
Tartalomjegyzék

0:00:25
1. Eckhart Tolle: A jelenlét behívása 7 

0:29:42 
2. Deepak Chopra: Távolság nélküli utazás 29

1:02:05 
3. Eckhart Tolle és Deepak Chopra: 51
     Kérdések és beszélgetés

1:26:23 
4. Eckhart Tolle, Deepak Chopra és Wayne W. Dyer: 71
     Törekvés az isteni szeretetre



                                                                                  

0:00:25 

Eckhart Tolle

A jelenlét behívása

1. fejezet
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[taps]

Tolle: Jó itt lenni ebben a pillanatban…, tehát meghívok 
mindenkit, akit még a saját gondolatai tartanak fogság-
ban, hogy a teljes figyelmével lépjen be a jelen pillanat-
ba. Ez az egyszerű lépés pedig az átváltás a tudatosság-
ba.

Talán felmerül valakiben a kérdés, hogy hogyan is 
léphetnék be a jelen pillanatba, hiszen nem tudok ki-
jönni a fejemből. Az a legegyszerűbb, ha a figyelmedet 
az érzékelésedre irányítod: mit látsz, mit hallasz ebben 
a pillanatban, és máris egy kicsit éberebb leszel, és így 
haladsz. És ahogy fokozódik az éberség, úgy lesz egyre 
érzékenyebb a látás, a hallás, és az ember hirtelen fel
figyel a környezetére.

És akkor egyszer csak rájöttök, hogy megszokott álla-
pototok – pontosabban nem is a tiétek, hiszen itt már 
mindenki egy magasabb spirituális szinten van –, tehát 
hogy a többi ember szokásos állapota az, hogy aligalig 
van jelen a valóságban. Épp csak annyira, hogy ne üt-
közzön bele a bútorokba. A körülöttük történő dolgokat 
csak periférikusan érzékelik, mivel a tudatuk nagy részét 



10

Ki kérdezi, hogy ki vagyok én?

különböző gondolatok foglalják le. Ezek zöme tulajdon-
képpen egyáltalán nem is köthető aktuálisan semmihez, 
de akkor borzasztóan fontosnak tűnik.

Minden gondolat nagy vonzerővel bír, és megpróbál 
beszippantani. Húzza a tudatot, mint a mágnes. Ha köve-
titek ezeket a gondolatokat, az életet onnantól kezdve az 
fogja irányítani, ami kifejlődik belőlük. És ha az embert 
a saját gondolatai rángatják ideoda, az szörnyű állapot. 

Aztán néhány éven belül ez már az arcon is megmu-
tatkozik. Az arcvonások megfeszülnek, és a szemekből 
kihuny a fény, mert az elme a teljes tudatosságot fel-
emészti [morog]. Ez egy rettenetes állapot, mégis már 
nagyon-nagyon régóta, évezredek óta ez történik. Pedig 
amiről szó van, az valójában a legfontosabb dolog: an-
nak teljes megértése, hogy ki vagy te, hogy tudd, ki is 
vagy te, ezért szól így a delphoi jósda ókori felirata is: 
„Ismerd meg önmagad!” Az egyik legfontosabb medi-
táció, amit például Ramana Maharsi és egyéb mesterek 
is ajánlanak, szintén az a kérdés, hogy „ki vagyok én?”.

Hol van ennek a megértése, amikor az ember teljes 
mértékben azokkal a gondolatokkal azonosítja magát, 
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amelyek éppen a fejében kavarognak? Mellesleg ezek 
többsége negatív, mert a negatív gondolatok csábítób-
bak, mint a pozitívak. Eszetekbe jut egy kellemetlen 
egyén, aki tegnap tett valamit, vagy mondott valamit, 
vagy éppenséggel nem mondott vagy nem tett, vagy 
tennie kellett volna. Ilyeneken nagyon sokáig lehet rá-
gódni, sokkal tovább, mint például egy gyönyörű naple-
mentén… Hát igen.

Az egyik dolog, amelyért igazából megéri élni, az az, 
hogy gondolkozzunk kevesebbet, hogy ezzel beenged-
jük életünkbe az örömöt, hogy megérezhessük az öröm 
pillanatait. Így… [mélyet lélegzik]. Abban a pillanatban 
talán észre sem veszitek, de egy tér nyílik meg ben-
netek, amikor nem gondoltok semmire, de nem is al-
szotok. Ez az éberség tere, ez már egy szeletnyi abból, 
tényleg, amit a zen buddhizmus szatorinak hív, egy vil-
lanásnyi megvilágosodás, egy villanás, egy pillanat, egy 
felismerés.

A szépséghez, és a dolgok szépségének a felismeré-
séhez a gondolkodó elmének le kell csillapodnia, akkor 
feltárul egy kis tér, ti pedig beléptek, és valóban láttok. 
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Talán észre sem veszitek, de akkor egy pillanatig nem 
gondoltok semmire. Ha gondolkodtok, nem figyeltek 
igazán. Persze lehet ilyeneket mondani: „Ó, milyen gyö-
nyörű virág! Szeretnék ilyet a kertembe!” – de igazából 
nem veszitek észre. Ahhoz, hogy valóban lássátok, kell 
egy pillanatnyi figyelmes jelenlét, amikor a gondolatok 
elcsitulnak. Ott van. Így mutatkozik meg a valódi szép-
ség, így keletkezik az öröm és a többi emberi lény iránt 
érzett empátia. Ítélkező elmével soha nem fogtok valódi 
részvétet és együttérzést érezni. Kell hozzá az a kis tér, 
amely feltárul, hogy bárminemű fogalomalkotás nélkül 
tekinthessetek a másik emberre. Rájuk néztek, és meg-
éreztek valamit, ami a pszichológiai álcájuk alatt rejtő-
zik. És ott lesz a jelenlét, ami pedig csakis akkor való-
sulhat meg, ha belül magatokban a jelenlét állapotában 
vagytok.

Létezik tehát egy dimenzió, ami nélkül az élet, amely 
csak az emberé, nem lehet igazán teljes, vagy, ahogy 
Konfuciusz mondaná, az ember még nem teljesen em-
ber. Ha ez a dimenzió még nem tárult fel, még nem mu-
tatkozott meg előttetek, akkor csupán a fületek vagytok. 
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Természetesen jó úton jártok, mindenki abban az irány-
ban halad, hogy teljes ember lehessen, de még nem 
vagytok ott egészen.

Néhányan annyira elvesztek már az elméjük mélysé-
geiben, hogy egy tökéletesen körülírt külön univerzum-
ban rekedtek, ahol azonnal véleményt alkotnak minden-
kiről, akivel csak találkoznak. Egész embercsoportokról 
is rögtön megvan a véleményük. Így elembertelenítik 
őket, és máris ott vagyunk az erőszaknál és az empátia 
totális elvesztésénél. Többé már nem tudják, mit csinál-
nak. Már nem tudják, mit tesznek embertársaikkal.

Mindannyian hallottunk a közelmúltban történtekről, 
még a múlt héten is kérdezték néhányan, hogyan lehet-
séges, hogy emberi lények ilyen atrocitásokat képesek 
elkövetni? Úgy, hogy bizonyos gondolatok befolyása 
alatt állnak, azok töltik ki az elméjüket, és átvették fe-
lettük az uralmat. Vallási eszméknek hívják őket. Ezzel 
nincs mit kezdeni, ez már nem vallás, csupán egy ideo-
lógia, jobban mondva olyan, mint egy vírusos fertőzés 
az elmében.




