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-  az ama  lélekmentés bizniszt  gyakorló fajzatok rothadt lelkü

bőrgombabűzösen párolgó iszamos hullagödreikből kimászó,  de

hozam és énidentitást növelő  és  felépitő karmavámpírok  üres

süketelésének  eredeti  törmelékei  következnek  ittecskén,  ahol

mások  karma-zsírját  két  kézzel  a  szájukba  tömve  és  azt

szürcsölve-habzsolva vérivó zombi-kként  a maguk meddő életét

hízlalják,  végtelenül  üres  és  bőbeszédű,   hagymázasan

prolivakító  „szakmaias”  süketeléssel,   a  sorsbalesetet  és

hátrányos  sorskönyvvel  messzebbről  induló  agyakat

kizsákmányolva  és  azokat  szilánkosra  őrlő  és   yoghurtosító

hablatyolásból élő paraziták szerény demonstratív példázatai, -

ha  végig  bírja  valaki  olvasni  -  amikor  terméketlen  elméjük

mélyén, hozzáértés hijján  saját példájukat terítik egyetemessé és

általánossá,   így  fertőzve  a  közösséget,  de  név  nékül  említve

„ezeket”, mert sorjázásuk végtelen, itt élnek és éltek  köztünk,

kövér  szívvel,  a  közösségi  aura  arcukra  kent  kitinfénye

megcsillan jóllétük  csillogó fogsorán, utódaik egyetemi oktatása,

kitüntetésük,  hypolt  személyük  társadalmi  kaszttokosodása  és

tőzsdei portfoliója mögött számtalan   (sokszor önkéntes) Áldozat

lerabolt sorskönyve húzódik meg. 

- s hogy imádott rokonszőrű apostolaik egyikét ide idézzük:
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Az Egyesült  Államok felé  sebesen pöfögõ hajó  fedélzetén  S.Freud megemlítette
barátainak, hogy az amerikai nép azt hitte, egy csodaszert fog nekik elhozni, de
ehelyett „a pestist hozzuk el nekik" — mondta. (Mannoni,O. (1971). Freud. New
York.168.o.). 

A szokás illúzió.

Miért vagyunk bajban, ha a függetlenséget tekintjük a csúcsnak? Miért olyan nehéz
határokat  húzni  a  szeretet,  a  függőség,  a  szentimentalizmus  és  az  idióta  szeretet
között?: Hogyan nyerhetjük vissza az elveszett bizalmat? 
A  szakemberek  rengeteget  értekeznek  a  függőségről,  a  különböző  ártalmakról,
veszélyekről, káros következményekről. A függőség kóros állapot, amitől szenvedni
kell, betegség, amit kezelni kell. Függünk ételtől, italtól, drogoktól, pénztől, szextől,
hatalomtól,  de leginkább egymástól.   Minden függőségnek nevezett  dolog nagyon
érdekes.  Honnan  jön,  és  miért  van  szükségünk  rá?  Talán  a  legizgalmasabb  az
emberfüggőség,  a  társfüggőség.  Aki  függ  a  másiktól,  azt  lesajnálják  a  „tudók”;
naivitásnak, gyermetegségnek, fel nem ébredt, kezdetleges tudatállapotnak tartják a
függést. Sokan jönnek azzal, hogy először magamat kell megismerni, magamban kell
rendet tennem, egyedül kell megoldanom a saját problémáimat, és majd csak utána
keresek kapcsolatokat. Mintha az egyedüllét lenne az igazi, a csúcs.
Mind közül az ember függősége tart  a  legtovább, nagyon lassan növünk fel.  A ló
hamarább lesz önálló, mint az ember. Pár perccel a születése után a kiscsikó már szó
szerint saját lábán áll, míg a gyereket évekig kell ölben hordozni, Természetes ez, és
nagyon is szükséges. Persze a serdülőkor fő feladata az önállósulás, a szer mélyes
identitás, a függetlenség kivívása. Egy serdülő számára alapprobléma a függés versús
önállóság.  A serdülőkor  elmúltával  azonban  áj  feladatunk  van,  á  szolidaritás,  a
felebaráti  szeretet  megvalósítása,  azaz  úgy  legyünkegyütt,  hogy  mindnyájunknak
jobb legyen. Ha két vagy több ember együtt van, akkor három lehetőség adódik: jobb
nekik együtt,  mint  egyedül,  rosszabb vagy semleges.  Plusz,  mínusz vagy nulla.  A
plusz'a szimbiózist jelenti. Ha mínusz, az parazitizmus, és ha nulla, akkor az olyan,
mint  amikor  egy  párizsi  étteremben  ismeretlennel  ültetnek  egy  asztalhoz  vagy
idegennel élek társbérletben. Azért akarunk megszabadulni: az első társaságunktól, a
családtól,  mert  a  függőségnek  a  családban  az  az  ára,  hogy  elveszítjük  a
szabadságunkat. Miután kitörünk ebből, és szabaddá válunk, azt hisszük, hogy ennél
jobb már nincs. Viszont ami még ennél is jobb - és sokan el sem tudják képzelni,
hogy ilyesmi egyáltalán létezik úgy  fitt lenni valakivel, hogy szabadabbak vagyunk
vele  együtt,  mint  egyedül.  Sartre  az  élete  végén  rájött,  hogy  létezik  szeretet.  és
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valahogy így írta le:  akkor tudod, hogy szeret valaki,  amikor szabadabbnak érzed
magadat a társaságában, mint amikor egyedül vagy. Ez a szolidaritás, vagy másként:
a felebaráti szeretet, itt most tehát azt mondom, hogy a szolidaritás és a szeretet egy
és ugyanaz.
Bajban vagyunk, ha az a környezetünkből  a hatékony ideálunk:  a Marlboro Man. 
Nehéz  tisztán  látni  a  határokat  szeretet,  függőség,  szentimentaliznius  és  idióta
szeretet között. Hanem jól szeretlek, nem úgy, ahogy kéne, elárulva érzed magad. Ha
függeni akarsz tőlem, és én távol tartalak, elküldelek, akkor csalódsz, de nem csak
bennem, az egész világban. Az árulás a legborzalmasabb, ami megtörténhet velünk.
Minél  erősebben  függünk  valakitől,  minél  inkább  rá  vagyunk  szorulva,  minél
komolyabban számítunk rá,  annál  rettenetesebb, ha elárul.  Az elárultatás traumája
majdnem gyógyíthatatlan. A gyermekek bántalmazása a leggonoszabb árulás. Alice
Miller arról írt, hogy Freud és a pszichoanalízis végső soron azért tagadta el korábbi
meggyőződésével  ellentétben  a  gyerekek  vérfertőzésének  és  kihasználásának
problematikáját,  mert  erről  még  gondolkodni  is  túlságosan  borzalmas.  Miller
lényegében  azt  állítja,  hogy  Kafka,  Proust,  Rimbaud,  Csehov  vagy  Nietzsche
munkásságának egy része abból az erőfeszítésből ered, hogy ne kelljen emlékezni
arra, ami gyermekkorukban történt velük. Az ilyen irodalom, a hisztéria, az őrület
gyökere az, hogy gyermekkorunkban bántalmaztak bennünket. Olyan őrült nincs, akit
nem bántottak gyerekkorában.

Minél korábbi a bántás, annál mélyebb az őrület?

Az  úgynevezett'  alkoholista  vagy  drogos  éppen  attól  a  mérhetetlen  fájdalomtól
menekül, amit az árulás jelentett, vagy attól a félelemtől, hogy újra megtörténik az
árulás. AZ alkoholra vagy a drogra mindig lehet számítani, soha nem okoz csalódást,
és  senki  sem  veheti  dl  tőlem.  Ha  annyit  fogyasztok,  hogy  kómába  esem  vagy
elvesztem az eszméletemet, hát az remek, mert ideiglenesen megszabadulok minden
problémámtól, a szorongástól, a fájdalomtól. Nyilvánvaló, hogy akik rászoknak az
ilyen  függő  helyzetre,  csakis  úgy  tudhatják  feladni,  hogy  konzisztensen  jobb  és
megbízhatóbb kapcsolatokat ajánlunk nekik cserébe. Ha nem tudunk szeretetteljes és
maradandó  kapcsolatot  ajánlani,  akkor  hülyék  lennének  megszabadulni  a
függőségüktől.

Pedig nem kellemes ezekkel az emberekkel kapcsolatban lenni.

Aligha van más kiút. Érthető, hogy a legsikeresebb programokban korábbi függők
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foglalkoznak a jelenleg függőkkel. Ők ott voltak abban a helyzetben, tudják, mi van,
nem undorodnak, nem félnek önmaguktóL Ők hiteles alternatívát tudnak nyújtani,
mert ők már túlélték. Ők az élő példái annak, hogy a szokás-illúzió, és a szabadság a
valóság.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A felelősség kérdése

Ami kultúránkban, ez lenne a központi gondolat, vagy legalábbis jó kétezer évig ez
volt a konszenzusos napi mantra, legalábbis látszólag.

Ami  viszont  a  valóságban  volt  és  van,  az  a  hatalmon  lévő  nyilvánvaló  üzenete,
kimondva és kimondatlanul: Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom.
Honnan  veszi  magának  a  bátroságot  a  hatalmas,  hogy  Isten  helyére  önmagát
helyezze?
Honnan ered a hatalom megalomániája? dolgozik. De mi van, ha az anyának nehezek
Az  életünket  úgy  kezdjük,  hogy  egyek  a  körülményei?  Ha  félnie  kell,  ha
egzisztenciális  vagyunk az anyánkkal.  A születést  megelőző és  bizonytalanságban
vagy elnyomás alatt él, ha az azt követő kilenc hónap időtlen ideje alatt a környezete,
az  apa  bántalmazó,  brutális,  részt  veszünk  az  anyánk  lelkében,  és  az  anyánk
míthatatlan, ha megalázza, veszekszik vele, részt vesz a mi lelkűnkben. 
Minden rendben van az anyával, ha az apa, fájdalma lesz.  Egyéves kora körül a pici
egész  életében  el  fogja  kerülni  a  intimitás,  az  fokozatosan  leválik  az  anyáról,  és
felfedezi eggyé válás élményét, 
A prenatális traumák lenyomatait látjuk a megalomániás okostojások és a pénz-hata-
lom-presztízs Bermuda-háromszögében parádézó istenkirálycsászárok arcán? Na, de
valahonnan  kell  még  ehhez  muníció.  Rendben  van,  elválasztom magam,  és  soha
többé  nem akarok  együtt  érezni  senkivel,  biztos,  ami  biztos.  De  ettől  még  nem
feltétlenül lesz belőlem hatékony diktátor. Honnan szerzem meg az erőt, a szükséges
cinizmust, honnan lesznek híveim és követőim, honnan lesz hatalmam?
Ebben is a környezet, elsősorban az apa segít. A veréssel, büntetéssel nevelés. A verés
minden körülmények között (még akkor is, ha a veréssel nevelő szülő azt mondja,
hogy neki jobban fáj, mint a gyereknek, és csakis az ő érdekében teszi) azt okozza,
hogy a gyerek szempontjából megszűnik a Mi, megszűnik az egység, megszűnik a
szolidaritás.  Verésről  verésre  tanulja  meg,  hogy  nincs  egység,  nincs  közösség,
helyette  elnyomás  és  zsarnokság  van.  Hogy  a  hatalmas  és  alattvaló  dualitás  az
egyetlen  realitás.  Itt  a  hatalom uralkodik,  nem a  szeretet.  Nemcsak az ember,  de
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minden emlősállat automatikus reakciója a büntetésre az, hogy elkerüli a büntetőt.
Később a másik nemcsak potenciális büntető, hanem potenciális megszégyenítő is
lesz. Ha félek a másiktól, elválasztom magam a közösségtől, atomizálom magam. A
félelem nem csupán a szeretettől határol el, és a szégyen sötétségébe taszít, hanem
meg is butít. Az intellektus, ami a félelem hatására, veszélyhelyzetekben fejlődik ki,
olyanná válik, mint egy ragadozó karma és foga. Tehát a hatalom szolgálatában lesz
hatékony és értékes, nem pedig a szeretet szolgálatában. Lucifer, Jago, III. Richárd
briliánsán okosak és mégis buták. Érzelmi fogyatékosok. 
R. D. Laing, mondta, hogy az ember csak olyan intelligens lehet, amilyen intelligens
a  társasága.  Ha  gazemberek  között  élünk,  akkor  luciferi  okosságot  tanulunk.  Ha
szeretetteli  emberek  között  cseperedünk  fel,  szeretetre  és  szolidaritásra  leszünk
felkészültek.  Nem  vagyunk  bőrzsákban  izolált,  elhatárolt  egyének,  hanem
kapcsolatban  vagyunk  egymással,  átfolyunk  egymáson.  Mondhatjuk,  hogy
tulajdonképpen  csak  egyetlen  intelligencia  van,  amelyben  mindannyian  részt
vehetünk. Ahogyan a pici részt vesz az anyja tudatában,  úgy veszünk mi részt  az
univerzum  tudatában,  intelligenciájában.  „Ahol  ugyanis  ketten  vagy  hárman
összegyűlnek  az  én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük...”  Ez  az  összegyűlés  tehát
nagyon fontos szeánsz.  A szolidaritás maga az együttlét,  hogy megfogjuk egymás
kezét,  körbeülünk,  és  a  valóság,  az  igazság  -  nevezzük  Istennek  -  megjelenik
közöttünk.

Ha ez így van, akkor nem is kellene nekünk vezető, főnök. Elegendő a felebaráti
szeretet, az együttérzés, vagy ahogy te nevezed, a szolidaritás.

Abban a  pillanatban,  amikor  valaki  azt  hiszi,  hogy  neki  direkt  csatornája  van az
igazsághoz,  a  valósághoz,  kinevezi  magát  a  Mi papjának,  aki  -  azoknak,  akik túl
hülyék vagy korlátoltak ahhoz, hogy ezzel rezonáljanak - hirdetni tudja, hogy mi van
a Mi-ben. Ha ezt bárki a körből megkérdőjelezi, az könnyen gyanússá, ellenséggé
válik, azt büntetni kell.
A közösségben,  szolidaritásban  születő  igazság  természete  a  folyamatos  változás,
ahogy változnak a  körülmények.  De ahhoz,  hogy a  társadalomban keretek  között
együtt tudjunk élni, el kell döntenünk, le kell szögeznünk dolgokat, törvénykeznünk
kell, igazságot szolgáltatnunk, terveznünk, szerveznünk és végrehajtanunk, mindez
pedig óriási  felelősség.  Szerintem ezt  a  felelősséget  adjuk át,  amikor  kiválasztjuk
magunk közül  azt,  akinek átadjuk a  vezetést.  A vezetés elsősorban nem hatalom,
hanem  funkció,  ami  nélkül  szétesne  minden  szervezet.  Az  más  kérdés,  hogy  az
átruházott  felelősséggel  együtt  valójában  a  hatalmat  is  átadjuk  magunk  fölött,  és
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megint más, hogy valaki ezzel hogyan él, és hogyan él vissza. Senki sem tudja a tutit.
Szerintem itt van a töréspont. Ha rájövünk erre a valóságra, akkor esély nyílik arra,
hogy  mint  egyenlő,  emnacipált  emberek  összefogjunk  valódi  szolidaritásban,
felebaráti szeretetben. Vagy ha nem, akkor jön valaki, hatalmat szerez, és kinevezi
magát mindentudónak. Ez azért lehetséges, mert a tudat, hogy senki sem tud semmit,
végtelenül kellemetlen. Ezerszer inkább odaadjuk magunkat egy demagógnak, mint
hogy  vállaljuk  a  felelősséget  önmagunkért  és  egymásért.  De  még  ez  sem  elég.
Dosztojevszkij Miskin hercegével együtt el kell fogadnom a felelősséget, nemcsak
önmagamért, hanem a másikért, és minden élő emberért.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Minden változás veszteséggel jár, minden búcsúval elveszítünk valakit, de ha nem
gyászolunk,  ha  nem  siratjuk  meg  azt,  aminek  örökre  vége,  aligha  tudunk  újra
szeretni, újra élni. Tragikus, elveszítek vagy valakit, aki addig a része volt.

Fájdalmas. Mi segíthet feldolgozni a veszteséget?

Nincs  olyan  változás,  ami  ne  járna  veszteséggel.  Egzisztenciánk  kis  csónakjában
ülünk, ami mindig a jövőbe fúrja az orrát. Ha hátrafelé nézünk, minden távolodik,
mindennek  vége,  soha  nem lesz  megint  az,  ami  egyszer  elmúlt.  Ha  előrenézünk,
mindenféle  közelít,  kapkodjuk  a  fejünket,  rettegünk,  reménykedünk  vagy
vágyakozunk.  Ha  semerre  se  nézünk,  akkor  is  haladunk,  nincs  megállás.  Ha  a
kezünket a vízbe mártjuk, érezzük a sebességet:   Születéskor  elveszítjük lényünk
felét  társunkat,  a  méhlepényt.  Ottó  Ránk  tisztán  látta,  megérezte  és  páciensei
álmaiból kikövetkeztette, hogy a magzat akkor adja meg a szülést megindító jelet az
anyjának,  amikor  az  életfélelmét,  az  ismeretlentől,  újtól  való  rettegését  legyőzi  a
halálfélelem.  Ha  ott  marad,  biztosan  meghal,  ha  elindul  az  ismeretlenbe,  talán
meghal.  Többnyire  a talánt  választjuk,  és ezt  nevezzük életkedvnek.  Mindannyian
migránsok  vagyunk.  Már  a  Paradicsomból  is  kiűztek  minket,  lángoló  pallossal
vigyáztak arra, nehogy visszamenjünk.

Visszamehetünk az elveszett Paradicsomba? Visszaszerezhetünk valamit abból, ami
elveszett?

A regresszió drága.
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Nem más  tehát,  mint  kétségbeesett  próbálkozás,  hogy  visszaszerezzem azt,  amit
elveszítettem? Sőtbörtönbe kerül az, aki újra gyerek akar lenni?

Igen, gyerek abban az értelemben, hogy biztonságban legyen, hogy körülvéve, karban
tartva, átölelve, behatárolva érezze magát. De van az a regresszálás is, ami nélkül
nem létezne művészet. Picasso élete végéig keményen dolgozott, hogy visszaszerezze
azt  az  ártatlan,  gyermeki látásmódot,  ami a  sajátja  volt,  mielőtt  megtanulta  volna
megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz. Kincs születik belőle, ha vissza tudok menni
a  gyermeki  öntudatlanságba,  és  nem  foglalkoztat,  mi  kell  a  közönségnek,  a
galériának, a kritikusnak, csak teremtem azt, amit az eredetnél, ebben a különleges
regresszív egoállapotban kiaknázhatok. 
Csodás kincseket találnak, aranyat, gyémántot, ékszert, amit csak el lehet képzelni,
mindenféle csodát. Zsákokba pakolnak annyi kincset, amennyit csak elbírnak, és újra
vadludakká  válnak,  hogy  kirepülhessenek.  Ám  a  kincsekkel  megrakodva  ez
nehezebbé válik. Amint a hegy szája megnyílik, kirepül az első, aztán a második, de a
harmadikra rácsapódik a nehéz kő, ő bizony ott marad. Ez a történet arról szól, hogy
újabb veszteségek nélkül kincset visszahozom, és a tudatos énem ügyességére van
szükség,  hogy festményt vagy más művet alkossak belőle. Az, aki  így regresszál,
meghall egy dallamot, megsejt  egy motívumot, és vissza tudja hozni a hétköznapi
valóságba, a társadalomba, az kincseket tud teremteni mások számára is. Aki nem tud
reg-resszálni, az legfeljebb másol vagy konstruál, de nem teremt. Az ihlet eredeti,
mindig ott van, ahol semmit sem tudtunk, a regresszióban.

Arra van szükség, hogy szabadon csúszkálhassunk oda-vissza.

Gyászolunk tehát, ha elveszítünk valakit vagy valamit. De komplex a dolog, hiszen
belekeveredik az az érzés is,  hogy valami, ami eddig az enyém volt, nincs többé,
nekem rosszabb lesz az életem, ezért sajnálhatom önmagamat is. Arról a színpadias
drámáról  nem is  beszélve,  amikor  a  külvilágnak játszom el,  mekkora a  fájdalom,
milyen mély a gyász.
Szerintem  gyász  vagy  van,  vagy  nincs.  De  fontos,  hogy  ne  tévesszük  össze  az
önsajnálattal.  Mi a  különbség a  kettő  között?  Az önsajnálat  semmit  sem ér,  csak
idővesztegetés, viszont a gyász nagyon fontos része a gyógyulásnak, a felépülésnek.
Onnan tudod,  hogy  gyászolsz,  hogy a  szíved majdnem megszakad.  És  nem csak
képletesen, hanem tényleg. A szív táján óriási fájdalom keletkezik, és úgy zokogsz,
hogy  azt  érzed,  soha  nem  tudod  abbahagyni.  Ez  gyász,  nem  önsajnálat.
Önsajnálatában is sír az ember, de nincs testi fájdalom, és a sírás sem végeláthatatlan.
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A feltámadás szerintem mindig örömteli meglepetés. Nem lehet rá számítani. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Lélek csak pozitivan

Divat lett a pozitív gondolkodás és hozzáállás kialakítása. Pedig nem feltétlenül és
maradéktalanul követendő példa. Persze nem azt mondjuk, hogy negatívan álljunk az
élethez. 

NEGATÍV ÉLETSZEMLÉLET

Az elmúlt időkben valóban hatalmas problémát jelentett (és jelent ma is) az emberek
túl pesszimista, negatív hozzáállása. Ez az életfelfogás a legtöbb esetben úgy alakult
ki,  hogy  nem létező  akadályokat  kezdtünk  el  magunk  előtt  látni,  kitaláltunk  egy
reményvesztett, bizonytalan képet az életünkről, majd addig ismételgettük maguknak,
amíg  el  nem  hittük,  hogy  ez  a  valóság.  Ezután  nem  meglepő,  ha  egyesek
szemellenzővel kezdték el járni a világot, és csak azt vették észre, ami az ő igazukat
erősítette,  minden  más  pozitív  élményt  figyelmen  kívül  hagytak.  Ennek
ellensúlyozására jött divatba a pozitív gondolkodás. A gond csak az, hogy a túlzottan
negatív  életszemlélettől  nem egy  realista,  valós  életkép felé  kezdték  el  terelni  az
embereket, hanem átestek a ló túloldalára, és a nem létező akadályok helyett nem
létező  csodákat  kezdtek  el  láttatni  velük.  „Mindenki  gazdagnak  született,  és
megérdemli a bőséget! Az univerzum azért van, hogy veled jót tegyen! Gondolkodj
pozitívan, és az életed is pozitívvá válik!” Ismerős, ugye?

Mi a gond a túlzottan pozitívan gondolkodó emberrel? Az, hogy álomvilágban él. A
való életben a pozitív gondolkodás nem tömi meg a pénztárcánkat, nem változtatja
meg a körülöttünk élő embe-reket, és nem hozza vissza a kedvenc sorozatunkat sem.
Csak  rózsaszín  fátylat  húz  a  szemünk  elé,  hogy  ne  kelljen  szembesülnünk  a
valósággal.

LÁSSUK OLYANNAK A VILÁGOT, AMILYEN AZ VALÓJÁBAN

Olvashattuk már azt az egyetemes bölcsességet, hogy „az intelligencia legmagasabb
foka  az  ítélkezés  nélküli  megfigyelés”.  Biztos  rémlik  a  Bibliából  Jézus  azon
kijelentése  is,  hogy „ne ítéljetek,  hogy ne  ítéltessetek!”.  Az emberek mind a  mai
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napig úgy gondolják, hogy az ítélet csak és kizárólag a dolgok elítélését jelenti, hogy
valamit  rosz-sznak,  csúnyának,  haszontalannak  bélyegeznek.  Ez  azonban  csak  az
érem egyik oldala. ítélet az is,  ha valamit  szépnek, jónak, hasznosnak, pozitívnak
nevezünk. Mindig észben kell tartanunk, hogy a világunkban nincsenek jó és rossz
dolgok,  csak  mi  a  saját  szemszögünkből  ítéljük  őket  annak.  Az  ítéleteink  pedig
minden  esetben  a  szimpátiánktól  függenek.  A  dolgok  nem  jók  vagy  rosszak,
egyszerűen csak vannak, és arra várnak, hogy használjuk őket. Felejtsük el, hogy az
ibolya szép, a varangy pedig ronda, ez csak egy szubjektív ítélet. Ne higgyük, hogy a
pozitív  gondolkodás jó,  a  negatív  gondolkodás rossz,  mert  ez  csak egy önkényes
állásfoglalás.  Ha  továbbra  is  ragaszkodunk  a  szubjektív  ítéleteinkhez,  akkor  két
módon is súlyosan ártunk magunknak.

A SZUBJEKTÍV ÍTÉLETEK ÁTKA

Az egyik hiba lehet, ha eltávolítjuk magunktól azokat a dolgokat, amelyeket rossznak
ítélünk meg,  hiszen így soha nem fogjuk kiaknázni  a  bennük rejlő lehetőségeket.
Tudjátok,  mi  a  legerősebb  motiváló  erő  a  világon?  A félelem.  Az  orvos  ijesztő
diagnózisa  sarkallja  leginkább  az  embereket  az  életmódváltásra,  a  munkahely
elvesztésének  gondolata  motiválja  az  alkalmazottat  az  eredményesebb
munkavégzésre. A szép szavak, a kérlelés, a dicséret vagy a vágy motiváló hatása
eltörpül a veszteségtől való félelem inspirációja mellett.
Milyen érzéseink támadnak az elégedetlenség és a nagyravágyás szavak hallatán?
Negatív?
Nos, minden sikeres embert az elégedetlensége és a nagyravágyása indított el a siker
felé vezető úton. Láthatjuk, csakis rajtunk múlik, hogy ezeket a „rossz” és „negatív”
dolgokat  eltoljuk  magunktól,  vagy  felhasználjuk  a  saját  céljaink  megvalósítása
érdekében.
A másik hiba, ha túlságosan közel engedjük magunkhoz azokat a dolgokat, amelyeket
jónak, értékesnek ítélünk meg. Itt van például a hála, amely az elégedettséggel együtt
a fejlődés és a gyarapodás egyik ellensége. Ha nem vágyunk többre az életben, akkor
soha nem is jutunk sehova.
Minden  esetben  az  adott  helyzettől  függ,  hogy  éppen  mi  hasznos  a  számunkra.
Bizonyos szituációkban például a gyávaságnak sokkal nagyobb hasznát vesszük, mint
a  bátorságnak.  Más  esetben  pedig  a  bizonytalanság  motivál  a  változtatásra  és  az
elégedettség  akadályoz  a  fejlődésben.  Az  optimizmus  nem  minden  esetben  jó
választás. Sokszor a bizalmatlan hozzáállásunk ment meg az újbóli csalódásoktól. Ha
azonban ítéletet mondunk bármi felett is, akkor saját magunkat korlátozzuk.
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HASZNÁLJUK JÓL A POZITÍV GONDOLKODÁST

A legfontosabb, hogy ne erőltessük magunkra. Egy tál moslék az egy tál moslék, és
nem kell jóízűen, pozitívan bekanalazni csak azért, mert valaki egy könyvben leírja.
A legtöbb ember  esetében az  önmagára  erőltetett  pozitív,  optimista  világkép nem
más, mint önámító hazugság, amely rendkívül ártalmas tud lenni.
Azt  se  engedjük,  hogy  mások  döntsenek  helyettünk.  Ne  hagyjuk,  hogy  mások
mondják meg, mi a jó és mi a rossz, mi az érték és mi az értéktelen, az igazság és az
igazságtalanság, a pozitív és a negatív. Mindezek ember által alkotott fogalmak, az
ember  ruházta  feljelentéssel  a  saját  szubjektív  véleménye  és  világnézete  alapján.
Ismerjük a mondást: „ami nekem nem ér semmit, lehet, hogy neked az a jó!”.

Tanuljuk meg inkább helyesen vegyíteni az optimizmust a pesszimizmussal, hiszen
csak így alkothatunk valós, reális képet önmagunkról és arról a világról, amelyben
élünk.
Ne engedd, hogy mások mondják meg, mi a pozitív és a negatív!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Az empátia

Alig  múlt  el  húszéves,  amikor  aktívan  partizni  kezdett.  Szerette  a  napokig  tartó,
közös táncolásokat,  a  partizás köré épülő különleges kulturális miliőt.  Ott ismerte
meg  azokat  az  embereket,  akikkel  éveken  átnyúló  barátságokat  kötött,  és  az  ott
megszerzett tudást használta fel később arra, hogy mások szórakozását segítse. Régi,
nagy  múltú  vendéglátós  családban  nőtt  fel.  Nem  állt  távol  tőle  a  közvetlen
kommunikáció  és  a  közösség  szolgálata.  Talán  a  családi  közeg,  a  kapzsiság  és  a
falánkság  általános  megvetése  volt  az,  ami  a  mértékletesség  útjára  sodorta  őt.
Számtalan  alkalommal  használt  már  partizáshoz  speedet,  ecstasy  tablettát  és
dizájnerdrogokat. Eveken át szívott (és szív most is) füvet, de szerinte soha nem lett a
rabja.  Azt  mondja,  azoknak,  akik  nem  képesek  megtartani  a  mértéket,  nincs
önuralmuk, hamar elveszíthetik az örömüket,  és a drog rabjai lesznek. Nem tartja
őket feltétlenül gyenge embereknek, inkább a követendő példákat és információkat
emeli ki mint a szórakozás hiányzó láncszemeit. 24 éves korában kapcsolatba került
egy szervezettel, amelyik olyan munkatársakat keresett, akik a saját tapasztalataikra
építve,  speciális  segítőként  jelennek  meg  az  éjszakai  élet  színterein.  Azonnal
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jelentkezett, és két éven keresztül önkéntesként segítette a munkájukat. Azt mondja,
felelősségének érzi, hogy óvja és védje azt a kulturális közeget, aminek ő is része. Ha
ehhez arra van szükség, hogy megossza droghasználatának tapasztalatait másokkal,
akkor  kötelessége  ezt  megtenni.  Nem hisz  a  drogmentes  világban,  a  drogellenes
kampányok üres fecsegésétől kirázza a hideg. Úgy gondolja, a partizóknak egymást
kell támogatniuk, és olyan segítséget nyújtani, hogy kibontakozhassanak a bennük
rejlő energiák és teremtő erők.
(Dániel Goldstein: A jelenbeli és a jövőbeli énünk csatája)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A szerep

Biopolitikai szakértő, egyik szakterülete a dohányzás problematikája. így utólag már
nem érti, hogyan volt képe ahhoz, hogy cigivel a kezében induljon el drogmegelőző
előadásokat tartani. Az egyetem harmadik évétől már folyamatosan részt vett a hazai
drogszakma útkereséseinek folyamatában. Iskolák százaiban tartott beszélgetéseket,
előadásokat a drogozásról és a szenvedélyek világáról. Elmondása szerint a dohányzó
embert  kevésbé  vagy  másként  tekintik  szenvedélybetegnek  a  hétköznapokban.
Valójában  ez  az  egyik  legmarkánsabb  droghasználói  szerep.  Harmincéves  volt,
amikor  végleg,  ahogyan ő mondja:  „erre  az életre” szakított  a  cigarettával.  Nincs
konkrét  indoka,  egyszerűen  úgy  érezte,  elég  volt.  Amikor  felébredt  az  első
dohányfüstmentes reggelen,  sokkot  kapott,  és  három napig nem tudott  felkelni  az
ágyból. Ahogyan teltek a hónapok, évek, szociológusként egyre inkább világossá vált
számára: a dohányzás nem más, mint konstruált szerep. Pontosan úgy lehet letenni a
cigarettát,  mint  ahogyan  felvenni.  Tudatosan  kereste  a  nemdohányzók  társaságát,
fitneszedzésekre járt, és vett egy kerékpárt is. Egészséges emberként húzta ki magát
az utcán, és naponta figyeltél a testében és lelkében kibontakozó erőt. A közösség már
nem kezelte dohányosként, és már ő sem volt az többé. Olyan szociális utazásnak lett
a részese és irányítója, amelyik felnőttkori megújulás alapját képezve új erőket és
energiákat  szabadított  fel  benne és  a  körülötte  élőkben.  Már  öt  éve nem cigizett,
amikor megjelentek az első követői, és tanácsot kértek a leszokáshoz. Tudni akarták,
honnan az erő és az akarat. Azt kellett elmagyaráznia, hogy nem az akarat a kulcs (az
csak a belépő a nagy utazáshoz), hanem a döntést követő tudatos szerepépítés. Most
már tíz éve, hogy elnyomta élete utolsó csikkjét, és szerinte az akkor felszabadult
elképesztő erejű energia tudatos csatornázásának köszönheti az utóbbi tíz év szakmai
sikereit.Erre a tapasztalati alapra építi fel azokat a holisztikus szemléletű programokat
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is, amelyekkel mostanában dolgozik.

Máté Gábor blogja

A modern orvostudomány, amely engem is kinevelt, nagyon felületes információkkal
rendelkezik még a fizikai  bajokról is,  a lélekről már nem is beszélve.  A sámánok
viszont  olyan,  évezredek  óta  használatban  lévő  növényekkel  élnek,  amelyek
legfőképp saját magunkkal segítenek kapcsolatot teremteni. Mi azt fedezzük most fel,
hogy mélyebb összefüggéseiben kell néznünk az embert, mint amihez mi, orvosok
hozzá voltunk szokva.

A többféle növény hatóanyagát tartalmazó ayahuasca főzettel gyógyító dél-amerikai
sámánok,  a  peyote  kaktuszt  vagy  varázsgombákat  bevető  indián  varázslók  afféle
kollektív  terápiában  részesítették  közösségüket,  gyógyírt  kínálva  a  különféle  lelki
nyavalyáikra?
Carlos Castaneda perui antropológus már 1968-ban megjósolta,  hogy a sebészeten
kikupálódott  nyugati  orvosok  meghallgatják  majd  a  természetet.  Mostanra  már
nemcsak az egykor család-, majd kórházi orvosként praktizáló Máté Gábor véli úgy,
hogy a tömegbe révült ember előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni önmagával.

Az itthon is egyre népszerűbb pszichiáterrel skype-on beszélgettünk erről.
A  lényeg,  hogy  senki  sem  nő  fel  fájdalmas  gyerekkori  élmények  nélkül.  Az
ayahuasca  segítségével  beleérző  felnőttként  látogathatjuk  meg  gyerekkori
önmagunkat, a felnőtt  szeretetével és érdeklődésével. A szer hatása alatt mindaz a
harag, félelem, öndüh felszínre kerül, amit csak egy kisgyerek érezhet, de ott van a
felnőtt is, és mint gondos cserkészvezető, segít.
Csak azt tudom, hogy én mit csinálok. Szerekkel vagy szerek nélkül azt keresem,
miként  tudunk  betörni  lényünk  legfontosabb  részébe.  A sámánok  sokszor  nem is
adtak semmit  a  páciensnek,  hanem ők szedték  be a  szert,  így rálelve a  hozzájuk
fordulók bajára. Mi az ayahuascát most úgy használjuk, hogy a vezető és a páciens
együtt, közösen keres. A szer előnye, hogy nagyon gyorsan oda visz minket,  ahol
találunk  is  valamit.  Amikor  az  emberek  beszámolnak  a  velem  töltött  egyhetes
elvonulásokról, azt mondják, hogy úgy érzik magukat, mint tízévnyi pszichoterápia
után.
Ismert a neurológiai, biofizikai magyarázat?
Az ayahuasca hatására egyszerre aktivizálódnak a gyerekkori érzelmi emlékek és a
felnőttkori empátia. 
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Egyéves sem voltam, amikor az anyám engem, a zsidó kisbabát átadott egy idegen
keresztény nőnek a nyílt utcán, a holokauszt idején Budapesten. Ezt úgy éltem meg,
hogy engem nem szeretnek,  nem vagyok méltó a  szeretetre.  Ebből a  fájdalomból
építettem fel felnőtt önmagam. Ha nem szeretnek is, legalább legyen szükségük rám.
Ezért  rámenős,  kőkemény  orvossá  neveltem magam,  aki  nélkülözhetetlen,  dacára
annak, hogy nem szeretnek csupán azért, mert vagyok. Nem tudom, érthető-e? Azt
állítom,  hogy  a  személyiség,  amit  felépítünk,  a  gyerekkori  fájdalmak  elleni
védelemből  emelt  épület.  Azt  hisszük,  hogy  a  személyiség  mi  vagyunk,  de  a
személyiség csak védelem. Az olyan, évszázadokon át csak traumát trauma után átélő
országokban, mint Magyarország, ez hatványozottan érvényesül.

Azt  hisszük,  hogy  a  személyiség  mi  vagyunk,  de  a  személyiség  csak  védelem.

Az utóbbi  évszázadban a  bennszülöttekről  tartotta  magát  sokáig  az a  mese,  hogy
genetikusán kódolt a függőségi hajlamuk. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy
állandóan  gyilkoltuk  őket.  Elraboltuk  tőlük  a  gyerekeiket,  akiket  aztán  gyakran
szexuálisan is bántalmaztunk a bentlakásos iskolákban, ahol a szüleiktől elválasztva
voltak  kénytelenek  felnőni.  Ennek  felismerése  vezetett  odáig,  hogy  belássam,
egyáltalán  nem valami  örökölhető  betegségről  van  szó.  Az  addikció,  legyen  szó
vásárlásról,  szerencsejátékról  vagy  az  intravénás  szerhasználatról,  fájdalom-
csillapítás.  Az  igazi  kérdés  nem  az,  miért  van  addikció,  hanem  hogy  miért  van
fájdalom.  Ehhez  a  gyerekkorig  kell  visszamenni,  vagy  még  messzebb,  és  a
multigenerációs  családi,  szociális  és  történelmi  környezetet  kell  megvizsgálni.  A
gyerek életét befolyásoló tényezőkkel kell kezdeni. A szakemberek sokszor csak a
viselkedést  nézik,  nem  az  okokat,  mert  még  a  saját  fájdalmaikat  sem  értik.  Az
orvostudomány csak a tüneteket akarja megszüntetni.

A metadonnal,  az  antidepresz-szánsokkal  és  más  helyettesítőkkel  operáló  szakma
elfogadja az ön unortodox módszereit?

Ahhoz, hogy elfogadják, ismerniük kellene.
E növények alkalmazását  a törvény tiltja.  Nehéz őket  tanulmányozni,  hiszen nem
lehet  őket  kapszulába  tenni,  mint  a  szintetikus  hatóanyagokat,  ráadásul  szertartás
nélkül nem is működik. A ceremónia - szakszóval a set és a setting - befolyásolja a
szer hatását. Ezért a gyógyszergyártók sem tudnak profitot csinálni belőle. A hatvanas
években sok éretlen és fegyelmezetlen  fiatal  kísérletezett  ezekkel  a  szerekkel.  Az
igazi magyarázat viszont az, hogy mi, nyugatiak nagyon félünk az ősi gyökereinktől,
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attól,  hogy  nem csak  racionális,  intellektuális  emberek  vagyunk,  hanem lélekkel,
félelmetes mélységekkel megáldott élőlények.
Vallásaink, művészetünk tele van sötét, démoni erőkkel, miért félnénk?
A kapitalista világ, ebbe beleértem a szocializmusnak nevezett államkapitalizmust is,
az ego befolyása alatt áll. Az ego, ahogy mondtam, a fájdalmaktól, a valóságtól véd.
Ha mélyebbre megyünk, ez az ego megsemmisül. Az ego ezért nem akarja átadni a
hatalmát a léleknek. Küzd ellene.
Ego és lélek egyensúlyba kerülhet?
A legújabb kutatások arra jutottak, hogy a gyerekek egészséges fejlődését a halászó,
vadászó,  gyűjtögető életmód teszi  lehetővé.  A fehérek fel  voltak háborodva azon,
hogy  az  amerikai  bennszülöttek  hogyan  nevelik  a  gyerekeiket.  Miért?  Mert  az
indiánok nem verték a gyerekeiket. A múltat persze nem lehet visszahozni, de be kell
látnunk,  hogy milyen árat  fizetünk a  modernizációért.  A nagy  családok szétesése
valamikor  a  XVIII.  században  kezdődött,  az  ipari  forradalom  idején,  a  falvak
eltiprásával, az urbanizációval, az emberek lélektelen munkára kényszerítésével. Nem
véletlen,  hogy  Angliában  született  meg  az  alkoholizmus.  Inni  már  az  antik
Görögországban  is  ittak,  de  alkoholizmus  nem  volt.  A mai  Kínában  tökéletesen
látható, hogy egyetlen generáció alatt lezajlik a szemünk előtt mindaz, ami Nyugaton
több évszázad alatt ment végbe.
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PÁR -  KAPCSOLAT

Valóban nehéz jó példát találni arra, hogy szerelem és szabadság kéz a kézben is
járhat  egymással.  Sokan  azt  tűzik  ki  célul,  hogy  a  kapcsolaton  belül  legyenek
szabadok  -  pszichológusként  úgy látjuk,  hogy ennek kivitelezésébe  a  legtöbbször
(észrevétlenül  is)  hiba  csúszik.  A szexuálisan  vagy  szerelemben  nyitott  kapcsolat
például nem a legjobb megoldás. Körülbelül olyan, minthag-ázta-tott papírgalacsinj;
ennénk egéSséges, tápláló étel helyett: bár jóllakunk vele, hiányérzetet hagy maga
után.  Márpedig  a  szervezetünknek  nem áll  módjában  sokáig  tolerálni  az  érzelmi
hiányt,  lelki  éhségünk  megbosszulja  magát,  addig  és  annyi  csatornán  erőlködik
kapcsolatba lépni velünk, amíg észbe nem kapunk, és ki nem elégítjük. Az éhségünk
megjelenhet  egyebek  mellett  dühkitörések,  a  legkülönfélébb  testi  tünetek  vagy
ürességérzet formájában.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BOHONYEY MARTA - TÓTH MELINDA
A  valódi Szabadság

Valóban  szabaddá  akkor  válhatunk,  ha  tisztába  kerülünk  sérüléseinkkel,  amelyek
eddig távol tartottak a szabadságtól. Ekkor válunk képessé arra, hogy múltunk árnyait
ne  keverjük  össze  a  jelen  valóságával,  hogy  lássuk  a  valódi  igényeinket,  és
észrevegyük a valódi lehetőségeinket, amelyek a múltunkban tapasztaltaknál sokkal
tágabbak.  Már  nem  a  szüléinktől  függünk,  jóval  nagyobb  társaságból,  az  egész
világból dolgosunk, így választásainkat a valós lehetőségeinkhez szabhatjuk.
Például ahelyett, hogy elmenekülnénk a párunktól, észreyehetjük, hogy a tények azt
mutatják,  ő eddig sosem akart elnyomni minket,  és nem terrorcselekményt hajtott
végre, amikor megkért, hogy találkozzunk gyakrabban. Vagy ahelyett, hogy tűrésre
ítélnénk  magunkat,  észrevehetjük,  képesek  vagyunk  mi  magunk  is  megoldani  a
problémákat.  Sőt  a  magányosságot  is  túl  tudjuk élni,  nem leszünk örök életünkre
szomorúak,  ha  elválnak  az  útjaink.  Az  is  kiderülhet,  hogy  számos  probléma
megszűnik problémának lenni, ha merünk őszintén beszélni róla.
Praktikusan egyeztethetünk a párunkkal, ki milyen tempóban szeretne adni, és arról
is,  hogy  ennek  hátteré-milyen  félelmek  és  vágyak  állnak,  hetőséget  adunk
magunknak, hogy rüléseinkből fakadó félelmeinket erülve meglássuk párunk valós
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inait, és kölcsönösen kielégítő megoldásra jussunk. Vagy elmondhatjuk a párunknak,
mi  zavar  a  kapcsolatunkban,  így  még az  is  kiderülhet,  hogy szívesen változtatott
volna piár korábban is, ha tudott volna róla.
Ideális esetben egy kapcsolatban legalább annyira szabadnak érezzük magunkat, és
legalább annyira ki merjük élni és mondani a valódi vágyainkat, mint amikor egyedül
vagyunk.
Szabadság és szerelem nem mond ellent egymásnak, sőt.  A valódi szabadság és a
valódi  szerelem  élménye  közös:  a  múltunk  béklyójától  megszabadulva,  szabad
emberként kötelezzük el magunkat egy olyan kapcsolatban, ahol két rész alkot egy
boldog egészet.

MEGFOGALMAZNI  SEM  TUDJUK.  MIÉRT  NEM  VÁGYUNK
ELKÖTELEZŐDÉSRE

www.pszichorendeles.hu

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

17

http://www.pszichorendeles.hu/

