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Az olvasóhoz

Történetünk akkor kezdődik, amikor válaszokat kerestem a kérdé-
seimre, de még nem tudtam, hogy senki sem képes megadni őket, 
és a legjobb, amit tehetnek, ha segítenek pontosítani a kérdéseimet. 
Így kerültem közelebb két, nagyon fontosnak érzett kérdés megvála-
szolásához: „ki vagyok?” és „miért vagyok itt?” Vannak, akik szerint 
az efféle kérdéseknek nincs gyakorlati hasznuk, és semmi közük az 
élethez, de én meg vagyok győződve, hogy nagyon is értelmesek, és 
óriási hatást gyakorolnak az életünkre. Véleményem szerint ez a két 
egyszerű kérdés olyan eszközök ígéretével kecsegtet, amelyekkel 
sokkal helyesebb módon állhatunk hozzá az élethez.

A következő szakaszban olyan paradigmák után kutattam, ame-
lyek segítettek a nyúl üregének mélyébe tett utazásom során. Hosszú 
éveket töltöttem tanulással, utazással, lenyűgöző elmékben fogant 
előadások hallgatásával, valamint kolostorokban élő tanítómesterek-
kel folytatott beszélgetésekkel. Ezek az élmények feltárták előttem a 
pszichológia és a spiritualitás hatalmát. Felfedeztem, hogy mindkettő 
bámulatos mélységekbe enged betekintést, és hathatósan támogatja 
a belső növekedést. Ám az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kettő össze-
egyeztethetetlen; mintha csak egymás riválisai lennének, két olyan 
életfelfogás, amelyet lehetetlen közös nevezőre hozni. Az egyetemi 
környezetben, ahol tanítok és kutatásokat vezetek, a spiritualitásra 
gyakran gyanakvóan tekintenek, mivel valamiféle ezoterikus vagy 
metafizikai dolognak tartják, amely nem képezheti a tudományos vizs-
gálódások részét. Ugyanakkor, valahányszor spirituális csoportokhoz 
csatlakoztam, vagy szatszangokon (spirituális tanítók és tanítványaik 
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A PSZICHOLÓGIA ÉS A SPIRITUALITÁS KALANDJA

közötti beszélgetéseken) vettem részt, illetve spirituális menedékekbe 
vonultam, a tudomány és a pszichológia nem tűnt helyénvalónak. Az 
efféle találkozások során az elmét és az elmefolyamatokat gyakran 
szimbolikus ellenségeknek tekintették, a pszichológiát pedig, amely 
ezt a gondolkodást képviselte, nem látták szívesen.

Úgy éreztem, szétszakadok; mindkét csoportból hiányzott valami, 
ami a másikban megvolt. Ez a hiányérzet késztetett arra, hogy saját 
munkába fogjak, elinduljak saját spirituális utazásomon, és össze-
hangoljam a pszichológia és a spiritualitás tanításait. Az eredmény 
káprázatos lett: idővel egyre szabadabbnak kezdtem érezni magam. 
Jobban megismertem az autentikus énemet, és kezdtem megérteni, 
mi a szerepem az életnek hívott játékban.

Ez a tudás azóta beépült munkám számos dimenziójába. Egyre 
több olyan egyetemi kurzust tartok, ahol kitérek a spiritualitásra is. 
Azt tapasztalom, hogy a pszichológiai tanulmányaikkal elégedetlen 
hallgatók felélénkülnek, és felcsillan a szemük, amikor meglátják, 
hogy a pszichológia-tantervbe spirituális témák is bekerültek. A spi-
ritualitást érintő kérdéseket tudományos kutatásaimba is bevontam. 
Számos, általam végzett kutatás olyan kérdésekre irányul, mint a jóllét, 
a pszichológia és a spiritualitás. A meditációs táborokban, amelyeket 
vezetek, a pszichológia eredményeit és gyakorlatát is felhasználom 
a teljesebb élmény érdekében. Ugyanezt a jól működő kombinációt 
alkalmazom terápiás munkám során is; kidolgoztam egy terápiás 
módszert, a Tudatos Értelem Terápiát, amely azon a pszichológiai fo-
lyamaton alapul, amelyben a páciens saját életének értelmét igyekszik 
mélységében feltárni, mégpedig a spirituális tapasztalathoz szorosan 
köthető módon.

Az évek során gyakran hallottam ezeket a szavakat: „Ez az óra/kur-
zus/tanfolyam/tábor megváltoztatta az életem.” Ez győzött meg arról, 
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AZ ÉBER TUDATOSSÁG: SZABADSÁG

hogy módszerem kiemelkedően hatékony, és valóban képes életeket 
megváltoztatni.

Tisztában vagyok vele, hogy szakmai és személyes életem minden 
vonatkozásában a pszichológia és a spiritualitás összeházasítása tük-
röződik. Ebben a könyvben ezt a házasságot szeretném megosztani az 
olvasókkal. Ez az élmény, minden nehézség és kihívás ellenére, nagy 
valószínűséggel meg fogja változtatni az életünket, ha szeretettel és 
elkötelezetten közelítünk hozzá. Talán nem teljesen olyan lesz ez az 
átalakulás, mint amilyenre számítottunk, de mégis ez az, amire szük-
ségünk van. Remélem, hogy a könyvben található ismeretek és gya-
korlatok elősegítik a növekedést, valódi énünk felismerését, valamint 
az autentikus öröm és szabadság mélységének átélését.

Itai Ivtzan
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