vannak zárva, izolálva vannak 

egymástól, ami olyan fajta belső dinamikákat és történeteket tud felhozni, amik megint a 

múltban gyökereznek. 

Ha tehát hajlandóak vagyunk szembenézni azzal, amit a lelkünk felhoz; és ha elfogadjuk, 

mint olyan témát, amivel érdemes foglalkozni, akkor a következő lépés, amit javaslok, az 

lesz, hogy próbáljuk ezt egy kontextusba, egy kapcsolat rendszerébe helyezni. Próbáljunk 

találni valakit, egy fontos szereplőt, akihez köze van mindennek, akivel kapcsolatban ez az 

egész mintázat, emlék, érzés így előkerül. Sok esetben ezek a szüleink vagy más olyan 
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múltbeli személyek, akikhez fontos kapcsolat fűzött, ám velük kapcsolatban valami még 

sincs jól, nem áll a helyén, nincs rendjén, nem került a megfelelő helyre a lelkünkben. 

Elvarratlan szálakról, be nem fejezett viszonylatokról, le nem zárt, le nem kerekített 

történetekről van szó nagyon gyakran.  

Természetesen, sok másféle módon is meg lehet közelíteni egy múltbeli hatás feldolgozását 

és elengedését. Amikor személyekkel próbáljuk megjeleníteni azt a szituációt és azt az 

érzelmi tartalmat, mintázatot, amivel szeretnék foglalkozni az egy, de úgy vettem észre, 

hogy az egyik leghatékonyabb mód a sok közül. Amikor megéreztük, hogy ki vagy kik azok 

a személyek, akikkel nekünk leginkább dolgunk van, ami most leginkább följött, leginkább 

aktuális, akkor érdemes lesz valahogy megszervezni a velük való képzeletbeli találkozást. 

Ezek az emberek lehetnek még élő hozzátartozók, vagy olyanok, akik már nincsenek az élők 

sorában, és olyanok is, akik meg sem születtek, mint például a kis magzatok, akiket 

elveszítettünk az úton valahol. Emellett találkozhatunk akár elképzelt szereplőkkel is, sőt 

saját testünkkel, egy-egy beteg szervünkkel, vagy akár egy bizonyos életkorbeli 

önmagunkkal, aki egy régebbi vagy egy jövőbeli énünket testesíti meg.  

Tehát nagyon sokféle fontos megszemélyesíthető figurával találkozhatunk a saját belső 

világunkban. Viszont ahhoz, hogy ez a találkozás életszerű legyen, és el lehessen mozdulni 

az ötről a hatra, ahhoz rendkívül hasznos, hogy ezt externalizálni tudjuk, azaz belső 

világunkból valahogy ki tudjuk tenni a külső térbe. Ehhez a találkozáshoz nem is kell senki 

más, ezt mind egyedül meg lehet csinálni.  

Képzeletben ültessük le tehát azt a bizonyos személyt, akivel éppen van egy konfliktusunk 

˗ vagy valahogy nem jól áll a szénánk egymással, valami nincs megbeszélve és lerendezve ˗, 

magunkkal szemben egy üres székre.  

Nagyon-nagyon tudom javasolni, hogy aki még nem próbálta, tegyen vele egy kísérletet és 

figyelje meg, hogy milyen érzés elképzelni oda az illetőt, megérezni a közelségét, átélni az 

érzéseket, amik fölmerülnek benne, melyeket aztán kezdjen el szavakba is önteni, hangosan 

kimondani. 
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Tehát a gyakorlati lépései most már az elengedés folyamatának a következők: 

1. Engedd, hogy feljöjjön valami, figyeld, hogy mi az aktuális abból számodra. 

2. Ha tudod, kösd ezt egy emberhez vagy valamihez, amivel tudsz kommunikálni, 

legyen ez élő vagy elhunyt hozzátartozó vagy más fontos személy vagy testrész. 

3. Ültesd le, vagy hozd közel magadhoz, externalizáld, rakd ki magadból ezt a képet és 

érezd meg, hogy milyen érzés vele lenni.  

4. Éld át az érzéseidet, hagyj időt arra, hogy elkezdjenek megjelenni a testedben  

Itt szokták nagyon sokan abbahagyni, mert ez nehéz. Ha idáig eljutsz, nagyon jó, hogyha van 

valaki, aki segít, asszisztál ezen a ponton, hiszen lesznek olyan érzések, amiket nagyon 

kellemetlen átélni. Ez nem véletlen, hiszen pontosan ez az az érzés, amit évek, vagy akár 

évtizedek óta kerülsz, amivel nem akarsz szembenézni, és nem akarsz átélni. Itt fog jól jönni, 

hogyha valaki bátorít, hogy merd átélni, merj közel menni hozzá. Nem fogsz belehalni, nem 

fogsz belesérülni, hiszen nem ugyanolyan lesz, mint egykor volt, és azért csináljuk, hogy túl 

tudj jutni rajta.  

Az érzelmek egyfajta gyorsítósávot jelentenek. Megteszik nekünk azt a szívességet, hogy 

elvisznek minket a kapcsolat lényegéhez, oda, ahol valami még mindig fáj, ahol valami még 

mindig nincs igazán elrendezve. 

5. Kimondás 

A következő lépés pedig az lesz, hogy ezeknek az érzelmeknek a hullámán elkezdünk 

hangokat, szavakat, szöveget, mondanivalót adni az egész történéshez. Nemcsak a 

fejünkből, intellektuálisan: „Én azt szeretném mondani neked, hogy… Azzal készültem, 

hogy…”, hanem azt is kifejezve, ami az egész érzelmi hullámzásból akkor és ott frissen 

megszületik.  

A kimondás óriási megkönnyebbülést szokott jelenteni. Ha valaki még mindig úgy érzi, hogy 

neheztel ̠  példánknál maradva, az édesapjára ̠ , akkor nagy tehertől szabadul, ha kimondja, 

ami benne feljön.  

Hogy fájt, mert nem figyelt oda rá eléggé, mindig el volt foglalva munkájával, egy idő után 

akár az alkoholba is menekült, és akkor gyakran agresszív volt; máskor meg elterült ott, és 
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úgy kellett tisztába rakni vagy berakni az ágyába. Nem lehetett vele egy jó apa-lánya 

kapcsolatot fölépíteni, nagyon hiányzott. Pedig amúgy kislányként mennyire szerettem, 

sokat ültem az ölében. Ő is milyen jó fej volt, amikor józan volt, rendkívül kedves volt. Az 

alkohol miatt túl korán meghalt… és így tovább, és így tovább. És íme, most azt látom, hogy 

olyan férfiakkal vagyok körbevéve, sőt bizonyos értelemben azokhoz vonzódom, akik vagy 

szeretnek alkoholizálni vagy valami más módon emlékeztetnek apámra, és az én érzéseim 

is nagyon hasonlóak. Időnként elhanyagoltnak érzem magam, mint akit először még 

szeretnek, aztán utána gyakorlatilag lekapcsolódnak rólam és felnőttként is átélhetem azt 

a fajta magárahagyottságot, magányt, amit gyerekkorban.  

Tipikusan az a történet, ahol a múltnak egy jelentős árnyéka vetül a jövőre. Hiszen 

mindaddig, amíg az édesapámmal való kapcsolatot nem rakom a helyére; amíg rossz 

érzések veszik körül; amíg hogyha rágondolok, összeszorul a szívem; amíg még hiányérzet 

és szomorúság tőr rám, ha eszembe jut, addig nem kell csodálkoznom, hogy 

felnőttkoromban a férfiakkal való kapcsolatomban ugyanezek a minőségek próbálják 

magukat megjeleníteni. Nem kell csodálkoznom azon, hogyha ez az egész érzés, ez a 

kapcsolati trauma és sebzettség minden egyes intim kapcsolatomban gyógyulni akar. Nem 

kell csodálkoznom, ha az élet mindaddig újra és újra elém fogja hozni ezt a mintát, amíg 

nem vállalom, hogy szembesülök vele, és föl nem tudom oldani.  

Nagyon gyakran ezt nem lehet igazán jól úgy megtenni, hogy megpróbálom az aktuális 

felnőtt partnerrel való kapcsolatomat barkácsolni, hanem akkor születik valódi eredmény, 

ha el tudok jutni a saját lelkem mélyén régen képződött, el nem elengedett, fel nem oldott 

kapcsolati mintázatokig. Nagyon gyakori például, hogy egy adott helyzetre felnőttként is 

ugyanannak a kislánynak az érzelmi reakcióival tudok reagálni, aki egykor ott volt az 

édesapámmal. Amikor megérkeztem és azt látom, hogy már ittas a férjem, vagy azt érzem, 

hogy elhanyagol és magányos vagyok. Nincs itthon, mert itt van, ott van, amott van, mert 

minden és mindenki fontosabb, mint én.  

Amikor szemben ül velem ez a fontos hozzátartozóm ˗ most vegyük azt, hogy az édesapám, 

aki húsz éve elhunyt ˗, akkor valamilyen érzések valószínűleg meg fognak jelenni bennem 

vele kapcsolatban. Ezeknek az érzéseknek a mentén ki fogok tudni mondani ilyen érzéseket: 

Nagyon sajnálom, nagyon haragszom, nagyon hiányzott, nagyon neheztelek, …stb. Tehát 
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ami először kibuggyan, az egy ilyen nyers, feldolgozatlan érzelem-tömeg lesz, az ahhoz 

tartozó, soha ki nem mondott szavakkal. vEz a fajta megkönnyebbülés lehetővé teszi, hogy 

rá tudjak térni a következő fázisra, ami egy kicsit intellektuálisabb, kognitívabb szakasz. 

Ennek az a lényege, hogy döntést hozok arról, hogy elkezdem megbocsájtani az engem ért 

sérelmeket, megbocsájtani azt, hogy mindez így történt.  

6. Megbocsátás 

Hasznos lehet olykor, hogyha egy megértés társul ehhez, abban a vonatkozásban, hogy 

vélhetőleg édesapám is szenvedett, ő sem volt boldog. Ő is valamiért, valamitől 

nyomasztva, valamilyen súlyokat cipelve választotta öntudatlanul is ezt a sorsot, és nem 

tudott ebből kijjebb jönni, nem tudott ebből kitekinteni. Nem tudta magát átsegíteni, 

átfejleszteni ezen a fázison és én, mint a kislánya ugye ezt kaptam belőle. Nekem most ennyi 

év után más dolgom nincsen, mint hogy a múltat a helyére tegyem, földolgozzam, és tudjak 

rábólintani, igen, ez volt. Az a leghatékonyabb, ha ezt az édesapámmal tudom megbeszélni, 

nem pedig egy terapeutával. Ha beszélek vele apukámról, ő is megismeri a történetet, ám 

ez nekem nem fog annyit használni, mintha élő vagy képzeletbeli édesapámmal tudom a 

kapcsolatot rendezni. Vele vagyok igazából kapcsolatban, és őt tudom megfelelően 

elhelyezni a szívemben, lelkemben. Ehhez pedig a megbocsátáson keresztül fog vezetni az 

út, ha nekem az a problémám, hogy neheztelek rá, hiányérzetem van vele kapcsolatban, és 

még egyéb fájdalmaim.  

Sokféle természetű, és eltérő nagyságrendű probléma létezik, de azt el lehet mondani, hogy 

döntő többségüket a legtöbb ember számára feloldhatja a szüleivel való ilyen típusú, 

teljesen közvetlen, mélyen őszinte, és érzelem-teli találkozás, kapcsolatrendezés, aminek 

felmérhetetlen lelki hozadéka van. Számos olyan dologra derülhet fény, amit felnőttként 

sem igazán tudtunk megmagyarázni. Ilyenek az előadás korábbi részében említett 

megfelelési kényszer, igyekezet, rohanás, irracionális viselkedés, eltúlzott reakciók és így 

tovább.  

A megbocsátás tehát ebben a folyamatban egy döntés, amit akkor tudok hitelesen 

meghozni, ha előtte az érzéseimet valamilyen szinten kiadtam, és egyfajta 

megkönnyebbülés és üresség állapotába kerültem ezzel kapcsolatban. Látom és érzem, 
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hogy mennyi a haragom, mennyi a neheztelésem, mennyi a szomorúságom, mennyi a 

fájdalmam. De azt is látom, hogy egy ilyen hullámban ez tulajdonképpen ki is tud jönni 

belőlem, és nem kell feltétlenül ezt hordozgatnom, tartogatnom. Ha létre tud jönni a 

megbocsátás, ha meg tudom fogalmazni, hogy én úgy döntöttem, hogy neked 

megbocsátok, akkor jöhet a következő lépés, melyet úgy hívhatunk, hogy az elengedés 

fázisa.  

7. Elengedés  
 

Ez a megbocsátás után következik, és egy magasabb rendű pozíciót jelent, amelyben az 

ember azt is realizálja, hogy tulajdonképpen nincs is mit megbocsátani. Noha nagyon sok 

traumát és sérelmet adunk egymásnak az életünk folyamán, van az a nézőpont, ahonnan az 

ember el tudja azt is fogadni, hogy ennek valamiképp így kellett lenni. Általában eljut oda, 

hogy elkezdi látni a szenvedés hasznát, értékét; elkezdi megérezni, hogy élete 

szempontjából mennyire jelentős volt, hogy ő valamilyen traumatizáción, rossz 

élménysorozaton ment keresztül. Rájön, hogy ami történt, az érzékenyebbé, 

harcedzettebbé, speciálisabbá, különlegesebbé, egyedivé tette. Egy darabig hurcolta 

magával, egy darabig szenvedett tőle, de felismerheti, hogy az egész történet 

szempontjából az egy nagyon értékes rész.  

Hasonlóan egy filmhez: annak is van egy koreográfiája, amikor az elején nagyon gyakran 

elromlanak a dolgok, konfliktusok alakulnak ki, folyik a vér, azután az egész mű arról szól, 

hogy hogyan jön ez helyre, hogyan kommunikálnak, hogyan fonják a történetet közösen 

annak érdekében, hogy a végén valahova eljussunk, és azt érezzük, hogy ezzel tudtunk 

kezdeni valamit. Ugyanígy egy emberi élet is olyan, mint egy film koreográfiája, és amikor 

valaki egy picit kijjebb tud lépni egy bevonódott főszereplő állapotából és például egy 

filmrendező szemével tud ránézni a történésekre, akkor fogja tudni azt mondani, hogy az 

ott akármilyen nehéz volt, végeredményben rendben volt, sőt fontos volt, sőt hasznos volt, 

sőt lényegi volt, hogy az ott legyen, hiszen anélkül ez a történet, ez a film nem lenne kerek 

és teljes. 

Amikor valakit elveszítünk, nagyon gyakran a kapcsolat egy olyan pontján vagyunk 

kénytelenek elköszönni egymástól, amikor még nincs minden a helyén, nincs minden 
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harmóniában, és nincs minden elrendezve közöttünk. Ezekre az esetekre különösen jónak 

tartom ˗ ha a gyász érzelmi folyamata lehetővé teszi, és amint lehetővé teszi ˗, hogy 

elkezdjünk újra felépíteni és megőrizni egy képzeletbeli személyes kapcsolatot a számunkra 

fontos elhunyttal. Ebben az újfajta kapcsolódásban egyszerre tudomásul vettük, hogy itt a 

fizikai térben ő már nem kísér minket, ugyanakkor nem vagyunk kénytelenek teljes 

egészében megszakítani vele a kapcsolatot, hanem rehabilitálni tudjuk, helyre tudjuk hozni 

azt saját lelkünkben, saját szívünkben, hogy ő ott a lehető legjobb helyen legyen.  

Tudunk vele egy élő, képzeletbeli kommunikációt folytatni akár, de nem annak az 

illúziójával, mint hogyha ő még mindig életben lenne, hanem annak a pszichológiai 

realitásával, hogy ez a kapcsolat a lelkünk mélyén és a szívünk mélyén időtlen. Ezt a 

kapcsolatot ápolhatjuk, és jó is, ha ápoljuk. Hiszen annak, akinek a számára fontos 

hozzátartozók a szívében, a lelkében jó helyen vannak; ha rájuk gondolva a harmónia, a 

hála, a köszönet érzése hatja át, az azt fogja érezni, hogy ezek a múltból jövő energiák és 

hatások, inkább támogatják, mint akadályozzák.  

Ezzel szemben, ha valakiben rossz érzés ˗ például nehézség, hiányérzet, szomorúság, 

fájdalom, harag, lelkiismeret furdalás ˗ ébred ha életének egyik vagy másik fontos 

szereplőjére gondol, akkor bizony ez el fogja venni, le fogja kötni az energiáinak egy részét. 

Emellett arra fogják kárhoztatni, hogy bizonyos felnőttkori kapcsolatokban ismétlődően 

találkozni legyen kénytelen ezekkel a mintákkal, melyek szeretnének napvilágra kerülni, 

szeretnének meggyógyulni, és az lenne a jó nekik, hogyha végül szépen el tudnánk engedni 

őket.  

Abban a példában, amit fölvázoltam, egy felnőtt hölgy gondol vissza az édesapjával való 

kapcsolatára, ami tele volt hiánnyal, fájdalommal, traumával, nehézséggel. Belátta, hogy ez 

a kapcsolódás és annak mintázata még mindig meghatározza mostani felnőttkori 

kapcsolatait, és hajlandó arra, hogy foglalkozzon vele. Az elengedés teljes folyamata 

illusztrációképpen nézhetne így ki: 

Leültetem az édesapámat magammal szemben, és elképzelem, hogy tényleg megjelenik 

valahonnan, egy másik dimenzióból. Úgy képzelem őt ide, hogy hajlandó legyen rám 

figyelni, úgy képzelem őt ide, hogy csendesen, nyugodtan itt tud lenni egy kis ideig, amíg én 
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kifejezem felé egyoldalúan azt, amit én érzek, és amit én gondolok. És amikor ide képzelem 

magammal szemben a székre apukámat, akkor időt fogok hagyni arra, hogy átéljem azt az 

érzést, ami vele kapcsolatos. Lehet, hogy kicsit megindító lesz, lehet hogy sírdogálni fogok 

egy kicsit, de mégis átmegyek ezen az érzésen, nem fojtom el, nem teszem félre, hajlandó 

vagyok átélni, megyek vele, felülök a hullámaira, egészen addig amíg meg nem tudok 

szólalni, és akkor lehet, példaképpen mondom, hogy valami ilyesmi hangozna el talán, 

amivel magamat a beszorult neheztelő, fájó állapotból el tudom vinni egy derűsebb, 

megbocsátó, elengedő állapot felé: 

Szia Apa! Nagyon-nagyon nehéz veled így szembenézni, de azért köszönöm, hogy 

eljöttél és meghallgatsz engem. El kell mondanom, hogy az egész gyerekkoromra 

visszagondolva egy nagy fájdalom- és hiánycsomag van bennem. Egyszerűen nem értem, 

hogy miért nem tudtál jobban odafigyelni rám. Nagyon fáj, hogy így eltűntél az életemből. Az 

is nagyon rossz emlék, hogy ahányszor ittas voltál, durván és agresszíven bántál mindenkivel, 

főleg anyuval. Nagyon megmaradtak bennem azok a képek, amikor öntudatlanul fekszel 

otthon és az ágyba kell berakni. És nagyon-nagyon rosszul érintett, hogy nem tudtunk 

elbúcsúzni, amikor meghaltál. Végül is szégyelltem ezt az egész történetet és haragudtam is 

nagyon rád, meg ugyanakkor nagyon-nagyon szerettelek is, és vágytam egy jó apukára, 

vágytam arra, hogy te legyél az, akinek én a kis hercegnője lehetek.  

Rájöttem, hogy a felnőtt életemben is egy csomó minden arról szól, hogy még mindig várom a 

jó apukát, még mindig vágyom a szeretetre és az elfogadásra, pontosan ugyanúgy, ahogy az 

a kislány, aki egykor voltam, várta a te szeretetedet, jelenlétedet, elfogadásodat és azt, hogy 

érezzem a tiszteletedet, érezzem azt, hogy tudsz gyönyörködni bennem, hogy tetszem neked, 

és hogy büszke vagy arra, hogy én vagyok a lányod. Most így felnőttként, elárasztva saját 

problémáimmal, saját kapcsolati nehézségeimmel, rájöttem, hogy az első, és talán 

legfontosabb dolog az, hogy a veled való kapcsolatomat rendezzem. És arra is rájöttem, hogy 

nem akarok már őrizni semmilyen neheztelést és szomorúságot veled kapcsolatban. Most ezt 

megéreztem, most ez itt van velem, de úgy döntök, hogy megbocsájtok neked, mert hiszen 

tudom, pontosan tudom, hogy milyen volt neked is a gyerekkorod. Pontosan tudom, mert 

ismertem a te apádat is, hogy hogyan nevelkedhettél te föl. És most már felnőttként át tudom 

élni az összes fájdalmat, nehézséget és hiányt, ami téged is nyomasztott, és amiért az 
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alkoholba menekültél és olyan korán meghaltál. Meg tudom érteni, és azt is tudom, hogy most 

már ezen te nem tudsz változtatni.  

Azt a kisgyereket, azt a kislányt, akit egykor olyan magányosan hagytál, cserbenhagytál, ezt 

a kislányt nekem kell most már átölelni, és megvigasztalni. Valahol ez már az én dolgom, hogy 

ezzel az egykori kislánnyal, aki voltam, egy jó szoros kapcsolatot tudják ápolni, meg tudjam 

őt vigasztalni, ha szükséges, neked pedig meg bocsássak, és megbocsássak magamnak is, 

hiszen magamra is mérges vagyok sokszor. Azért is mérges vagyok, mert nem tudtam ott lenni, 

vagy nem akartam ott lenni, amikor meghaltál, hogy nem köszöntünk el. Szívesen mondtam 

volna, hogy azért köszönöm, amit kaptam, azért hálás vagyok az életért, amit kaptam tőled. 

Szívesen elmondtam volna, hogy jó lett volna többet kapni belőled, de ezt is elfogadom, így 

ahogy van. Úgyhogy most ezt az időt használom arra, hogy ezt elmondjam, hogy elmondjam, 

hogy végül is hálás vagyok neked. Elfogadom ezt az egész gyerekkort. Tudom, hogy ez tett 

engem érzékenyebbé az emberek szenvedése iránt, tudom, hogy jó ember vagyok, 

elfogadható ember vagyok, hogy a lelkem szép, hogy jogom van olyannak lenni, amilyen 

vagyok, járhatom a saját utamat. Lehetek boldog attól függetlenül és azzal együtt, hogy sem 

te, sem anyu nem voltatok igazán boldogok és nekem nem volt egy igazán boldog 

gyermekkorom. De ez a mai nap egy új nap, és elkezdhetek bármikor egy új utat, megtehetek 

egy vadonatúj lépést. Csak tudom, hogy ehhez szükséges, hogy mi ketten békét kössünk, hogy 

jó helyen legyél a szívemben, hogy elfogadjam a lényedet és érezzem a veled való legmélyebb 

szívbeli kötődésemet úgy, hogy az a helyén van és rendben van. Úgyhogy mindenestől 

elfogadlak és szeretlek téged, így ahogy vagy, mint ahogy magamat is elfogadom és szeretem, 

így és pontosan így, ahogy vagyok. Nem bántom és nem kritizálom már magam, mint ahogy 

tőled sem várok utólag semmit. És nem sóhajtozom azon, hogy milyen jó lett volna, ha bármi 

máshogy van, ˗ elfogadom a sorsomat. Elfogadom az utamat és ebből fogom kihozni a 

legtöbbet, és téged pedig itt foglak tartani a szívem közelében. És köszönöm, hogy eljöttél. 

Köszönöm, hogy itt voltál, hogy meghallgattál. Szeretlek és hálás vagyok neked, amiért az 

apukám vagy.  

És most elképzelek egy ölelést, ahogy soha nem öleltük meg egymást, amivel ki tudom fejezni 

a hálámat és a szeretetemet, és aztán most elköszönök tőled ebből a képzeletbeli térből.  
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8. Továbblépés megújulva 
 

Ez tehát egy illusztrációja volt egy elengedési folyamatnak. Számos lépése van, nem ilyen 

egyszerű, nem folyik így egybe ez az egész. A gyakorlatban bizony meg lehet küzdeni egy-

egy fázissal, viszont mégis talán valamit sikerült abból érzékeltetnem, hogy hogyan lehet, 

hogyan érdemes egy-egy nehéz kapcsolattal foglalkozni lelkünkben, externalizálva, 

kivetítve, kommunikálva, átélve és átérezve, és valahogy áthaladva a beszorultság, a 

fájdalom, a szomorúság állapotától a tágasság, a szabadság, az elengedés állapotáig.  

 

❁ 
 

 

 

Köszönöm megtisztelő érdeklődésedet,  

szeretettel: 
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