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Prológus

„Mindnyájan a tudatos figyelem tökéletes 
eszközével születtünk. Olyan eszköz ez, amely 
mindig velünk van, amelyhez tetszés szerint 
nyúlhatunk, bárhol vagyunk, bármin is megyünk 
keresztül, és amely soha nem hagy minket cserben: 
a lélegzetünk az.”

ROSE ELLIOT, I MET A MONK



Bevezetés

Hogyan kezdó́dött?
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Minden egyes lélegzeteddel...

Sokakhoz hasonlóan én is hallottam már 
korábban is a tudatos figyelemről. 
Tudtam, mit jelent: hogy odafigyelünk és 
arra irányítjuk tudatosságunkat, ami a jelen 
pillanatban éppen történik, ítélkezés nélkül 
elfogadjuk, és nem próbáljuk meg irányítani.

Azt is tudtam, hogy a tudatos figyelem gyakorlásának ren
geteg jótékony hatását igazolták – nagyobb békesség, több 
energia, magabiztosság, kevesebb stressz, a depresszió és a 
szorongás csökkenése, kevesebb fájdalom –, és ezeket én is 
szerettem volna megtapasztalni.

Akármennyit próbálkoztam is azonban, csak küszködtem 
a gyakorlással. Sivárnak és unalmasnak találtam az egészet, 
erre a „figyeld, amit csinálsz, miközben a fogadat mosod” 
hozzáállásra valahogy nem tudtam ráérezni.

Tudom, hogy a szakértők szerint a tudatos figyelem so  
ha nem unalmas, ha jól csinálják, én mégis untam. Folya
matosan próbálkoztam, de nem tudtam megtartani.

Aztán, amikor már éppen azon voltam, hogy feladom az 
egészet, találkoztam egy szerzetessel – ezt az élményemet 
írom le az I Met A Monk (Találkoztam egy szerzetessel) című 
könyvemben –, aki megsúgta nekem, hogy sokat segít, ha 
az ember a tudatos figyelem gyakorlását összekapcsolja a 
légzéssel.
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Hogyan kezdődött?

És tényleg segített! Méghozzá olyan sokat, hogy elhatá
roztam: én is elvégzem a saját tudatosfigyelemkutatáso  
mat. Amit felfedeztem, attól, ha szabad ilyet mondanom, 
majd elállt a lélegzetem. Az életemet bizonyosan meg vál
toztatta.

Rájöttem, hogy a maga eredeti formájában a tudatos 
figyelem a légzésünkre alapozott; a légzés a szerves részét 
képezte.

A tudatos figyelem és a légzés kéz a kézben járnak. Ami
kor a légzéssel gyakorolod a tudatos figyelmet, az, ami 
addig unalmas, lapos mechanikus gyakorlat volt, hirtelen 
életre kel. Mintha feltankolnád végre üzemanyaggal a ko
csidat, vagy belekapna a szél a vitorládba: a tudatos figyelem 
gyakorlása áramló, élvezetes élménnyé válik.

Ha úgy gyakorolod a tudatos figyelmet, hogy annak a 
lélegzet a kiindulási pontja és egyben a fókusza is, azzal 
nemcsak ráirányítod a tudatosságodat a jelen pillanatra, 
ami a tudatos figyelem lényege, hanem természetes módon 
lelsz még nagyobb békességre, örömre és erőre – és merem 
állítani, hogy bölcsességre! –, mint amit valaha a magadé  
nak tudtál. Ha szeretnéd – és ha már elkezdted, nyilván így  
van –, ez természetesen vezet a meditáció gyakorlásához, 
annak számtalan bizonyított, pozitív egészségügyi és jó 
közérzeti hatásával együtt. Valóban megváltoztatja az éle
tedet.

Ha pedig már megtanultál tudatosan lélegezni, bárhol, 
bármikor megteheted; mintha csak benyomnál magadon 
egy azonnali „belső békesség” kapcsolót. Ez semmiképpen 
sem unalmas!
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Minden egyes lélegzeteddel...

Gyere velem, utazzunk vissza 2500 évet az időben a 
tudatos figyelem első leckéjének estéjére: amikor az egész 
elkezdődött...

Telihold volt, a tömeg elcsendesedett...

Éppen véget ért az esős évszak Indiában. Több százan gyűltek 
össze, és csendben várakoztak. 

Egy magas, karcsú, sötét hajú férfi ült előttük, keresztbe  
tett lábbal. Komolyan végignézett a gyülekezeten, majd egy 
kis szünetet tartott, és megszólalt... Olyan kifejezéseket 
hasz nált, amelyeket a köznépnek, mindenféle életkörül mé  
nyek között élő embereknek szánt. Azoknak, akik azon 
az estén őt hallgatták, és azoknak a millióknak, akik majd 
a jövőben hallják a szavait, amint végigvisszhangoznak a 
századokon, egészen a mai napig: hogyan kell tudatosan lé  
legezni és ezáltal megtalálni a belső békességet, erőt és gyó 
gyulást, akármilyen helyzetben vagy társadalmi rangban.

Azóta szinte a felismerhetetlenségig megváltozott a világ, 
az emberi lények és a problémáik azonban nem; a tanítás 
ugyanolyan friss és ugyanannyit segíthet ma is, mint akkor, 
sok évszázaddal ezelőtt.

A könyvem tehát Buddha akkori instrukcióin alapul, 
melyeket én egyszerű légzőgyakorlatok formájában adok 
át. Ezek szövik át aranyfonálként a könyvet, és megmutat  
ják, hogyan fejleszthető a légzésre irányuló tudatos figyelem, 
és miként használható az élet minden aspektusában: 
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a testünk, az érzéseink, az érzelmeink, az elménk és a 
szellemünk viszonylatában.

A gyakorlatban ezek a területek mind átfedik egymást, 
egymásba szövődnek és kihatnak egymásra, tehát amint az 
egyikre tudatosan odafigyelsz, az a többinek is hasznos, és 
ezáltal egyre nagyobb egyensúly és harmónia mutatkozik az 
életedben.

Ha a leírtak szerint elvégzel naponta párpercnyi tudatos 
légzést, ez a szépséges, ősi gyakorlat és bölcsesség belülről 
kezdi gyógyítani az életedet, és egyre több békét, szabadságot 
és örömöt hoz neked.

Ha tudsz lélegezni, tudatosan figyelni is tudsz, 

és ha ez megy, akkor meggyógyíthatod

és átalakíthatod az életedet.

Isten hozott!

Amint elmondtam, Buddhának köszönhetjük a tudatos 
figyelmet, de ez nem jelenti azt, hogy „buddhistának 
kell lenned” (akármit jelentsen ez), vagy hogy egyáltalán 
bármilyen vallást gyakorolnod kell. A lélegzet univerzális, 
mint a szellem, ezért mindnyájunknak a hasznára lehet.

Én szeretem Buddha egyszerű, földhözragadt magya rá
zatát, de ettől még nem címkézem fel magam „buddhista




