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Előszó

Azok a különleges tanítások, melyeket együtt fogunk felfedezni eb-
ben a könyvben, segítettek, hogy előrelépjek az életemben, elmélyí-
tették szeretetteli kapcsolataimat, növelték bennem a kreativitást, és 
támogattak abban, hogy sokkal teljesebben hozzájáruljak tanítvá-
nyaim és Tibet ősi bön-hagyományának kibontakozásához. Köny-
vemben leírt meditációs gyakorlatok kincset jelentenek mind a 
magam, mind tanítványaim számára. Egyszerű, közvetlen, erőteljes 
módszerek, megfelelőek bárkinek, aki hajlandó elgondolkodni az 
életén. Képesek mindegyikőnket támogatni, hogy felismerjük és 
elengedjük régi, haszontalan mintáinkat, miközben minden pilla-
natban észrevesszük a friss és spontán lehetőségeket.
 Mindannyiunk számára fontos, hogy időről időre megvizsgál-
juk, felmérjük, hol tartunk fejlődésünkben, mennyire teszünk ele-
get elkötelezettségeinknek kapcsolatainkban, társadalmunkban és 
spirituális törekvéseinkben.
 Amikor hajlandóak vagyunk közvetlenül és őszintén megvizs-
gálni életünk körülményeit, rádöbbenünk, hogy amit korlátnak 
gondoltunk, azok valójában lehetőségek kapui.
 A társadalomban manapság felmagasztaljuk a fogalmi tudat sze-
repét, és a változást az értelmen keresztül keressük. Azonban fon-
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tos tudni, hogy magát a tudatot is csak a szél vagy lung minősége 
szerint tapasztaljuk meg.  Más keleti kultúrákban a lungra prana, 
tyi, csi szavakkal utalnak. A tudat képessége a fi nomságra és tisz-
taságra, vagy a zavarodottságra és szennyezettségre, mind a lungtól 
függ. India és Tibet bölcs hagyományai hatalmas tudást őriznek a 
lungról, ám e bölcsesség nem vert még teljesen gyökeret Nyugaton. 
 Hogyan férhetünk hozzá ehhez a szélhez? Nem a fogalmi tuda-
ton keresztül, hanem a közvetlen, nem-fogalmi éberségünk révén, 
vagyis: közvetlenül kapcsolódunk hozzá a testünkkel, beszédünkkel 
és tudatunkkal – amelyeket a bönben és a buddhizmusban három 
kapuként emlegetnek.
 Különösen az érdekel, hogy kapcsolatunk a belső szelekkel ho-
gyan javíthatja tudatunk és testünk egészségét, hogyan képes vál-
tozást hozni az ember életében és a társadalomban, végül milyen 
módon képes felszabadítani a körkörös létezés vagy szamszára 
szenvedését. A szamszára kiüresítése talán a magasabb cél, de a 
társunk iránti haragtól való megszabadulás közvetlen fontossággal 
bír. Fontos, hogy dolgozzunk a körülményeinkkel, ahogyan most 
tapasztaljuk őket. Ebben a munkában a szél nagyon fontos szerepet 
játszik a szenvedés átalakítása terén. Biztos vagyok abban, hogy a 
széllel kapcsolatos megértésünket elmélyítve, nagyban növeljük 
a képességünket arra, hogy fontos változtatásokat hozzunk az 
életünkbe.
 Tízéves koromtól huszonöt éves koromig szerzetesként tanultam 
a bön-hagyomány szerint Indiában. Nagy szeretetet, megbecsülést és 
tiszteletet érzek tanítóim, illetve a szigorú és folyamatos képzésem 
iránt. A kapott tanításokon az elmélkedést folytatva, beépítettem 
azokat az életembe, amit most mint férj, apa és tanár élek.
 A múltban szokásom volt, hogy a könyveimet mindenhová 
magammal vittem, és folyamatosan olvastam. Ezt abbahagytam. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szoktam olvasni, 
ám most arra összpontosítok, hogy élővé tegyem a tanításokat, s 



11

Előszó

valóban nagy kihívás számomra ezek alkalmazása az élet minden 
helyzetében. Ez az a terület, ahol az életem energiával telik meg, ez 
ihletett arra, hogy megírjam ezt a könyvet.
 Az élet számtalan lehetőséget ad számunkra a spirituális mun-
kálkodásra, és én nagyon hálás vagyok az életemben előforduló 
nehéz helyzetekért, mert amikor szembesülök valamivel, ami ne-
héz, beépítem az életembe, és igazi változást látok. Mikor ezeket 
a témákat tanítom, valójában életteli helyzetekről beszélek, nem 
szakértőként, hanem úgy, mint valaki, aki az úton van. Úgy érzem, 
csekély, amit tudok, de óriási a lehetőség a megvalósításra. 
 Sok érték van ezekben az ősi tanításokban, és ahogy megtanuljuk 
alkalmazni őket, az élet teremtő lehetőségei szüntelenül  megjelen-
nek.
 Megvan a veszélye annak, hogy ez az értékes tudás, amely 
mély elmélkedés és szívbéli elkötelezettség hagyományából fakad, 
hiszen mestertől tanítványok kapták meg évezredeken keresz-
tül, elvész. Már most látom, mennyi minden veszett el a tanáraim 
nemzedékétől az én nemzedékemig, s annak a lehetőségét is látom, 
mi veszhet el a következő nemzedékben, így ez is motivál, hogy 
átadjam ezt a tudást.
 Remélem, ez a könyv vezet és támogat mindenkit, hogy felfe-
dezze és elmélyítse az elmélkedés és átalakítás utazását. Áldásommal 
olvasd és alkalmazd a gyakorlatokat. Gazdagítsák ezek a tanítások 
az életedet, és támogassanak, hogy megtisztítsd, ami elhomályosít, 
és felismerd egyedi adottságaidat, így mások javára használhatod 
őket a mindennapi életedben!

Tenzin Wangyal Rinpoche

2010. május
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Ez a könyv a személyes átalakulásunkról szól, vagyis arról, hogyan 
tudunk pozitív változásokat hozni életünkbe, hogyan alakít hat-
juk át vagy tágíthatjuk tudatosságunkat, meghaladva az előítélet, 
félelem és szokás jellegű mintáink korlátait, hogy a mindennapi élet 
kihívásaira új megoldásokat fedezzünk fel.
 A pszichológiai és spirituális munka sok formája a tudatra fó-
kuszál, ám a tudatot nem könnyű megváltoztatni. Sok helyzetben 
minták és szokások korlátoznak minket, amelyeket szeretnénk 
meg változtatni, de nem tudjuk pontosan, hogy ezt hogyan is te-
gyük.
 A megszokott módszert használva, fogalmi erőlködéssel kény-
szerítjük magunkat, érvelünk magunknak: „Nem kellene ezt csinál-
nom. Ez rossz nekem.” Felsoroljuk az összes indokot, hogy valami 
miért rossz jogilag, etikusan vagy spirituálisan, mégis képtelenek 
vagyunk a változtatásra. Ez egyszerűen azért van, mert sok meg-
szokott mintánk mélyebben rejtőzik, mint ahova jó szándékunk 
képes elérni, így a szándékunkból hiányzik az erő, hogy kiváltsa a 
változást, amire vágyunk.
 A nehézségekkel teli kapcsolatokban az érintett felek sokszor 
kinyilvánítják pozitív szándékukat a kapcsolat javítása iránt: „Ne 
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veszekedjünk. Együnk együtt egy kellemes vacsorát, és az este 
további részében tiszta elhatározást teszünk, hogy többet nem 
jutunk el idáig. Beszélünk egymással, mielőtt újra a veszekedésig 
jutnánk.” Mindkét fél beleegyezik, megerősíti ezt a jó szándékot, 
mégis előbb vagy utóbb kiderül, hogy ez a döntés nem veszi elejét a 
következő összetűzésüknek.
 Egy másik példa: egy barátunk tett valamit, amitől nagyon iz-
gatottak vagyunk, a magatartásáról gondolkodunk. „Mit gondol-
hatott a barátnőm? Hogyan tehette ezt velem?” Késztetést érzünk, 
hogy azonnal kapcsolatba lépjünk vele, különböző stratégiákat gon-
dolunk el az ügy megoldására. Képzeletbeli beszélgetést folytatunk 
vele, vagy azzal a szándékkal, hogy mindent tisztázzunk, le ülünk 
a számítógéphez, és e-mailt írunk neki. Bár talán az orvosunk, a 
házastársunk és a barátaink mondták, hogy lazuljunk el, enged-
jük el, ne izguljunk ennyire különböző dolgok miatt, és egyáltalán, 
egyszerűen ne dolgozzunk túl megerőltetően. Esetleg azt tervezzük, 
hogy elmegyünk egy kis edzésre később, de most meg akarjuk írni 
az e-mailt, és tisztázni akarjuk a konfl iktust. Majd azután képesek 
leszünk ellazulni, gondoljuk.
 Gyakran gondolkodunk így, hogy „majd később”, miután bizo-
nyos feladatokat befejeztünk, mikor a körülmények jobbak lesz-
nek, képesek leszünk ellazulni. Holott, nem is gondolnánk, de 
min den sokkal elérhetőbb számunkra éppen most, feldúltságunk 
kellős közepén. Izgatottságunk, konfl iktusaink és szokásaink kaput 
nyithatnak számunkra a létezés egy másik dimenziójába, tiszta, 
nyitott tudatosság, vitalitás és pozitív minőségek tapasztalásába.
 Egy-egy problémáról sokszor azt gondoljuk, hogy „ott kint 
van”. Teljesen kívülre helyezzük a problémát, és arra a következte-
tésre jutunk, hogy a megoldáshoz a másik embernek kell megvál-
toznia. Más esetben rögzíteni próbáljuk a problémát, újabb és 
újabb stratégiákat állítunk fel, újra és újra elemezzük. Rágódunk 
a kihívásainkon, ingerültség és kényelmetlen érzés energiája hajtja 
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stratégiánkat és tetteinket. Pedig semmilyen ingerültségünk által 
motivált cseleke det sem old meg semmit – csak súlyosbítja a prob-
lémát. Az igazi megoldás csak akkor lehetséges, mikor cselekede-
teink a nyitottságból kelnek életre.
 A bön-bölcsesség hagyománya szerint a tudat természete szerint 
nyitott és tiszta, világos. Alapvetően ez vagyunk. A nyitottság lé-
nyünk forrása, és a nyitottságban kapcsolatba tudunk lépni a teljes 
élettel. Az, ahogy elhomályosul előlünk ez a forrás, hasonló ahhoz, 
ahogy a felhők eltakarják a napot. A nap mindig süt, ám ha azono-
sulunk a problémáinkkal, nem vesszük észre a ragyogását – meg-
szoktuk, hogy a fogalmi tudat segítségével próbáljuk elhárítani a 
problémáinkat.
 Pedig csupán a nem-fogalmi tudattal vagyunk képesek köz-
vetlenül tapasztalni a tudat nyitottságát. E könyv célja, hogy támo-
gasson minket a nem-fogalmi tudatosság erejének elérésében, hogy 
felismerjük magunkban a forrást, valamint a belőle áradó pozitív 
minőségeket.
 Hogyan haladhatunk a problémák fogságából a tudat nyitott 
állapota felé? Mikor változtatni akarunk egy helyzeten vagy ma-
gatartásunkon, lényeges, hogy a fi gyelmünket az esetről szóló, be-
lül ismételgetett történetről a bensőséges tapasztalásra vigyük át. 
Legelsősorban irányítsuk a fi gyelmünket a testre, hogy az ingerült-
séget és kényelmetlen érzést közvetlenül tapasztaljuk. A baj alkal-
mat ad az átalakításra, s egyszerűen, ha közvetlenül együtt vagyunk 
a fájdalmunkkal, az pozitív változást hoz.
 Hogyan lehetséges ez? Azzal, hogy fi gyelmünket a testünkre irá-
nyítjuk, világosan érezzük a problémák kapcsán keletkező feszültsé get 
és ingerültséget. Néha összehúzódnak a hasizmok, vagy megfeszül az 
állkapocs, a légzésünk felületessé válik, esetleg vissza is tartjuk. Gon-
dolataink megállíthatatlanul cikáznak. Azonosulunk a fájdalmunk-
kal, így az ideiglenes okokból és körülményekből fakadó helyzetet 
sokkal szilárdabbá, keményebbé tesszük, mint amilyen az valójában. 
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