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Előszó

Jó	barátaim,	Mats	és	Susan	felkértek,	hogy	olvassam	el	ezt	a	könyvet,	
amit	nagy	élvezettel	és	 igen	nagy	alapossággal	meg	 is	 tettem.	Már	
értem	a	 küzdelmet,	 amin	keresztülmentek,	 és	 azt,	 hogy	 az	 ő	 bol-
dogsághoz	és	harmóniához	vezető	útjuk	hogyan	 lehet	a	bölcsesség	
forrása	nekünk.	Hatalmas	belső	erőről	 tanúskodik	az,	hogy	bátrak	
voltak,	hogy	találkoztak	önmagukkal	és	a	másikkal,	és	hogy	képesek	
voltak	segítséget	kérni.	

Biztos	vagyok	benne,	hogy	Mats	és	Susan	története	sokaknak	fog	
segíteni	abban,	hogy	változtassanak	az	életükön,	és	jobban	hallgassa-
nak	a	belső	gondolataikra	és	a	megérzéseikre.	Így	tehát	nagy	öröm-
mel	 adom	át	neked	 ezt	 a	 könyvet,	 kedves	Olvasó,	 és	 azt	 kívánom,	
hogy	találd	meg	azt	az	ihletet	és	erőt,	amit	Mats	és	Susan	meg	sze-
retne	osztani	veled!

Mikael Wertwein



14

Megélni a pillanatot

Amikor	megkérdezték	a	Dalai	Lámát,	hogy	mi	lepi	meg	az	emberi-
ségben	leginkább,	azt	válaszolta:	

Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán fel-
áldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan 
izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az 
eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, 
mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy sohasem 
élt igazán.

Életünk	során	legalább	egyszer	már	valamennyien	megtapasztaltuk	
azt	az	érzést,	hogy	minden	a	helyére	került.	Csak	néhány	pillanat	
erejéig	átéltük	a	nyugalmat	és	a	belső	békét,	amit	szeretnénk	meg-
őrizni.	Te	 is	 tudod,	hogy	mire	gondolunk	–	néhány	másodpercnyi	
intenzív	öröm	megélése	a	gyermekeddel,	a	partnereddel	vagy	a	házi	
kedvenceddel.	De	lehet	ez	egy	fantasztikus	élmény	is,	ami	a	termé-
szettel	kapcsolatos.

Ha érted, mire gondolunk, akkor egy kis ízelítőt már kaptál is a 
MOST teljes megéléséből!

Mégis	miért	ilyen	nehéz	a	jelenben	élnünk?	Az	agyunk	megállás	
nélkül	a	jövővel	foglalkozik,	és	azt	elemzi,	hogy	a	jelenben	tett	dol-
gok	hogyan	fognak	hatni	ránk.	Ha	megvizsgáljuk	a	múltat,	felhasz-
nálhatjuk	 az	 információkat	 a	 kreatív	 ötletekhez,	 a	megérzésekhez	
és	a	megoldásokhoz.	Ezért	jobban	foglalkoztat	és	érdekel	a	jövő	és	a	
múlt,	mint	a	jelen.	

A	múlt	határoz	meg	minket,	ez	az	identitásunk	alapja.	A	jövő	re-
ménnyel	és	boldogsággal	kecsegtet.	De	akkor	mi	van	a	jelennel?
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Megélni	a	pillanatot

Az A folyAmAtos fecsegés
A	gondolataink	megszállottjai	vagyunk.	Amint	felkelünk,	a	hang	a	
fejünkben	elkezd	beszélni,	és	addig	nem	hallgat	el,	amíg	le	nem	fek-
szünk	aludni.	Ha	stressz	alatt	állunk,	akár	csak	tíz	másodpercre	is	
alig	tudjuk	elcsendesíteni	ezt	a	hangot.	

az értelmünk és a gondolataink emberként a legnagyobb érde-
münk,	de	ha	a	zaj	a	fejünkben	átveszi	az	irányítást,	és	emiatt	nem	
tudjuk	élvezni	a	pillanatot,	akkor	a	gondolatok	teherré	válnak.	Arra	
kell	törekednünk	,	hogy	egészséges	egyensúlyt	teremtsünk	a	jelen	tu-
datos	megélése,	illetve	a	múlthoz	és	a	jövőhöz	kapcsolódó	gondola-
tok	között!

Sokan észre sem veszik, hogy tulajdonképpen megállás nélkül 
gondolkodnak. a kis hang a fejükben	megjegyzéseket	tesz,	eltöp-
reng,	ítélkezik,	összehasonlítgat,	elégedetlenkedik	és	így	tovább.	Sok	
embernél	ezek	a	gondolatok	stresszt,	alacsony	önbecsülést,	boldogta-
lanságot	és	csalódást	eredményeznek.	

Mindig a jelenben élünk, de nagyon ritkán figyelünk oda rá. 
Lehetetlenné	teszi	a	folyamatos	fecsegés	a	fejünkben.	

Mats története:
Emlékszem egy korábbi élményemre, ami tudatosította bennem, 
hogy mennyire nyüzsögnek a gondolataim és mennyire nem hagy-
nak nyugodni. Egy boltban történt. Egy férfi föl-alá sétálgatott a 
sorok között, és mindenféle dologról beszélt – hogy mit fog enni 
vacsorára, vagy mit fog mondani később a telefonbeszélgetéskor. 
Hogyan reagált a többi vásárló a boltban? Kitértek az útjából, 
hogy elkerüljék ezt a furcsán viselkedő férfit. Ekkor hirtelen rá-
jöttem, hogy mi mind ugyanolyanok vagyunk. Azok a mondatok, 
amiket az a pasas hangosan kimondott, ugyanazok, mint amiket 
az úgynevezett „normális emberek” a fejükben „hallanak”. 
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Tanulj meg ÉLNI!

A boldogság hAjszolásA
Alkohol,	evés,	szex,	edzés,	drogok	–	csak	néhány	példa	azok	közül	
a	dolgok	közül,	amelyek	pillanatnyi	kielégülést	nyújtanak,	s	amint	a	
hatásuk	elmúlik,	csak	még	inkább	vágyunk	rájuk.

A boldogság csak átmeneti lehet,	ezért	az	emberek	állandóan	az	
újabb	adrenalinlöketet	hajszolják.	Egy	amerikai	tanulmány	szerint	
az	a	boldogság,	amit	egy	új	munka,	kapcsolat	vagy	lakás	nyújt,	há-
rom	hónap	után	alábbhagy.	Az	emberek	manapság	többet	vásárol-
nak,	mint	ezelőtt	bármikor,	hosszan	 tartó	elégedettséggel	azonban	
ez	sem	tölti	el	őket.	

Vajon mikor fogunk végre tanulni ebből? Sokan	tökéletesen	meg	
vannak	győződve	arról,	hogy	a	következő	kapcsolatuk,	egy	lakásfel-
újítás,	egy	nyaralás,	egy	gyerek,	egy	állás	stb.	végre	majd	igazán	bol-
doggá	teszi	őket.	

„Amiatt, hogy a jövőre vágyakozunk, elfelejtünk most élni.”
Csuang Csou

Rengetegen	azért	lesznek	a	jövő	megszállottjai,	mert	a	jelennel	elé-
gedetlenek.	Túl	sokan	gondolják	azt,	hogy	pénzen	igazi	boldogságot	
is	lehet	venni.	Nos,	végezzünk	el	gondolatban	egy	kísérletet!	Tegyük	
fel,	hogy	nyersz	a	lottón.	Néhány	hónapig	boldog	vagy,	aztán	az	elé-
gedetlenség	visszakúszik	az	életedbe,	és	újra	ugyanott	vagy,	ahol	vol-
tál.	Ha	nem	gyakorlod	azt,	hogy	megéled	a	jelent,	akkor	soha	nem	
fogod	tudni	élvezni.	

A valódi örömöt csak a jelenben lehet megtapasztalni! 
Micael	Dahlén,	a	Stockholmi	Közgazdaságtani	Egyetem	profesz-

szora	így	ír	a	„sóvárgó	társadalomról”	a	Nextopia	című	könyvben:
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Megélni	a	pillanatot

Most, hogy az internet segítségével minden elérhetővé vált, azt 
gondoljuk, hogy a boldogságot a jövőben kell keresnünk, nem 
pedig a jelenben. A tévében és a számítógépen látott lehetőségek 
és vagyontárgyak miatt őrülten féltékenyek vagyunk egymásra, a 
mindennapi valóság szürkének tűnik. 

Sokan	nyughatatlanok,	és	máshova,	egy	másik	időbe	vágynak.	Az	itt	
és	most	nekik	soha	nem	elég.	

Te	is	úgy	találod,	hogy	a	napok,	hónapok	és	évek	túl	gyorsan	száll-
nak?	Csak	egyféleképpen	tudjuk	lelassítani	az	időt	–	ha	tudatosab-
ban	élünk	a	jelenben!

Minden, és közben mégis semmi:
A barátaink két kisgyerekkel, akik négy- és hatévesek, az egész 
nyarat programokkal és eseményekkel teli utazással töltik. Vi-
dámparkba járnak, és a barátaikat látogatják meg Svédországban. 
Amikor ősszel találkoztunk, megkérdeztük őket, hogy telt a nyár. 
Azt felelték: „Olyan, mintha mindenhol jártunk volna a nyáron, 
és közben mégsem lettünk volna sehol.

boldogság egy szempillAntás AlAtt
Amikor	 Henrik	 Rydström,	 az	 ismert	 svéd	 futballjátékos	 karrierje	
utolsó	meccsét	játszotta,	valami	egészen	különleges	történt:	

Vége lett az utolsó meccsemnek. Amikor felnéztem a tribünre, 
megpillantottam egy nagyon ismerős arcot. Aldor, a gyerekkori 
edzőm közel száz kilométert utazott, hogy megnézhesse a mérkő-
zést. Felmentem hozzá, kinyújtottam a kezem, megfogtam az övét 
és azt mondtam: „Aldor, milyen jó, hogy látlak!” Könnyes volt a 
szeme, és nem tudott válaszolni. Ez egy olyan pillanat volt, ami 
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Tanulj meg ÉLNI!

örökre velem marad. Emiatt érte meg minden kemény edzés a 
szélben, a hidegben és a hóban. Ez mindent megért. 

Ebben a varázslatos pillanatban Henrik valóban megélte a jelent, és 
egy futó pillantást vethetett a mostra, annak a létező leggyönyörűbb 
formájában. Az élet legélvezetesebb pillanatai akkor történnek, 
amikor a leginkább összpontosítunk, és jelen vagyunk a mostban.

Az,	 hogy	 megtanulunk	még	 inkább	 jelen	 lenni	 az	 életben,	 egy	
fantasztikus	 utazás	 kezdete,	 egy	 utazásé,	 amely	 olyan	 lelki	 béké-
hez,	olyan	metsző	tudatossághoz,	boldogsághoz	és	vitalitáshoz	vezet,	
amilyet	még	valószínűleg	nem	tapasztaltál.	

Az	utazás	korai	szakaszában	talán	csak	futó	pillanatokra	tapaszta-
lod	meg	a	jelent,	de	edzéssel	és	gyakorlással	képes	leszel	meghosszab-
bítani	ezt	az	időszakot.	Kezdheted	azzal,	hogy	felveszel	egy	fél	lépés	
távolságot,	megfigyeled	a	gondolataidat,	és	megállapítod:	itt van ez 
a folytonos fecsegés a fejemben, de azért vagyok itt, hogy figyeljek 
rá. Amikor	figyelsz	a	saját	gondolataidra	és	tudatosítod	is	őket,	akkor	
nem	csak	azzal	leszel	tisztában,	hogy	mik	is	azok,	de	elkezded	ma-
gad	úgy	szemlélni,	mint	aki	a	saját	gondolatainak	szemtanúja.

Megjelenik benned egy újfajta tudatosság.
Minden	 alkalommal,	 amikor	 gátat	 vetsz	 az	 egyébként	 folyama-

tosan	 áramló	 gondolataidnak,	 erősödik	 a	 kapcsolatod	 a	 jelennel.		
A	legtöbb	ember	esetében	ezek	a	pillanatok	ritkák	és	véletlenek.	Elő-
fordulhatnak	megrázó	élmények,	nemi	érintkezés	vagy	extrém	fizi-
kai	erőfeszítés	esetén.	Hirtelen	ott	van	a	felbecsülhetetlen	nyugalom.	
Sajnos,	ezek	a	pillanatok	rövid	életűek,	és	a	végeérhetetlen	fecsegés	
újra	átveszi	az	uralmat.	

Korábban	már	 bizonyították,	 hogy	 ha	 érzelmileg	 és	mentálisan	
jelen	vagyunk	abban,	amit	éppen	csinálunk,	akkor	erőteljes	boldog-
ságot	élünk	át.	




