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Előszó  
 

 Sírva jöttél a világra 
 S mindenki boldogan fogadott. 
 Élj úgy, hogy ha meghalsz, 
 Mindenki sírjon, de te légy boldog. 

Indiai népi bölcsesség 
 

Hosszabb ideje foglalkoztat a halál kérdése. Amikor először felmerültek bennem a 
gondolatok, én magam is igen megdöbbentem. Huszonhárom éve nővérként dolgozom, 
sokáig voltam csecsemő és gyermekosztályon. Négy gyermekem van, akiket nagyon 
szeretek. Valami miatt mégis állandóan találkoztam a halál gondolatával, nem tudtam 
kikerülni. Csak jöttek, jöttek szembe az események, a tapasztalatok és a könyvek. Egy 
idő után pedig beláttam, hogy ez az utam. Ez volt az a pont, amikor már tudatosan fel 
mertem vállalni. 

Az utóbbi időben igen sok újabb élmény érintett meg. Tele voltam lelkesedéssel és 
várakozással, egyre jobban munkálkodtak bennem a tudatos felkészüléssel és a halállal 
kapcsolatban felmerülő kérdések. És én is megdöbbentő átalakuláson mentem keresztül. 

Hitem szerint mindannyian valamilyen céllal születtünk a Föld nevű bolygóra. 
Vállalt feladataink, melyeket meg kell oldanunk, át kell élnünk, életünk első percétől 
kezdve ebbe az irányba terelgetnek bennünket. Mi pedig, nem figyelünk a jelekre. Nem 
tudatosan éljük életünket, az események pedig egyre nagyobb nyomással jönnek szembe, 
próbálnak irányítani.  

Egész eddigi életemre visszatekintve, a megélt tapasztalatok sodortak engem is ebbe 
az irányba. Akkor, amikor megtörténtek az események, igazán nem is láttam át 
jelentőségüket. Ma már, tudatosan szemlélve döbbentem rá, hogy minden értem történt. 
Megadatott a lehetőség, hogy vállaljam jelenlegi életcélomat.  

Egészségügyi szakközépiskolát végeztem, majd a SOTE II. számú 
Gyermekklinikáján dolgoztam. Fiatalon itt találkoztam közelről a halállal, de mélyebben 
nem érintett meg. Elfogadtam, de nem gondolkodtam el rajta. Az évek múlásával, az 
élettapasztalat gyűjtésével, hozzáállásom ehhez a témához igen megváltozott. 

Ha visszatekintek eddigi életemre, értek olyam mély „negatív” tapasztalatok, amikor 
meg voltam győződve arról, hogy a világom darabjaira hullik szét. Legnehezebbek a 
válásom évei voltak. Ezt mérhetetlen veszteségként és fájdalomként éltem meg. Richard 
Bach könyvében találtam egy rám nagyon jellemző részt: „Nem öröm a válás, szinte 
meghasonlunk magunkkal, de valahol mélyen belül dereng, hogy csak akkor lelhetünk rá 
a számunkra lehetséges egyetlen igazi biztonságra, ha búcsút mondunk a 
biztonságnak.”[117] Ez volt az a pont, amikor elkezdtem másképp gondolkodni, 
tudatosan keresni az utam és a helyem. Ma, ha visszaemlékszem azokra az időkre, és a 
folyamatos utazás nézőpontjából látom az eseményeket, tudom, hogy mennyire 
szükségem volt azokra a megtapasztalásokra. Ajtók voltak számomra, amelyek nem 
bezáródtak, hanem tágra nyíltak előttem.  

1995-ben kezembe került Szögjal Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról című 
könyve, és úgy érzem ez adta az első gondolatokat. Azóta egyre mélyebben foglalkoztat 
a halál, az elmúlás témája.  

Tanulmányaim során Tradicionális Gyógyító diplomát kaptam, de közben 
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döbbentem rá, hogy nem elég a természetgyógyászati módszerekkel tisztában lenni, a 
pszichológia, a lélek tanulmányozása nélkül az kevés. A holisztikus szemléletet vallom, 
az ember egységes – Test – Lélek – Szellem - hármasságára épül fel. Szoros 
kapcsolatban és egységben él a Földdel, melyet bizony nem mindig veszünk észre. Az 
univerzum szépsége és tökéletessége bennünk is megmutatkozik. Az emberi élet 
teljességébe beletartozik a születés és a halál. Életünket e két „idősorompó” között éljük. 
A fiatalságnak örülünk, de az élet második felét legszívesebben elhagynánk. 
Gondolataim és tapasztalataim szerint az emberek rettegnek az öregségtől, a haláltól. A 
ma embere számára az öregség egyenlő a betegséggel. Az aggkori halál szinte ismeretlen. 
Meghalni ma csak valamilyen betegségben lehet.  

Félelmetes és riasztó érzés a halállal foglalkozni. Bennem is kivált valami belső 
nyugtalanságot, amit nem tudok sem magamnak, sem másoknak igazán megmagyarázni.  
Valami mégis lefelé húz, mélységeibe. Kényszerít rá, hogy megmártózzam ebben az 
ismeretlen óceánban. És ott van a félelmem, hogy fel tudok-e bukni „levegőért”, lesz-e 
erőm, hogy ezt a témát végigvigyem.  

Nagy meglepetésemre az elmúlt egy év rengeteg új könyvet adott a kezembe a 
halállal kapcsolatban. Lehet, hogy csak én lettem rá egyre inkább figyelmesebb? Úgy 
gondolom, szinkronba kerültem a témával. Egyre többször jött velem szembe ez a kérdés. 
De gondolataimban felbukkant az a kép is, hogy az emberiség történetében elérkezett az 
idő, hogy szembenézzünk evvel a megoldandó feladattal. Saját magunk gyártotta szörny 
lett a halál. Életet „leheltünk” bele félelmeinkkel. Minél inkább elutasítunk, tudatunkból 
száműzünk valamit, az annál nagyobb erővel tör ránk, és tudattalanul ragyogóan irányítja 
életünket. Tudatosan nem vállaljuk fel a halál kérdéskörét, ezért aztán számtalan módon 
próbál felrázni, szembesíteni minket avval az egy biztos ponttal az életünkben, amit 
elkerülni ebben a dimenzióban nincs módunkban.  

Igyekeztem ezt a témát a gyakorlat szemszögéből megvizsgálni, és tapasztalataimat 
leírni. A kutatás során sok meglepetés ért. 
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Bevezető  
 
 A halál mindent lehánt rólad, ami nem te vagy.  
 Az élet titka: „a halál előtt meghalni”,  
 és rájönni, hogy nem létezik halál. 
                  Eckhart Tolle 
 

Hitem szerint legfontosabb a tudatos felkészülés a halálra. Régebben még úgy 
gondoltam, hogy a nyugdíjas évek nagy lehetőség a halállal való szembenézésre, ezáltal 
megtalálni a belső béke és öröm forrását. Beszélgetések és előadások kapcsán 
rádöbbentem, hogy 55 – 60 éves korban már lehet, hogy késő elkezdeni ezzel a témával 
foglalkozni. Akkor már ott a döbbenet, a félelem az ismeretlentől. Olyan közel lehet a 
halál, hogy már nincs idő. Ilyenkor a tudatos felkészülés már csak keveseknek sikerülhet. 
Előbb kell vele megbarátkozni. Gyermekkorban még nem tudjuk elkezdeni, mert kevés 
az olyan felnőtt, aki egyensúlyban van, és alkalmas lenne a gyerekek emlékeztetésére, 
hogy kik ők, honnan jöttek és hová tartanak. Fiatal felnőtt kortól azonban rajtunk múlik, 
hogy mikor kezdjük el a tudatos felkészülést.   

Arra is rádöbbentem, hogy kell valaki, aki utat mutat, példájával megerősít, 
visszatükröz, emlékeztet rá. Rendszeresen a fejemre „koppint”, hogy ne felejtsem el. De 
ezt az utat mindenkinek egyedül kell végigjárni. Segíthet a belső beállítódás, a neveltetés 
és a kultúra. Abban is biztos vagyok, hogy a természet közelsége feltétlenül kell hozzá.  
A természet nagy tanítómester. A belső csend megteremtése és az aktivitás is fontos.  

Itt persze megint belép az elvárások tömkelege. Le kell ráznunk magunkról a 
fojtogató vaspántokat. Rab Zsuzsa Vaspántok című kedvenc versem jut eszembe:   

„Ha így szólnék a bottal kopogó 
 nyugdíjas bácsihoz a boltban, 
 mikor épp forintjait guberálja, 
végül levágat tíz dekát 
 a ’kicsit-hoszabb-lett’ kenyérből: 
- Bácsi! Itt van ötszáz forint. 
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam. 
Nem számítottam rá. Fölösleges. – 
Ugye, bolondnak tartanának? 
 
Ha így szólnék a torzonborz kamaszhoz: 
- Gyere, fiam, 
üljünk le valahol, s te elmeséled, 
mitől nőtt vállig a hajad, 
mi ellen mered ez a tüske 
teljes arcod körül, 
s egyáltalán, mitől vagy te ilyen 
kérlelhetetlen? – 
Ugye, bolondnak tartanának? 
 
Konvenciók, bevett szokások 
hideg vaspántjai 
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szorítják lüktető, 
eleven húsig lenyúzott szívünket.” 

Önmagunk szeretete elsődleges fontosságú volna. Megérdemeljük az időt, az 
odafigyelést, hogy önmagunkkal foglalkozzunk. Egy „teljes” életet élő ember sokkal 
többet tud adni családjának, gyermekeinek, unokáinak, környezetének. Példaképük is 
lehet, akire felnéznek és tisztelik. Ez a mai társadalmunkból hiányzik.  

A halál egyedüli megélése borzalmas és embertelen. Ezen együttes erővel 
változtathatunk. Összefogással, felkészüléssel vállalni, hogy elkísérjük embertársunkat az 
úton, lélekben felemelni őt, cél lehet az életben. Ezáltal egymástól tanulva, szeretetet 
sugározva a másik felé, megtalálhatjuk önmagunkat is.  

A felkészülés és a kísérés nagy lehetőség mind a kísérőnek, mind pedig a 
haldoklónak. A haldoklás próbatételeit megélve, azokon túljutva megtalálhatjuk belső, 
isteni lényegünket. Azt a „szellemi vezetőt” aki mindannyiukban ott van, csak mi nem 
vagyunk „otthon”, hogy meglássuk őt. „Nem a titok van elzárva, te vagy elzárva. Az 
elméd a zárt. Isten kopogtat, de te nem engeded be. Nem is tudod, hogy kopogtat, mert 
nem vagy otthon. Az agyad valahol kint kószál a jövőben.” [116] 

A halál hozzátartozik az élethez.  Ezt fogadjuk el, dolgozzuk fel, és akkor fölé 
tudunk emelkedni, szeretetben tudunk „elmenni”. A szeretett személy elvesztése, minden 
körülmény között fájdalmas. De a gyász is könnyebben feldolgozható, ha megjártuk 
együtt a lépcsőfokokat.  

 
Először a pszichológusok elméletein keresztül mutatom be az élet értelmére, céljára 

adott válaszaikat. Majd az ősi magyarság emlékeiben kutatva keresem az emberről, a 
halálról alkotott véleményüket. Utána elképzelésemet írom le a tudatos élet vállalásáról. 
Hogyan tudunk mi magunk lépésről lépésre szembenézni önmagunkkal, félelmeinkkel. 
Kérdőíves anyaggyűjtést végeztem, és ennek kiértékelését írom le ezt követően. Az 
értékes nyugdíjas évek után elérkezünk a halálra való felkészüléshez. Elgondolkodtam, 
hogyan lehetne ezt tanítani. Összeállítottam a haláltudat tanfolyam tematikáját. 
Lehetőség ez számunkra, utolsó esélyeink egyike, hogy felfedezzük csodálatos belső 
fényünket. Segít ebben, ha van hitünk. Mindegy hogyan nevezzük, a belső meggyőződés 
számít. Különböző kultúrák más és más utat választottak, de a cél ugyanaz. Ezt mutatom 
be a Tibeti halottaskönyv-ön és az Ars moriendi-n keresztül. Majd a haldoklás folyamatát 
gondolom végig. Van, akinek hosszabb, van, akinek rövidebb idő adatik meg. Tudatosan 
vállalva megtapasztalhatjuk belső lényegünket, számot adhatunk önmagunknak 
életünkről, halálunkról. Utána a kísérő szemszögéből vizsgálom meg a haldoklás 
folyamatát. Szeretetet adó, és az EMBERT elfogadó próbatétel ez. Majd a gyász 
fájdalmának sikeres feldolgozását keresem. Legvégül pedig a konklúziót, a számomra 
kicsengő végkövetkeztetést írom le.  
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1.  A pszichológusok megközelítései  
 

A múltból a jövőbe a halálon át vezet az út. 
     C.G.Jung 

 
A pszichológusok megpróbálják a mai ember számára megmagyarázni az élet 

feladatait, lehetőségeit. Fontosnak tartják az életcél megtalálását a „teljes” élethez. 
Különböző utakat mutatnak, de mi is különbözőek vagyunk.  

 
1. 1. Sigmund Freud a pszichoanalizis megalapítója. Az ő munkássága indította el a XX. 
század elején a pszichológia fejlődését. Irányzata mindig is a bírálatok középpontjában 
állt. A személyiséget dinamikus egységként kezeli, mely állandó mozgásban van. Freud 
szerint az összes ösztön két alapösztönre vezethető vissza. Egyrészt ez az életösztön – az 
Erosz, másrész a halálösztön – a Thanatosz. Az életösztön pszichés energiája a libidó, 
mely a túlélést, szaporodást és a gyönyört szolgálja. A halálösztön önpusztító ösztön, 
mely kifelé fordulva gyakran agresszióként jelentkezik. Freud szerint „minden élet célja a 
halál”, vagyis az élet bizonyos szempontból a halálhoz vezető út, és az emberek 
tudattalanul arra vágynak, hogy visszatérjenek abba az állapotba, ahonnan jöttek. A 
halálösztön kifejeződését általában ellenőrzés alatt tartják az életösztönök, ezért annak 
hatásai láthatatlanok. Mélyebben inkább csak az életösztönnel foglalkozott. De egyszer 
megjegyezte: Tudatalattinkban mindannyian meg vagyunk győződve önnön 
halhatatlanságunkról.  

 
1. 2. Carl G. Jung ismert svájci pszichológus. A XX. század első felében alkotta meg 
elméletét. Ő az, aki a keleti filozófiát és a nyugati tudományt jól össze tudta egyeztetni. 
Rávilágított azokra a belső tulajdonságainkra, melyeket a természeti népek mindig is 
ismertek, tudták, hogy bennünk vannak, csak mi ezt nem hittük el. 

Pszichológiája sajátos személyiségmodellre épült fel. Képzeljünk el egy tavat, 
melyben szigetek vannak. Egy-egy sziget egy-egy személyiség. Ami a szigetből a víz 
felett van, az a tudat, ami pedig a vízszint alatt, az a tudattalan. Ha a tóból leengednénk a 
vizet, láthatnánk, hogy talpazatuk összeér. Ami ez alatt van, az a tudattalan közös része, 
vagyis a kollektív tudattalan.  

Descartes azt mondja magáról, hogy „gondolkodom, tehát vagyok”, vagyis 
gondolkodom, tehát ember vagyok. Elfelejtettük továbbgondolni. Jé, hát a többiek is 
emberek? Jung szerint a kollektív tudattalan által valahol egyek vagyunk.  

A kollektív tudattalanban találhatók az archetípusok, az ősi minták. Ezek 
örökségeink, szimbólumok nyelvén szólnak hozzánk. Érdekes, hogy a gyermekrajzokban 
ezek az ősi szimbólumok megtalálhatók. A világ bármely táján él is a gyermek, a 
rajzokon az azonosságok felfedezhetők. Életünk folyamán, tapasztalataink által az ősi 
szimbólumokat „kiszínezzük”, vagyis jelentéssel töltjük meg és felhozzuk a személyes 
tudattalanunkba. Hogy milyen jelentést adunk nekik az függ egyéniségünktől, 
tapasztalatainktól, a társadalomtól és a környezettől is. Ide tartozó archetípus az ember és 
az emberi sorsok kapcsolata is, azon belül pedig a halál.  

Jung megmutatta nekünk a bennünk lakozó magasabb bölcsességet is, a belső erőt. Ö 
úgy nevezte el, hogy ez a Selbst, a mélyebb önvalónk. Ma valahogy az emberek 
(pszichológusok, orvosok, természetgyógyászok) többsége ezt elfelejtette.  
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Szembesített minket a persónánkkal - az álarcunkkal is. Olyan tanításokat 
fogalmazott meg, melyek filozófiai tanulmányaim során a buddhizmusból, a 
kereszténységből már ismertté váltak számomra. Nagy meglepetés volt ezek hasonlósága, 
így bátorságot meríthetünk együttes alkalmazásukhoz. Jung olyan ötvözetet adott, amely 
a nyugati ember számára elfogadhatóvá teszi a lélek fogalmát. Elismeri egy magasabb 
Szellemiség létét is. Ebbe pedig tudunk kapaszkodni.  

Fontosnak tartja álmaink elemzését, hiszen ezáltal teljesebb képet kaphatunk 
tudattalan folyamatainkról  

Az élet feladata az individualizáció. Lehetőség a tudattalan és a tudatos szféra 
megélésére. „Jung tudta, »az ember szempontjából így hangzik a döntő kérdés: vállalod-
e a végtelent vagy sem?« És azt is tudta, »az emberi létnek az az egyetlen értelme, hogy 
világot gyújtson a puszta létezés sötétségében«. “  [77] 

„Az élet második felében a felnőtt ember számára ... a lét alkonyához való közeledés 
egyszerűsödést, korlátozást és bensőséges elmélyülést követel, vagyis individuális 
kultúrát.”  [78] 

 
1. 3. Viktor E. Frankl a logoterápia megalapítója. A koncentrációs táborban átélt élet-
halál kérdés rádöbbentette az élet értelmére. Tapasztalata azt mutatta, hogy csak annak 
sikerült túlélni a megpróbáltatásokat, aki érzett valami célt, szellemi támaszt és belső 
szabadságot önmagában. „Ők bebizonyították, hogy a valódi szenvedésben teljesítmény 
rejlik, belső teljesítmény testesül meg. Az ember szellemi szabadsága – melyet utolsó 
leheletéig senki nem vehet el tőle – lehetővé teszi, hogy még utolsó leheletéig is alkalmat 
találjon arra, hogy életét értelmessé tegye. Mert nemcsak annak a tevékeny életnek van 
értelme, mely az embernek lehetőséget nyújt, hogy teremtő módon valósítson meg 
értékeket és nemcsak egy élvező életnek van értelme, melyben a szépség élményében, a 
művészet vagy a természet átélésében adódik alkalma az önmegvalósításra hanem még 
az az élet is megtartja értelmét, mely – mint mondjuk a koncentrációs táborban – alig ad 
már esélyt arra, hogy – teremtve vagy átélve – értékeket valósítson meg, helyette már 
csak egy utolsó lehetőséget enged, hogy az életet értelmessé tegye, éspedig éppen abban 
a módban, ahogyan az ember létének e kívülről rákényszerített korlátozásához viszonyul. 
…. Ha egyáltalán van értelme az életnek, a szenvedésnek is kell, hogy értelme legyen. 
Hiszen a szenvedés valahogyan ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a sors és a 
halál. Bajtól és haláltól válik az emberi lét teljes egésszé.” [136] 

Mai korunk, kollektív neurózisban szenved. Ez a nihilizmus érzése, nem látjuk 
létezésünk értelmét. Frankl szerint az élet úgy lehet tartalmas, ha megtaláljuk önmagunk 
számára az életcélt. Ez végül is bármi lehet: a munka, az áldozat vállalása, a hit, a család, 
az alkotás öröme. „Ha azonban a páciens azt az ellenvetést teszi, hogy élete értelméről 
nem tud, léte egyedi lehetőségei már bezárultak előtte, erre csak azt mondhatjuk, éppen 
az lesz az első, közvetlenül előtte álló feladata, hogy rátaláljon az igazi feladatra, 
közvetlen az élet értelméhez annak egyszeriségében és egyediségében. ... GOTHE 
válaszához tartjuk magunkat: »Hogyan ismerheted meg magad? Szemlélődés útján 
semmiképp. Próbáld meg tenni a dolgodat, s megtudod, mi rejlik benned. S mi a dolgod? 
Amit egy nap megkövetel.« “ [21] Életünk feladata ez, megtalálni az értelmét, lehet, hogy 
csak az aznapét. Habár én mindenkinek sokkal jobban ajánlanám: Tűzzünk ki magunk 
elé bátran nagy célokat, és induljunk el az úton!  

„Ám egyetlen ember sem tudhatja, várhat-e még valamit az élettől, s nem várja-e őt 
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még valamilyen nagyszerű óra.” [22]  Aki valamely ok miatt ezt megkérdőjelezi, 
meginog, elveszti hitét saját léte értelmességében. Az élet értelmére irányuló kérdés a 
lehető legemberibb. Felelősségünk növekszik. Az élet időbeli végessége ad értelmet az 
emberi létnek. Arra kényszerít, hogy időnket kihasználjuk. Nem a hossza, hanem a 
tartalmi gazdagsága számít. Az ember egyedisége érték. Mindenkire szükség van. „Ha az 
emberek tökéletesek lennének, akkor egyformák is lennének, tehát bárkit bárkivel lehetne 
helyettesíteni. Éppen az ember tökéletlenségéből következik viszont minden egyes egyén 
nélkülözhetetlensége és kicserélhetetlensége“ [20] 

Frankl három értékkategóriát említ, és ezek közül bármelyik adhat tartalmat 
életünknek. Az élet egyetlen pillanata is képes az egész életet felemelni.  
 “alkotó érték” - megélése a felnőtt kor feladata. Olyan munkát végezni, amelyben 

az alkotás öröme kitölti szívünket Felismerni a munka szépségét és szeretetét.  
 “élmény érték” - rácsodálkozni a szépségre, megtalálni a magasabb rezgésszintet. A 

természet és a művészet szépségének felfedezése. Ez is megadhatja a teljesség 
érzetét.  

 “beállítódási érték” – „milyen az ember beállítódása létének korlátozásaival 
szemben. ... Arról van itt szó, hogyan viszonyul az ember valamely 
megváltoztathatatlan sorshoz.” [23] Az öregkor lehetőségei behatárolódnak. Ennek 
felismerése és megoldása felemelheti az embert.  

Az idő előrehaladtával bölcsességünk nő, tapasztalatunk gyarapszik. Ezeket jól 
felhasználva bölcsebbé, emberibb emberré válhatunk. Viktor Frankl írja: „Az ember 
létezésének értelme a létezés visszafordíthatatlanságán alapszik.” 

 
1. 4. Erik Erikson az ember életét szakaszokból építi fel, amelyek kétpólusúak. 
Véleménye szerint a személyiség fejlődése egész életen át tartó folyamat. A szakaszok 
egymásra épülnek. Ahhoz, hogy magasabb fejlődési szakaszba tudjunk lépni, az adott 
fejlődési szakasz mindkét pólusát meg kell élni, és létre kell hozni az „énerőt”, mint 
annak a szakasznak a tapasztalatát, összegzését, és evvel az erővel nekiindulni a 
magasabb szakaszoknak.  

Felnőtt korban meg kell élni az alkotóképességet és a stagnálást. Az alkotásvágy úgy 
fogható fel, mint valaminek a létrehozása, ami túlél bennünket. Ez lehet gyermek, 
eszmék, fizikai tárgyak, olyasvalami ami pozitívan befolyásolja a jövőt. A generativitás 
az „én” transzcendálását (meghaladását) jelenti, annak kiterjesztését feltételezi másokra, 
a társadalomra vagy a kulturális rendszerre. A stagnálás Erikson szerint azt jelenti, hogy 
valaki képtelen a jövőnek szentelni magát. „Énközpontúak és énféltőek, s ez 
megakadályozza őket abban, hogy mélyebben beágyazódjanak környező világukba.” [24 
Mindkét pólust megélve, levonva a konzekvenciát, megtalálva a gondoskodás 
énminőségét lehet továbblépni az öregkorba. Ez a kor sem langyos víz. Bátran éljünk, 
vállalva az énintegritást és a kétségbeesést.  Az integráció elérése megóv a 
halálfélelemtől, míg a kétségbeesés az élet értelmének visszamenőleges 
megkérdőjelezése, és a halál elfogadásának képtelenségét jelenti. „A végső 
pszichoszociális szakasz az érettség kora, az időskor, az emberek életének zárófejezete. A 
visszatekintés, a számadás ideje, amikor sorra vesszük döntéseinket, sikereinket, 
kudarcainkat, életünk fordulatait.” [25] Múltunk áttekintése lehetőséget ad arra, hogy a 
bölcsesség énminőségét teremtsük meg.  

Nálunk, a mi kultúránk elítéli azt, aki „inog”. Pedig nem erről van szó.  Csak az tud 
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tapasztalatokkal a háta mögött, „egész”-ként tovább menni, aki megjárta a „mennyet” és 
a „poklot” is. Csak az tud választani, akinek van miből. Választás pedig mindig van, csak 
nem akarjuk észrevenni.  
1. 5. Abraham Maslow úgy gondolta, hogy az emberi fejlődés csúcsa az 
önmegvalósítás, hogy „azzá váljunk, amit képességeink lehetővé tesznek”. [26] 
„Mindenkinek megvan a lehetősége az önmegvalósításra, és mindenkinek megvan az a 
belső vágya, hogy képességeinek megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki magából.” [27 
Az önmegvalósítási tendencia halk hangjára azonban nehéz ráhangolódni. A 
legkifinomultabb belső erő ez, amelyet Maslow szerint csak akkor lehet észlelni, ha az 
alapvető emberi szükségletek kielégültek. Bár mindenki előtt nyitva áll az út az 
önmegvalósításra, mégsem mindenki él vele.  

Maslow élete vége felé különbséget tett kétféle önmegvalósító személy között. Az 
egyik a transzcendens önmegvalósító, aki oly sokat áldoz az önmegvalósító 
tapasztalatokért, hogy ez válik élete legbecsesebb alkotóelemévé. A transzperszonális 
önmegvalósító pedig holisztikus módon viszonyul a világhoz, önmagát képességei 
kifejeződésének eszközeként éli meg.  

 
1. 6. Carl Rogers is az önmegvalósítás fontosságát hangsúlyozta, és ez szerinte az ember 
természetének részét képezi. Ehhez szükséges a személyiségen belüli összhang, az egész-
ség megélése. „minden ember rendelkezik olyan belső erőforrásokkal, mellyel képes 
megváltoztatni önmagát, csak ennek nincs mindenki a tudatában.” [30] Az ilyen 
embernek nagyobb az önállósága, a kreativitása.  

Rogers a környezetre is nagy hangsúlyt helyezett. A feltétel nélküli szeretet és 
elfogadás előre mozdíthat. „Szeretlek, mert szeretlek” [29], feltételek nélkül, 
önmagadért. Lényeges a környezet pozitív viszonyulása, gondoskodása is. Ez „egyfajta 
nem birtokló gondoskodást jelent, amiben elfogadjuk a másikat úgy, ahogy ő az adott 
pillanatban létezik, nem értékelünk (sem pozitívan, sem pedig negatívan) és nem akarjuk 
megváltoztatni őt”. [32] A másik általi elfogadás jellemzője az értékelésmentesség: „nem 
baj, hogy csinálod, csak csináld nagyon.”  [31] 

 
1. 7. Erich Fromm humanista pszichológus volt. Szerinte (is) a nyugati ember 
krízishelyzetben van. Mindent megmagyaráz, észjárása analitikus, boncolgató. Az ember 
tudathasadásos állapotba került, elvesztette „jó közérzetét”.  Minden ember eredendően 
egyenlő, abban különbözünk, hogy az értelem által felvetett kérdésekre különféle módon 
válaszolunk. Ahhoz, hogy az ember az egyensúlyt megtalálja, szükséges, hogy felismerje 
az önmagában rejlő értékeit, és azt is, hogy miképp teljesíthetők ki az ember ember 
voltának lehetőségei.  

„A születés nem egyetlen aktus, hanem folyamat. Az életnek az a célja, hogy teljesen 
megszülessünk, és az a tragédiája, hogy legtöbbünk meghal, mielőtt voltaképpen 
megszületne. Élni annyi, mint minden pillanatban születni. A halál akkor következik be, 
amikor ez a születés abbamarad.” [94] Ahhoz, hogy ezt a folytonos születést át tudjuk 
élni lelki egészségben kell élnünk. „A lelki egészség azt jelenti, hogy telített érzelmi 
viszonyban vagyok emberrel és természettel, hogy úrrá lettem az elkülönültségen és az 
elidegenedésen, hogy átéltem az eggyé forrást minden létezővel - egyszersmind átéltem 
önmagamat ..., teljesen megszülettem, hogy azzá lettem, ami potenciálisan vagyok;“ [95]  
(Ennek a teljesség-érzésnek tapasztalatát írja le Moody azoknál az embereknél, akiket 
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visszahoztak a halálból, és átélték a halálközeli élményeket.) 
Fromm szerint a nyugati ember szenved, „az élet kipereg az ember keze közül, mint a 

homok: hogy úgy fog meghalni, hogy nem is élt; hogy noha dúskál a javakban, élete 
mégis örömtelen.” [33] 

Fontos életünk „művészi” szinten való leélése. Ehhez erényeket kell önmagunkban 
kifejleszteni. Fromm szerint ezek:  
 fegyelem  A mai ember a napi nyolc órás „fegyelmet” letudva, „lazít”. Kevés az 

önfegyelme. „Lényeges azonban, hogy a fegyelem ne külső késztetés eredménye legyen, 
hanem az ember saját akarata fejeződjön ki benne; .... Felkelni egy meghatározott 
időpontban, meghatározott időmennyiséget szentelni a nap folyamán olyan 
tevékenységnek, mint elmélkedés, olvasás, zenehallgatás, séta nem merülni el, 
legalábbis nem egy bizonyos minimumon túl, olyan pótcselekvésekben, mint a 
ponyvaregények meg a filmek, nem enni-inni többet a kelleténél: íme néhány kézenfekvő 
és elemi szabály.” [96] 
 koncentráció  tanuljunk meg egyedül maradni önmagunkkal. Mi egyszerre több 

dolgot csinálunk, eszünk, olvasunk, rádiót hallgatunk, dohányzunk. „Te vagy a tátott 
szájú, mohó fogyasztó, aki elnyel mindent” [97]  
 türelem  Mi rohanunk, gyorsabb és gyorsabb gépeket, közlekedési eszközöket 

fejlesztünk ki, még sincs időnk. Elrohanunk önmagunk mellett.  
 mesteri tudás megszerzése  mindennél előbbre való feladat legyen. Amit teszel, 

tedd mesterien. „Aki mester akar lenni, annak rá kell szánnia az egész életét, de 
legalábbis ehhez kell igazítania. Ehhez pedig gyakorolnia kell a fegyelmet, a 
koncentrációt és a türelmet élete minden szakaszában.” [98] 

Fromm a szeretetre is nagy hangsúlyt helyez. A szeretni-tudás is művészet, melyet 
tanulnunk kell. (A róka is erre tanítja a Kis Herceget.) Ehhez fontos az egészséges 
nárcizmus, a kifejlesztett alázat, tárgyilagosság és az értelem. De ahhoz, hogy alázatosak 
tudjunk lenni a mai világban, belső hitre van szükség. Racionális hitre, amely 
meggyőződésen alapuló, a személyiséget átható jellemvonás. „A racionális hit alapja a 
termékenység: hittel élni annyi, mint termékenyen élni.” [99] Ez a belső hit adhat erőt az 
úton. Fontos, hogy tudjunk hinni önmagunkban, emberi kapcsolatainkban. Keressük meg 
önmagunk számára ezt a belső hitet és munkálkodjunk rajta.   

 
1. 8. Angyal András szerint három egymással kölcsönhatásban álló erő határozza meg 
az ember viselkedését: autonómia, homonómia és a heteronómia.  

Autonómia: az életfolyamat. Dinamikus egészként kell tanulmányozni. A szervezet 
számos, specifikus funkcióval bíró részből, szervből áll. Minden szerv funkciója azáltal 
határozható meg, amit a szervezet további részei számára teljesít, de az egész jelentése 
nem származtatható a részfunkciókból, az annál sokkal több.  

Heteronómia: a környezet, ahol az ember él. Ez befolyásolja őt, hiszen ki van téve a 
fizikai világ törvényeinek. Elindítja az ingert, de az, hogy a szervezet erre hogyan reagál 
az már autonóm. A külső ingerre minden szervezet más és más módon válaszol. 

Homonómia: a vágy, hogy harmóniában legyünk önnön határainkat meghaladó 
egésszel. A viselkedés erőteljes motiváló tényezője. Két alapvető érzés uralkodik 
bennünk: a hatalomvágy és a közösségi érzés. Angyal András szerint a közösségi érzés 
igen fontos, mert ha életünkkel valami nincs rendben, több bajunk van ezzel az érzéssel, 
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mint bármi mással. A homonómia tiszta megnyilvánulási formáit találjuk művészi, vallási 
és a szociális szférákban. Számunkra személyközi viszonyokban való megjelenése 
releváns. Angyal szerint, amit szeretetnek nevezünk az a homonóm tendencia 
megnyilvánulás az emberek közötti viszonyban.  

 
1. 9. Rüdiger Dahlke mai pszichológus. Ő a mai, rohanó ember szemszögéből nézi az 
embert, az élet értelmét. Azt vallja, hogy nekünk modern embereknek nem könnyű 
megtalálnunk az utunkat, és különösen nehéz megbirkóznunk fejlődési állomásainkkal. 
Főleg azért, mert elvesztettük a rituálékat. Ezek nélkül, mint beavatási szertartások nélkül 
tehetetlenül állunk szemben a természetes fejlődési lépcsőfokokkal. Minden fejlődés 
ugrásokban történik. Ezekhez a régieknek átsegítő szertartásaik voltak, amelyek 
biztonságot adtak nekik a világban való eligazodásra. A mai ember elvesztette ezeket a 
„babonás” rítusokat. Manapság a legtöbb ember fejet hajt az öregedés előtt, de öregnek 
lenni senki nem akar. „Akit a tudatosság vezet az életen át, az a szükséges átmeneteket 
idejében fel fogja ismerni, és utak fognak nyílni a számára, hogy rituálisan megbirkózzék 
velük. Élete összhangban lesz a belső képekkel és a külső szimbolikával tele felismerési 
lehetőségekkel, amelyekben az ősi tudás feltárulkozik előtte. A környezete lesz a tükre és 
sorsa a terapeutája.” [140] Tehát a tudatos életet hangsúlyozza, az odafigyelést, a 
ráismerést a lépcsőfokokra és a lehetőségekre.  

 
1. 10. Bruno Bettelheim mai gyermekpszichológus. Tapasztalata szerint a gyermekek 
egészséges lelki fejlődése szempontjából is hihetetlenül fontos, hogy értelmét lássák az 
életnek. Ők a meséken keresztül kaphatnak útmutatás.  
  

Ezek az elméletek az embert felemelik, tisztelik. Szerintük mindenkinek megvan a 
lehetősége a teljes életre, csak élni kell vele, de ez életünk legnagyobb feladata is. Nagy a 
felelőssége mind az egyénnek, mind a környezetnek. Mivel társadalomban élünk, 
személy szerint mindannyian felelősek vagyunk a körülöttünk élőkért, és ebből nem 
húzhatjuk ki magunkat. A halál fényében tudatosul bennünk életünk végessége. Ha 
örökké élnénk, nem lenne olyan sürgető megtalálnunk életünk értelmét és célját. A halál 
árnyékában jövünk rá, hogy napjaink, óráink milyen értékesek.  

Úgy érzem, az egyedi út megtalálása hozhat belső boldogságot az ember számára. 
Olyanná váljunk, mint amit az a bensőnkbe rejtett terv hordoz, amely lehetőségeink titkát 
őrzi. Ezeket a kérdéseket pedig ne csak a filozófusok, a mai pszichológusok tegyék fel, 
hanem mi, a gondolkodó EMBEREK is.  
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2.  Néphagyományaink  

2.1. Kultúrtörténeti örökségünk - Halotti beszéd 
 

 Látjátok feleim szemtükkel mik vagymuk: 
 isa, por és hamu vagymuk. 
 

A kultúra a helyes cselekedetek forrása, a helyes formák és a váratlan eseményekre 
felkészítő példák gyűjteménye, az ünnepi rituálék és a hétköznapi szokások szintjén 
éppúgy, mint a művészetekben. A kultúra az a valami, ami a tudást a tudatlanok, a még 
kialakulatlanok számára is megérezhetővé, átélhetővé, kívánatossá, emberközelivé, tehát 
követhetővé teszi. Kotsis Árpád írja „a kultúra a környezet, a gondolat és a cselekedetek 
harmóniája, gyönyörű összhangzata: az élet éneke.” 

„Ennek a kultúrának és egyben természetesen a magyarságnak, a magyarság 
szellemiségégének, tudásának egyik fontos dokumentuma, felbecsülhetetlen szellemi 
kincse: a Halotti beszéd és annak is az első sora.” 123 Ez a legrégebbi, összefüggő 
magyar nyelvemlékünk. A XII. század utolsó éveiben irt, latin nyelvű egyházi könyvben, 
a Pray-kódexben maradt ránk. Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában 
található. A magyar Halotti Beszéd 26 sor. A kutatások mai állása szerint valószínűleg az 
egykori, 1203-ban tűzvész áldozatául esett boldvai bencés monostor számára készült és 
bencés szerzetesek írták. Első sora: „Látjátok feleim szemtükkel mik vagymuk: isa, pur 
és hamu vagymuk.” 

Ezt a mondatot igen sokféleképpen értelmezik. A legtöbb nyelvész a 
következőképpen fordítja le mai nyelvünkre: Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk: 
íme - vagy bizony -, por és hamu vagyunk.  

Kotsis Árpád szerint a lélek „mint tudjuk, bennünk, az emberben lakozva, a 
születésünktől a halálunkig velünk marad, és amely tulajdonképpen mi vagyunk”. 123 
Ha elismerjük a lélek létezését, ennek a mondatrésznek teljesen más lesz a jelentése. 
Ezen elgondolkozva rádöbbenhetünk, hogy őseink milyen mély ismerettel rendelkeztek 
az élet dolgait illetően. „Kevés igazi kultúra létezik ezen a világon, de ezen kevesek 
között előkelő helyen, az elsők között lehet és kell említeni a magyarság ősi kultúráját, 
amely napjainkra már ismét kezdi kifejteni áldásos, éltető, helyes utunkat bevilágító 
hatását. … Nem véletlenül, hiszen az eddig gyökértelennek hirdetett nyelvünkről kiderült, 
hogy ő a főgyökér ….., és egyenes ágú őseredetet feltételez!” [123]  

A legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy a magyar ember mindig is tisztában volt 
isteni mivoltával. Tudta, hogy test, szellem, lélek szentháromságra épül fel.  
 Isa = Lélek. Nem evilágiságra utal, a szellemiséget jelenti. Azt, hogy mi, emberek 

Isten gyermekei vagyunk, az Ő csodálatos lelki tulajdonságaival. Az ember, az isteni 
része, mely az örök Szeretet (de mondhatjuk azt is, hogy Isten, Kozmikus Tudat, 
Fényesség, Energia, Atya, Minden Létező, stb…..). 

És az ősi magyarság miért mondta, hogy az ember leglényegibb része az isa? 
Mert Isten, a Teremtő „bármilyen kegyeletsértőnek is tűnhet ez egy judeo-keresztény 
ember számára, de ki kell jelentenünk, hogy önmagában nem teljes. Nem lehet teljes, 
mert minden kisugárzásnak szüksége van egy rajta kívül álló befogadásra is. 
(Egyébként nincs hová kisugároznia.) Ezért van a magyaroknak 
Nagyboldogasszonyuk, aki Isten női „befogadó minőségű” párja, úgy hívják, hogy 
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Istár.” [123] Hiszen Isten azért teremtette a világot, mert egyetlenegy út nyílik a 
Teremtő számára, hogy Teremtőként megismerhesse Önmagát, ha teremt. Ehhez pedig 
ki kell lépnie az egységből, létrehozni önmagán belül a poláris világot, hogy legyen 
viszonyítási pont. Megjelenik az egy, majd abból a kettő, és mikor a kettő billegéséből 
újra egyensúly tud kialakulni az már a három. Egy magasabb minősége az egynek. 
 A Szentháromság tehát nem más, mint Isten – a férfi minőség, Istár – a női 
minőség, és gyermekük, Isa Szent hármassága. A magyar nép, az élet ezen finom 
rezgésű összefüggéseivel, génjei szintjén mindig tisztában volt.  
Mi mára ezt elfelejtettük. Lehetőségünk van emlékezésre. De nem csak lehetőségünk 
ez, hanem kötelességünk is. 

Ha tovább vizsgálgatjuk magyarságunk őstudását, meglepődhetünk azon az 
állításon is, hogy a magyar embernek két lelke van. Az egyik lélek akkor költözik a 
magzatba, amikor megmozdul anyja hasában. Megkapja az önálló akarat adományát, 
az isteni szabad akaratot, övé lett isa, mely halhatatlan és örök.  
 Pur = „Lélekzet”. A másik lélek akkor költözik a gyermekbe, amikor az 

megszületve először levegőt vesz. Ez lesz a „lélegzete”, kapcsolata a természettel, a 
pur. Figyelmeztet is minket, hogy nem különálló lények vagyunk. Nagyon is függünk 
a minket körülvevő természettől, energiától. Őseink a természet közelében éltek, 
tisztelték erőit. Tudták, hogy legbelül mélyen mindannyian egyek vagyunk. Az első 
légvételkor az újszülött eggyé válik azzal a szellemlélekkel, amely aztán a haláláig 
vele is marad.  
 Hamu = Testünk. Ma már köztudott, hogy testünk tömegéhez viszonyítva 

ugyanolyan hőfokkal „ég”, mint a Nap. Őseink ezt tudták, mert hamu ott képződik, 
ahol égés van.  

 
Igen mély tudást közvetít felénk ez az egy mondat. Bölcsességet, amiből bátran 

meríthetünk. Üzenete számunkra, hogy nem csak test-hamu vagyunk, hanem összetartozó 
lelkek is.  
 
 
2. 2.  A magyar parasztság halálképe 
  
 „Má nekem más akaratom nincsen, 
 csakhogy e világból szép csendben kimenjek. 
 Bár csak adná a jó Isten, 
 hogy eszemen lennék az utolsó percen is.” 

Mezőkövesd, 1981. 
 
 A mulandóság tudata áthatja a parasztság gondolkodását, de ez nem befolyásolja 
életkedvét. Az élet végességét szimbólumokban, jelképekben fejezi ki, nyíltan nem 
beszél róla. Ezek a jelképek pedig tökéletesen beleillenek a hétköznapok és az ünnepek 
más tartalmú jelképrendszerébe is, azokkal egységet alkotnak. A minden évben ismétlődő 
ünnepekben is megjelennek, hiszen a halált az élet természetes befejeződésének tekintik, 
és avval teljes mértékben összefügg.  
 Haláleset, évforduló vagy evvel összekapcsolódó ünnep kapcsán, azok a 
szimbólumok melyek passzívan a mindennapokban is megtalálhatók aktivizálódnak, 
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előtérbe kerülnek. A paraszti kultúrában a halál megjelenhet dalban, balladában, 
mesében, mondákban, táncokban, szokásokban, hiedelmekben vagy vizuális ábrázolások 
formájában is. Azt a tényt azonban, hogy minden ember halandó, a legritkább esetben 
mondják ki, de hagyományaikkal ennek elfogadására törekszenek. Gondolkodásuk 
szerint a középső tisztesség szertartása (az esküvő) – a születés és halál között – volt az 
egyetlen, melyet szabad akaratából választhatott az ember és  asszony, és itt is 
figyelmeztették őket az idő végességére: Ásó, kapa, nagyharang válassza el őket 
egymástól! – mondták az ifjú házasoknak.   
 Minden társadalomnak feladata és kötelessége is, hogy az egyént ne érje 
felkészületlenül az élet végessége. A halálról, a halottról, a mulandóságról kialakított 
társadalmi vélekedések megszabják az adott társadalom hozzáállását a témához. Kialakít 
egy normatívát melyben könnyebb eligazodni, a nehéz időkben pedig van mibe 
kapaszkodni. „Jellegzetes halálképe révén a magyar parasztság arra törekszik, hogy az 
egyes embert a halál bénító tudatából felszabadítsa, s testi és szellemi energiáit az életre 
irányítsa.” [143] 

A parasztságban a múlandósággal kapcsolatos ismeretek mindenki számára 
kötelezőek, hiszen egyrészt meg kell adni a hozzátartozóknak a végtisztességet, másrészt 
fel kell készülni mindenkinek, hogy tisztességgel tudjon megfelelni élete utolsó 
feladatának, szembe tudjon nézni saját halálával.  

A népi hagyományban az egyén belenyugvással fogadja halálát, de ez nem mélabús 
elfogadása az elmúlásnak. „Abban, hogy tisztességgel haljon meg valaki, nem az utolsó 
percek a mérvadóak, egész leélt életéből meríthet csak erőt. Legalábbis erre ösztönöz 
mindenkit a közös hagyomány és a közös vélekedés. A közösségi jelenlét, a nyilvánosság 
egyúttal bizonyos fokig kényszeríti, fegyelmezi is a vég óráira jutót, hiszen – mint egész 
élete – utolsó pillanatai is mások szeme előtt zajlanak le.” [144] Elítéli a közösség azt, 
akin úrrá lesz a halálfélelem, hiszen azt bizonyítja, hogy nem készült fel, nem élt 
tartalmas életet   

Azért tudja a parasztember elfogadni a halált, mert hisz a lélek halhatatlanságában. 
Hitük szerint a lélek leggyakrabban az utolsó lélegzettel, a végső szusszanattal távozik. 
Aki elvérzik, annak a „vérében folyt ki a lelke”. Kunt Ernő szerint ez a szemlélet a 
kereszténység előtti képzeletkörig nyúlik vissza.  Az ősi magyar nép a lélek könnyedségét 
pillangó, méh, vagy madár jelképével fejezte ki.  

A parasztság szoros kapcsolatban élt a természettel. Tudták, hogy tavasszal a „halott” 
táj újjáéled, megszületik az élet. Ősszel pedig aludni tér a természet. De ez nem a véget 
jelenti, hanem a pihenés, felkészülés időszaka. Képesek voltak párhuzamot vonni saját 
életük, születésük és haláluk és a természet ritmusos változása között. Ismerték az élet 
ritmusát. Cselekedeteikkel mindennapjaikban megélték, és fontosnak tartották a rítusokat. 
Ezek őseik társadalmi megegyezésén alapultak, beépültek mindennapjaikba és szokássá 
váltak. Azért nagy előny a szokások, a rítusok alkalmazása, mert tehermentesíti a tudatot, 
a magatartást gördülékennyé teszi, és transzfer révén a személyiséget gazdagítja. Keretet 
adott az életnek, megkönnyítette mindennapjaikat. Kimondatlanul is átérezték az élet 
végességét, életüket ennek szellemében élték. Az éjszaka, az alvás gondolatkörükben 
kapcsolatba hozható a halállal, „kis halálnak” is nevezték. Éppen ezért az esti ima igen 
fontos volt a magyar parasztság életében. Számot vetett cselekedeteivel, hibáiért 
bocsánatért fohászkodott és megbocsátott az ellene elkövetett vétkekért. Hiszen nem 
lehet tudni, hogy a következő napon lesz-e módja hibáit jóvátenni.  
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„Lemegyen a fényes nap.  
 Felkel-e nékem holnap? 
 Számadásom nem egész, 
 Nem vagyok még útra kész. 
 
 Mi lesz velem, ha meghalok 
 Bűnömmel, ha sírba szállok 
 Hová leszek, ha a halál 
 Halálos vétekben talál?” [145] 
 

A következő reggeli gyermekmondóka pedig „Hazahoztam az embert”, vagyis 
visszatértem álmomból, felébredtem, de egyúttal figyelmeztet a halandóságra is, hiszen 
megjelenik benne a koporsó: 

 
„Jó reggelt, 
 Hazahoztam az embert  
 Vettem néki minden jót, 
 Diófából koporsót.”  

 
A hét napja szempontjából a pénteket hozták összefüggésbe a halállal. Krisztus 

halálának emléknapjá-nak tartották.  
A parasztság szoros kapcsolatban, együtt élt a természettel. Az esztendőt zárt 

egységként fogta fel. A tavasz az újjászületés, a kezdet, a földművelés számára a vetés 
ideje. A nyár a beérés, az érett kor. Az ősz az öregkor, a felkészülés, a visszahúzódás 
időszaka. November 1. a halottak ünnepe, majd elkezdődik a hideg, a természet pihenése. 
Az emberek is többet aludtak, hiszen követték a természet ritmusát. A tél a halál 
időszaka. De hitük szerint ez csak látszólagos halál, hiszen a föld mélyén ott a mag, ami 
az első tavaszi napsugarak hatására ismét fejlődésnek indul. Ó év – az elmúlt év 
temetése, Új év – az évszületés. A farsang – pedig a tél temetése, az új életbe vetett 
remény és hit ünnepe. Analógiával ez a halál utáni élet lehetőségének megjelenése. 
Felföld nyugati területén a tavaszi ünnepkör kezdő szokását halálkihordásnak hívják. A 
parasztság halálra, a haldokló ellátására való felkészülése nem a pillanatnyi igényből 
indul ki, hanem átszövi az egész évet. Része életüknek, ünnepről – ünnepre van olyan 
feladat, rítus, ami felkészít erre.  

Igen fontos a szegények megvendégelése, jól tartása több ünnep alkalmával is. 
Például Csíkdelnén halottak napján sütik a halottak lepényét, amelyet a szegényeknek 
szánnak. A magyarság gyökereiben tudta, hogy nem elkülönült lelkek vagyunk, hogy 
összetartozunk, és az egység részei vagyunk. Ezért fontos volt a szegények, koldusok jól 
tartása ünnepek alkalmával, mert tudták, ha adok, avval önmagamnak szolgálok. 

A parasztság számára igen fontosak voltak a rítusok. Az emberi élet főbb szakaszai 
biológiai változáson alapulnak. Ezek fordulópontok. Átlépés egyik életszakaszból a 
másikba. (Erikson pszichológiája is az életszakaszokra épül. Érdekes, hogy ezt a mi 
magyarságunk mindig is tudta!) A zárt közösségekben ez nemcsak az egyén életében volt 
fontos állomás, hanem az egész társadalom számára jelentős eseménynek számított. 
Ezeket a kulturális antropológia átmeneti rítusoknak nevezi, hiszen akkor végzik, amikor 
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az egyén egyik társadalmi helyzetből (tulajdonképpen biológiai fejlettségi fokából) egy 
újabb szakaszba megy át. Valamennyi átmeneti rítus jelekben kifejezetten gazdag és 
három nagy szerkezeti egységre épül fel: felhívják a figyelmet az eseményre, 
lebonyolítják magát az eseményt, és feloldják az általa keltett közösségi hatást. 
Valamennyi rítus az adott paraszti társadalom belső munkájának eredménye. Külső, 
belső átalakuláson megy keresztül a személy. Ezt még ruházatának változása is tükrözi. 
„Öregesen járok én má’ kedvess. Magam gyászában: a magam gyászán - mondta egy 
idős mezőkövesdi asszony.” [146] Evvel nem csak férje gyászát fejezte ki, hanem, hogy 
önmaga felett is eljárt az idő. „Az emberi élet fordulói és a temetés, halál közötti jelképes 
kapcsolat egyrészt külsődleges, mondhatni, formai, másrészt azonban a világkép 
mélyebb megfelelései fogalmazódnak meg általa.”[146] A magyar parasztság minden 
rítusban megjelenik az elmúlás, a halál, de a temetési szertartások alkalmával 
visszaemlékeznek az életre.  

Az idősödő ember egyre kevesebbet tud dolgozni. Mozgása meglassul, 
fáradékonyabbá, gyengébbé válik. A több generációval együtt élő öregember feladata is 
ennek szellemében változik a családban. El tudja fogadni, hogy annyi beleszólása van a 
fiatalabbak életébe, amennyi munkát „le tud tenni az asztalra”. Tehát egyre kevesebb. És 
ahogy „fogy” az idő, már csak akkor szól, ha kérdezik.    

Amikor az öreg érzi, hogy közeleg a halál, dolgait elrendezi, adósságát megadja, 
szerszámait kijavíttatja. Ugyanakkor arra ügyel, hogy a halál készületlenül ne találja, 
imádkozik, elmélkedik. Szeretteit a morális értékek tiszteltére inti, tanácsaival segíti őket. 
A halált az élet természetes részének tekinti. Feladatnak, melynek tisztességgel kívánnak 
megfelelni. Beszélgetnek ismerőseik haláláról, példájukból és a hagyományokból is 
tanulva készülnek sajátjukra.  

Arra a kérdésre, hogy a magyar parasztság életében mikor kezdődik a készülődés a 
halálra, nehéz megválaszolni. Az biztos, hogy az unokák megszületése, az ifjabb 
generáció növekedése félreérthetetlen figyelmeztetés. És ekkor már kezdenek készülni. 
Összerakták halotti ruhájukat, a szemfedelet, a ravatalterítőt, a koporsójukat pedig 
elkészíttették. Időnként a férfiak még a fejfájukat is elkészítették. Sírhelyet választottak a 
temetőbe, a temetésre a pénzt félretették. Fontosnak tartották a család jövőjét. 
Végrendelkeztek, amit a hátramaradottak 100%-ig betartottak.  

Felfogásuk szerint a szép halál annak jut, aki teljesítette feladatát, betartotta a 
közösségi normákat, sőt erősítette azokat. A szép halál öregkorban, felkészülten éri az 
embert, nem váratlanul, hosszas betegség után. Ez a tiszta, erkölcsös, Istennek és a 
köznek tetsző élet koronája. A halált az élet természetes részeként élik meg. Tudják, hogy 
elkerülhetetlen: Halál ellen nincs fű a kertben - mondogatják.  

 
A magyar parasztság emlékében megőrződött a dualisztikus felfogás. Egyrészt a 

látható, a mindennapi életben kézzelfogható anyagi minőség – mint mulandó, másrészt az 
azt mozgató, nehezen megfigyelhető szellemi minőség – mint halhatatlan rész. A 
kereszténység előtti magyarság hite még ősi gyökerekből merítkezett. Ismerték a romboló 
Istent és a teremtő Istent, mely két teljesen eltérő hatást mutatott, de tudatukban egy azon 
tőről fakadt. Mi azt gondoljuk, hogy az egyik kizárja a másikat. Ők pedig a 
néphagyományaikban is megélték ezt a kettőséget. Tudták, hogy ez az élet természetes 
polaritása. Mozgás, energetikai csere, a régi formák állandóan pusztulnak, helyet adva az 
újnak - halál és újjászületés. A léleknek is legalább két minőségét különböztették meg: a 
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lélegzetlelket (pára, lehelet) amelyet lényegében az életfunkciókkal azonosítottak, és a 
képmáslelket (vagy árnyéklelket), amely inkább a személyes adottságot, a karaktert 
határozta meg. A lélegzetlélek az utolsó lehelettel távozik a testből. Az ősi magyarság 
lélekhite sokoldalú volt. Ez a hit adott erőt, biztatást a tartalmas élet megélésére.  

Mindenkinek önmagán kellett észrevenni az idő előrehaladását. Az igaz, hogy 
akarva, nem akarva, ahogy az idő halad, „szaporodnak az évek, szaporodnak a halállal 
való gondolatok is. ... Ezért vélem én úgy, hogy a természet már maga is felkészít 
bennünket a végre.”[56] - írja Jung is.  

 
A Halál postája című középkori történet is erre figyelmeztet, mely nekünk is 

tanulságul szolgálhat:  
 

A halál egy öreghez eljővén 
 Megáll előtte és mondá: „Gyere, vén!” 
 „Ki vagy te?” – kérdé az öreg,  
 Mert én tégedet nem ismerlek. 
 Emez felel: „A halál vagyok.” 
 S köpenye alól kaszája kiragyog.  
 Megszeppen erre és vitát kezd az ősz: 
 „Mégsem szép tőled, hogy így egyszerre jősz!” 
 Nem érkezett se kártya se levél,  
 Jöttödre nem is figyelmeztettél.” 
 „Micsoda? Hogy nem figyelmeztettelek? 
 Ez már hazugság tőled, vén gyerek. 
 Mikor élted harmincon túl haladt, 
 Rakni kezdtem arcodra a ráncokat. 
 Ezt mindenki észrevette, csak te nem. 

Ez volt elő-látogató jegyem. 
Később, hogy ismerkedjünk kicsit 
Más alakban is jelzém, hogy lesz vizit 
Pomádét küldtem mégpedig eleget 
Mitől hajad folyton fehéredett 
Durvábban is jelezvén hogy jövök 
Megtépáztam néhányszor üstököd 
Úgy hogy egész kopasz lettél bele 
De te nem sokat törődtél vele 
Még durvábban jelezvén magam 
Midőn tobzódtál lakomák alatt  
Ettél fácánt ittál tokajit 
Megkocogtattam lassan a fogaid 
Mitől ezek elkezdtek hullani 
Ez is jöttömet jelenti atyafi 
S lásd tréfából még azt is megtevém 
Hogy látatlanból a nyakadba ültem én 
Az utcán is hordtál a hátadon 
Magad is mondád hogy valami nyom 
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És görbülni kezdett egész alakod 
No ismerj meg, én voltam lovagod 
Ne mond hát nékem azt jó öreg 
Hogy én tégedet nem figyelmeztettelek 
S ha így talállak készületlenül 
Te vagy az oka egyes egedül 
Hanem a vitának nincs most már ideje 
Hanem készülj fel gyorsan, és gyere! 
                 [147] 
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3. A tudatos élet vállalása  
 

Mihelyt megtanulunk meghalni, megtanulunk élni. 
Morrie professzor 

 
Ha gondjaink vannak, rögtön fohászkodunk. Még az ateista fejében is megfordul a 

könyörgés gondolata. Szeretünk biztonságban, jólétben élni. A változás, a veszteség, 
esetleg a halál gondolatával szembesülni nem akarunk. Azt felejtjük el, hogy felelősek 
vagyunk önmagunkért! Tennünk kell a lelkünkért! Nem késő! Lebegjen a szemünk előtt 
az S.O.S.! - Save our souls! - Mentsétek meg a lelkünket! Érdekes, az ember régóta 
tisztában van vele, hogy ő nem azonos a testével. Időnként mégis elfelejtjük.  

Nézz körül a világban, lásd meg, vedd észre az utakat. Feladatunk a tudatos élet. 
Minden tudatosan megélt pillanat egy lehetőség, hogy el tudjunk indulni befelé, 
önmagunkba. „Ha nem haladsz befelé, kívül rekedsz.”[126] Morri professzor tudatosan 
kívánta megélni haldoklását, ezzel is példát mutatva az utána jövőknek. Élete utolsó 
pillanatáig feladatának tekintette a tanítást. Vállalta a nyilvánosságot, beengedte a TV 
kamerákat a meghitt légkört árasztó betegszobájába is. Jó tanár módjára az általa 
leglényegesebbnek tartott gondolatokat többször is megismételte, hogy el ne felejtsük: 
„Megismétlem: ha nem haladsz befelé, kívül rekedsz.” [126], vagyis, ha nem mersz 
szembenézni önmagaddal, félelmeiddel és gyönyörű csodáddal, életed felszínes lesz.  

Gondoljuk végig, ha a következő pillanatban meghalnánk, most, visszatekintve az 
életemre, mit mondanék?  „Hát igen, leéltem, elmúlt.” vagy „Éltem gyermekeimért, a 
munkámért.” vagy „Igen! Teljes életet éltem!”. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen 
élnénk meg ezt a pillanatot. De ne várjunk halálunk pillanatára, tegyük fel most a 
kérdést: Milyen életet éltem? Mit hagyok magam után? Milyen érzéseket, cselekedeteket 
hívok elő az emberekből? Figyelj a szívedre, amikor a kérdést felteszed! Mit érzel? 
Elégedett vagy? ... Még nem késő! Bátran változtass! Vállalj új utakat! Keress új 
barátokat! Nézz szembe önmagaddal! 

Tapasztalatom szerint, egyedül nagyon nehéz elindulni. Utat mutatva, ezt tanítani 
kell! „Elmélkedjünk hát már korán életről és halálról, foglalkozzunk a titkokat feltáró, 
ihlető és megindító költészettel és zenével, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott, 
egészséges és hosszú életet élhessenek. Az ilyen élet alapjait már a legkorábbi években le 
kell rakni – énekkel, tánccal, olyan példák és alkalmak segítségével, amelyek gyengéden, 
a művészet eszközeivel átformálják a durvaságot és kegyetlenséget az életben, 
cselekedeteinkben és végül halálunkban.” – Yehudi Menuhin 

Az eltávozásra, az élet lezárására készülni kell. A legjobb lenne már gyerekkortól 
elkezdve tudatosítani ezt. Szép fokozatosan minden korosztály számára a saját szintjén 
elgondolkodni a halál kérdésén. Talán nem is evvel van a probléma, mert a halált, mint 
lehetséges végkimenetelt tudjuk, de még a gondolatokkal sem merünk szembenézni. 
Beszélgetni róla pedig, még a hideg is kiráz. Így aztán száműzzük a tudatos szférából. Ha 
időnként mégis szembe jön velünk, például temetésre kell mennünk, gyorsan letudjuk a 
kötelezettséget, és már pontot is tettünk az ügy végérre. 

A gyermekeknek a halál még természetes lenne, ha mi felnőttek nem rémülnénk meg 
kérdéseiktől. Pedig a gyerek csak kíváncsi, életkedvét nem tudnánk keresztbe törni, ha 
megpróbálnánk őszintén válaszolni. „Hova ment a nagymama?” – kérdezheti, mi pedig 
dadogunk, és igen kényelmetlenül érezzük magunkat. Még önmagunk előtt is titok, 
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hogyan tudnánk válaszolni. Pedig csak kutakodni kellene, és máris jönnének szembe a 
könyvek, események, a megtapasztalások.   

Megdöbbenve olvastam Polcz Alaine munkájában a beteg gyermekek halálhoz való 
hozzáállásáról. Ők megtapasztalják, hogy a felnőttekkel erről a témáról nem lehet 
beszélni. Hamar megtanulják, hol a határ. A gondolatokat azonban csak ki nem mondottá 
lehet tenni, megtiltani a vele való foglalkozást nem lehet. Hiába nem beszéljük meg a 
gyerekkel, hogy beteg, esetleg meg is halhat, ő ezt jól tudja. Azért nehéz a helyzete, mert 
nincs senki, akivel belső lelki életéről beszélni tudna, hiszen mi erre alkalmatlanok 
vagyunk. (És a haldokló felnőtt is szembetalálkozik ezzel a tabuval.) Mi sem dolgoztuk 
fel ezt a témát önmagunkban, hogyan tudnánk akkor a gyermekek kérdésére válaszolni. 
Tanulságos esetet említ könyvében: 

„Egy tízéves, nagyon szegény, sokgyermekes családból származó leukémiás kisfiú, 
aki többszöri, huzamos ideig tartó kórházi kezelése során halálfélelemről, haláltudatról 
nem beszélt, s jelzéseket sem adott senkinek, se családtagjainak, se az orvosoknak vagy 
nővéreknek helyzetéről és állapotáról látszólag mit sem tudva, meghal. Holmija között 
találnak egy kis dobozt, négyszáznyolcvan forinttal, mellette egy cédulát: ’Ezt a pénzt a 
temetésemre gyűjtöttem.’”[116] A ki nem mondott gondolatok és szavak örökre 
megválaszolatlanok maradtak.  

Nem hiszünk az angyalok világában, a szellemvilág létezését elutasítjuk. Hitünk 
kiégett, egyedül élünk a világban.  

Érdekes módon azok az emberek, akik valamiért közel kerültek a halál kapujához, 
megváltoztak. Megértik, hogy a mindenségben minden kapcsolatban van egymással. 
Tisztelni kezdik a természetet, az embereket. Egy hatvankét éves üzletember, aki 
halálközeli élményt élt át a következőket mondta:  

„Amikor a kórházban magamhoz tértem, az első dolog, amit megláttam, egy virág 
volt, és sírni kezdtem. Akár hiszi, akár nem, soha nem néztem meg igazán egy virágot, 
amíg a halálból vissza nem tértem. Amikor halott voltam, megtanultam, valami igen 
fontosat: hogy mindnyájan részei vagyunk egy nagy, élő mindenségnek. Ha azt 
gondoljuk, hogy árthatunk valaki másnak, vagy más élő dolognak anélkül, hogy 
magunknak is ártanánk, keserűen csalódunk. Ha ma erdőt, virágot, vagy madarat látok, 
azt mondom: ’Ez én vagyok, ez része az énemnek.’ A világon mindennel kapcsolatban 
állunk és ha szeretetet sugárzunk ki ezeken a kapcsolatokon keresztül, akkor boldogok 
vagyunk.” [127]  

A halálközeli élményt átélt emberek értékrendje átértékelődik. Visszanyerik 
elvesztett hitüket. Magukra találnak. A legfontosabb a szeretet lesz az életükben, az 
áradás a másik felé.  

„A szeretet az egyetlen racionális cselekvés.” – mondja a bölcs is.  
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3. 1. Tudattalan életünk 
 
 Nemcsak azért tartozunk felelősséggel, 
 amit megteszünk, hanem azért is,  
 amit elmulasztunk megtenni. 

 Paramhans Swami Maheshwarananda 
 

Az aktív évek alatt a munka teljes figyelmet, odaadást kíván a ma emberétől. Ez így 
van a mi kultúránkban. Itt és most kell helytállni, felnevelni gyermekeinket, gondoskodni 
a családról.  

A 40 év alatt, amit munkával töltünk, nem biztos, hogy rátalálunk hivatásunkra sem. 
A munka pedig előbb-utóbb kötelesség lesz. Vannak országok, ahol hétévenként 
munkakört kell változtatni. Tudják, hogy az ember egy idő után rutinból dolgozik. 
Tisztában vannak valamivel, amit mi elfelejtettünk. Az élet, az mozgás, cselekvés. Az 
egy helyben topogás nem visz előbbre. Sőt a feladatok, a kihívások hiánya monotonná 
teszi életünket.  

Nézzük meg a mai öregek többségét. A Cavinton, a Nootropil, a gyógyszeres agyi 
értágítás világát éljük. Félnek, rettegnek az elbutulástól. De mit tesznek azért, hogy ez ne 
következzen be? Mit tesznek a szellemi frissességért? 

Krízishelyzetbe kerültünk. Nem figyelünk oda a még gondolkodó bölcsebbekre, 
helyettük az „életművészek” lettek a példaképeink. De ezek csak külsőségek. Nem 
tudhatjuk, hol vannak „ők” valójában. A pillanatnyi színjátékot rávetítjük az egészre, és 
példa értékűnek tekintjük.  

Hétköznapjainkban sem próbáljuk meg felfedezni a lehetőségeket, az apróbb 
örömöket. Az ünnepek pedig – nos, ünnepelni is elfelejtettünk.  

A gyereknevelés kérdése is problémákat okoz. Nem hagyjuk „felnőni” 
gyermekeinket. Túlzottan féltjük, óvjuk őket. Itt is alapvetően a természet ellen 
dolgozunk. Gyermekeink számára engedjük, hogy megéljék úgy a pozitív, mint a negatív 
tapasztalatokat, és azokon keresztül fedezzék fel önmaguk számára a középutat.  Nincs 
rossz, és nincs jó.  Valami csak egy másik dologhoz képest lehet jó vagy rossz. A két 
fogalom egymást feltételező párt alkot, és egyiknek sincs értelem a másik nélkül.  

A Tao Te King-ben olvashatjuk: 
 
„Mikor a szépet megismerik,  
felbukkan a rút is,  
mikor a jót megismerik, 
felbukkan a rossz is. 
Lét és nemlét szüli egymást, 
nehéz és könnyű megalkotja egymást, 
hosszú és rövid alakítja egymást, 
magas és mély kulcsolja egymást, 
sok hang összeolvasztja egymást, 
korábbi és későbbi követi egymást.”   

    (Weöres Sándor fordítása) 
 

 „Minden egyoldalú mozgás átcsap az ellenpólusába, miáltal kiegyenlítődik, vagy 



   
 
 
 

23 
 

egyensúlyba kerül. Az egyik oldal előhívja a másikat, a kettő együtt pedig kört zár 
be.”[40] 
Ez a kör a teljesség. Ez adhat olyan megelégedést, örömöt, amit egész rohanó életünkben 
kerestünk. Ez az élet mandalája. 

Az egyensúlyhoz, amelyet a természetben is megtapasztalhatunk, át kell élnünk mind 
a „pozitív”, mind a „negatív” pólusokat. Túl kell lépnünk mindkét végleten, mindkettőt 
megélve, megértve feljebb kell emelkednünk. Amit ebben gyermekeinknek segíthetünk: 
példát mutatva, szeretettel felkínálva önmagunkat, hogy bármikor „hazatérhessenek”.  

Tudatosítani kell önmagunk számára, hogy az ember az ellentétek világában találja 
meg „önmagát”. „Erósz révén tanuljunk meg az igazságot, bűn révén az erényt. Echart 
mester szerint nem kell eltúlozni a bűnbánatot, mert a bűn értéke igen nagy.” [34] Ha 
„bűnt” követünk el, és ezt észrevesszük, akkor van lehetőségünk másik utat választani, 
mert már tudom, hogy amaz hibás volt számomra, az nem én vagyok, az nem az én utam. 
Lehetőségem nyílik másik utat választani, és más szemszögből megtapasztalni önmagam. 

A tudatosan felvállalt szembesülés az árnyékbirodalommal hiányzik a mai 
énközpontú ember számára, ezért az egyensúlyt sem találja, és ez megbetegíti őt. A mi 
kultúránkban félelemmel viseltetünk e szféra iránt, igyekszünk elfojtani, leküzdeni, 
kiirtani. De ezeknek az elfojtott tartalmaknak sikerül egyre-másra új néven, új alakban 
felszínre törni, így a mai kor emberének mégis csak szembe kell nézni velük.  

Félelem uralkodik bennünk, görcsösen ragaszkodunk a saját énünkhöz, 
mindenhatóság-igényünkhöz. Csak a modern ember esetében tátong olyan óriási 
szakadék a profán és a szellemi lét között, hogy számára az is-is egykettőre vagy-vagy-
gyá válik.  Nehéz számunkra felismerni és elfogadni, hogy poláris világban élünk. Az 
egységből, a „paradicsomból” való kilépés, a fogantatással kezdődött. Majd 
születésünkkel belekerültünk a poláris világba. Ezzel egész életünkön át szembesülünk. 
Állandó döntések előtt állunk, vagy ezt, vagy azt választjuk. Ebből pedig hiányállapot 
alakul ki, hiányzik, amit nem választottam. „Az ember az ellentétek világában találja 
magát. Mindaz, amivel találkozik, polaritásként jelenik meg előtte, és gondolkodása, 
képzelőereje is sarkított. Így aztán számunkra, emberek számára lehetetlen észlelni az 
egységet, de még elképzelni is nehéz.” [37] – írja Dethlefsen is.  

Annyira sikerült eltávolodni az egyensúlytól, hogy nem ismerjük fel a kettőség, a 
polaritás fontosságát. „Csakis itt, a földi életben, ahol az ellentétek ütköznek, emelhető 
magasabb fokra a tudat.”[36] Igyekszünk, próbáljuk a „jobbik” utat választani, és aki 
mást választ azt megszóljuk. Pedig csak akkor nyílik lehetőségünk a tudatos választásra, 
ha van hasonlítási alapunk. Ha meg merem tapasztalni a „jó” oldal mellett a „rossz” 
oldalt is. Jelenlegi nézőpontunkból nem is tudhatjuk megítélni mi a jó és mi a rossz.  

 
„A szegény ember lova megszökött. Az egész falu sajnálta, hogy milyen rossz dolog 

történt vele. Az egyetlen jószága elhagyta. 
- Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja. – mondta a szegény ember. 
Egyszer csak hazatért a lova, és bizony több vadlovat is magával hozott. A falu 

népe irigykedett, hogy milyen jó dolog történt a paraszttal. 
- Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja. – mondta ő. 

A fia megpróbálta betörni a vadlovakat. Az egyik ló ledobta a hátáról, és a fiúnak 
eltört a lába. Az emberek sajnálták a szegény embert, milyen rossz dolog történt a fiával.  

- Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja. – mondta ő. 
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Egy napon katonák jöttek a faluba. Minden életerős férfit elvittek a háborúba. A 
szegény ember fia a sérülése miatt alkalmatlan volt a hadviselésre. Bizony irigykedtek, 
hogy az ő fia otthon maradt, milyen jó dolog történt vele.  

- Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja. – mondta ő.”  
A bölcs ember tudja, hogy nem látja át az „egészet”. Mi is csak szubjektív 

véleményünk alapján tudunk ítéletet mondani. Annyi nézőpont létezik, ahány ember. 
Mindenki a saját világában él, és alkot ítéletet. Mindenki a saját útját járja és ezen az 
úton mindenki máshol tart, más szemszögből lát rá az egészre. Más és más 
élettapasztalattal, múlttal rendelkezünk.  

Jogunk van másként választani! De mindig az a kérdés lebegjen a szemünk előtt:  Ez 
kívánok lenni? Ez a választás hoz számomra magasabb rendű megtapasztalást? Tehát a 
tudatos választás a fontos.  

„A polaritás ellenpólusa azonban éppen az egység.”[9] Tudatosítva magunkban 
egyoldalúságunkat, elfogadhatjuk, hogy nem lehetünk mindig és mindenben egészek, 
megnyílik az út a teljesség felé. Azáltal, hogy felismertük, rávilágítottunk, napfényre 
hoztuk, foglalkoztunk vele, kikerült az elfojtott tudattartamból Lehetőséget adtunk a 
teljességnek.  

Ha pedig már kiépítjük belső erőnket, elbírjuk viselni a környezet véleményét is. 
Nem ingat meg, ha éppen jónak vagy rossznak tartanak. Tudjuk, hogy ezek a vélemények 
nem is rólam szólnak, hanem arról, aki mondja. Ha mindig másoknak kívánunk 
megfelelni, elvesztjük önmagunkat. Ennek az állapotnak a tudatos megéléséhez tanulási 
és tapasztalási folyamaton keresztül juthatunk el. Ezen az úton viszont igen jó 
tanácsadókra, tanítókra, példaképekre van szükségünk. Felnőtt fejjel tudatosan keressünk 
és válogassunk az emberek, a könyvek között, hogy az éppen számunkra abban az adott 
életszakaszban legmegfelelőbbet találjuk meg.  

 

3. 2.  Halálfélelem – Tanatophobia 
  

Egyszer s mindenkorra lássátok be, hogy nem a halál az emberek 
gonoszságának, s a gyáva, hitvány léleknek a forrása,  

 hanem a félelem a haláltól. E félelmet önfegyelemmel győzhetitek le;  
 minden tudásotokat, minden gondolatotokat erre irányítsátok;  
 megértitek majd, hogy csak ilyen módon érheti el az ember a szabadságát. 

                                                                                                                
Epiktetosz   

 
Ősi, emberi érzés a halálfélelem, mely minden kultúrában és korban megjelenik, igaz 

különböző formákban. Az ember valószínűleg az egyetlen élőlény, mely tudatában van 
saját halandóságának, és így ezzel kapcsolatos félelmei már élete során is jelen vannak.  

Születésünkkor bizonyos alapérzelmeket hozunk magunkkal, melyek természetes 
érzelmek. Alaptörvényszerűségek, melyek megfelelő megélése esetén pozitív 
eredményeket érhetünk el, gazdagodik személyiségünk. Fontos felismerni jelentőségüket, 
hiszen ezek az érzelmek sokkal aktívabban munkálkodnak, és tudattalanul irányítanak, ha 
tagadjuk létezésüket. Az érzelmek mélypontjait megélhetjük krízisként is. Érdekes, hogy 
a válságot kifejező kínai írásjel azonos a veszélyével és az esélyével. Igen. Ezek az 
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érzelmek magukban rejtik mind az individuum regresszív fejlődésének lehetőségét, mint 
veszélyt. De az „ugródeszkát” is, a fejlődés nagyszerű lehetőségét, mint esélyt. dr. 
Elisabeth Kübler-Ross munkássága során leírta ezeket az alapérzelmeket, melyekkel 
nagyon célszerű, ha tisztában vagyunk:  
1. A bánat - természetes érzelem. Segít elbúcsúzni, lezárni egy szakaszt az életből, de 
egyúttal helyet is teremt az újnak. A bánat megélése, kifejezése fontos, ezáltal lehetőség 
van a gyorsabb lezárásához, és az újrakezdéshez. 
Témámban a haldoklás fázisaiból a depresszió tartozik ide. Az itt maradottaknak pedig a 
megélt gyászmunka milyensége, a veszteség feldolgozásának módja és lehetősége. A 
bánat tartós elfojtása végletesen természetellenes érzéshez, a depresszióhoz vezethet! 
2. Az indulat – természetes érzelem. Ennek segítségével tudjuk kimondani, hogy 
„köszönöm nem”. A gyermek, ha nem tanulja meg kifejezni egészségesen indulatát, 
felnőttként nehéz idők várnak rá, szembe kell néznie velük. Az indulat tartós elfojtása 
végletesen természetellenes érzéshez, a haraghoz vezethet! 
3. Az irigység – természetes érzelem, akkor, ha arra ösztönöz, hogy újra megpróbáld, 
hogy elszántabban próbáld. Küzdj, míg sikerrel nem jársz. Tartós elfojtása 
féltékenységhez vezethet! 
4. A félelem – természetes érzelem. A természetes félelem óvatossá, körültekintővé tesz, 
de nem bénít meg! Tartós elfojtása pánikhoz vezethet! 
5. A szeretet – természetes érzelem. Ha engedik, hogy a gyermek természetesen, 
korlátozások és feltételek, tiltások nélkül fejezze ki, illetve fogadja, akkor nincs is többre 
szüksége. Az irányított, elfojtott, manipulált, eredményekhez kötött szeretet birtoklási 
vágyhoz vezethet! 

A természetes érzelmek elfojtása természetellenes reakciókat hoz létre.  
  

A pszichoanalitikusok a halálfélelmet más jellegű félelmek mögött megbúvó 
alapfélelemnek vélik. Freud szerint a halálfélelem analóg a kasztrációs félelemmel. 
Agresszióval és bűntudattal magyarázóható alapfélelemnek tartja.  

Úgy tapasztaltam, hogy a haláltól való félelem már gyermekkorban is megjelenhet. 
De akkor az életkedv, a gyermek életet igenlő gondolkodása ezt a kérdés egészséges 
személyiség esetén helyre tudja tenni. De vannak esetek – pl.: a gyermek nem megfelelő 
anya-gyermek szimbiotikus kapcsolata, szocializációs folyamata, kötődés hiánya, 
kudarcai -, amikor a haláltól való félelem, mint megbúvó alapfélelem ott marad a 
gyermek tudattalan bugyraiban és időnként fel-feltörve „megkeserítik” a „lelkét”. A 
környezetnek ezt észre kell venni.  

Egy kiegyensúlyozott személyiségű gyermek felserdülve, felnőttként ismét találkozik 
a halálfélelemmel. Ekkor már sokkal nehezebb félresöpörni, eldugni önmagunk elől. 
Hiszen tudjuk valahol, hogy mindannyian meg fogunk halni, ezt mégis tagadjuk. Az 
egészséges ember nem kíván foglalkozni a halál kérdésével. Ragyogóan elzárja önmaga 
elől ezt a kérdés. De a tudattalan tartalmakban ez a félelem ott munkálkodik. Különböző 
„álruhákba” bújva meg is jelenhet, mint hipochondria, depresszió vagy pánik.  

Vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a halálfélelmet befolyásolja az iskolázottság, a 
nem, a célok befejezni vágyása és az érzett veszteség mértéke is.  

Wittkowski különbséget tesz a halálfélelem és a meghalástól való félelem, valamin a 
saját halától és a mások halálától való félelem között.  

A halálfélelem mögött a megsemmisüléstől és identitásvesztéstől való félelem áll. Ott 
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a tátongó „semmi”. A szeretett személytől való elszakadás félelme, és a rettegés a 
meghalás fájdalmaitól, a kiszolgáltatottságtól.  

Személyiségünk különböző elhárító mechanizmusokkal próbál kitérni a kérdéskör 
elől. Ezek általában nem tudatosak, destruktív hatásuk mindaddig megmarad, míg 
feldolgozásra nem kerülnek. Ilyen elhárító mechanizmusok:  
 Elfojtás: Olyan mélyen elfojtjuk tudattalanunkba halálfélelmünket, hogy még mi 
magunk sem tudunk létezéséről. 
 Elutasítás (negáció): dr. Elisabeth Kübler-Ross szakaszaiban is az egyik obligát 
jelenségként jelenik meg. Elutasítjuk létezését, „velem ez biztosan nincs így”.  
 Racionalizáció: Megmagyarázzuk, hihetővé tesszük önmagunk számára, hogy minket 
nem is érint a halálfélelem.   
 Projekció: Halálfélelmünket kivetítjük számunkra elfogadható helyzetekre, 
eseményekre. Az akció, horror filmeket nézve az érzések, eldugott félelmek felszínre 
kerülnek, miközben a személyiség sértetlen marad. Ez is egy lehetséges út az energiák 
felszínre hozatalának, de ez nem a tudatos élet útja.  

A mai kor emberének a halál élet végét jelenti. Racionális gondolkodásában 
beszorítottan, fizikai testével azonosítja magát. Ami számára az öt érzékszervével 
megtapasztalható azt tudja elfogadni. A halálfélelem, a megsemmisüléstől való félelem. 
Az ego félelme, hogy nem éli túl a halált. Az érzékszervi tapasztalások elvesztése a véget 
jelenti számunkra. Az utóbbi 50 év elrejtette előlünk népünk ősi tudását is, amibe pedig 
tudnánk kapaszkodni.  

A halál folyamata mindegyikünkre vár. Most kell felkészítenünk magunkat a 
nehézségekre, fájdalomra és a gyötrelemre, amelyet lehet, hogy meg fogunk tapasztalni. 
Legtöbbünk nem akar meghalni, és sokan meg sem engedik magunknak, hogy 
gondoljanak rá. Pedig egészen biztos, hogy mindnyájunknak meg kell halnia. Még a 
megvilágosodott mesterek is átmentek rajta. Az ő példájukból, ahogy ők a halált 
megélték, abból mi is tanulhatunk.  
 
 
3.  3.  Egészséges egész-ség 
 

Az élet célja és értelme a tudat fejlődése. 
Paramhans Swami Maheshwarananda 

 
Összevetve a nyugati és a keleti filozófiát, mélyebb szinten megérezhetjük, hogy 

mindkettő ugyanazt tanítja, csak a megközelítési mód más, és más. Az egyetemes 
igazság, a végső igazság Egy. Az utak, a megközelítési módok különbözőek, hogy 
mindenki megtalálja a számára elfogadható és járható utat.  

Az indiai Ajurveda tanítása szerint hét csakránk, energetikai központunk, energetikai 
„csokrunk” van. Az ezekben uralkodó energia rezgése, mozgásának iránya, meghatározó 
életünk alakulása szempontjából. Ezen energetikai központokon keresztül az ember 
kapcsolatot tart fent a Föld-Anya és az Égi-Atya energiáival. Ha összevetjük ezt a 
filozófiát a nyugati fejlődéslélektannal, azt tapasztaljuk, hogy ugyanarról a bejárandó 
útról beszélnek.  

Végiggondolva tudatunk fejlődését, láthatjuk, hogy csecsemőként leginkább biológiai 
lények vagyunk. Szüleink gondoskodása nélkül életképtelenek. A jógafilozófia tanítása 
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szerint születésünkkor az alsó két csakra a Muladhara – a gyökér, és a Svadhistana – a 
köldök-csakra energiája mozgatja életünket. Ezek a szintek a növény, az állatvilággal és 
az ösztönös funkciókkal állnak kapcsolatban. A táplálkozás, a kiválasztás, a testi érzetek 
és a szaporodás tartoznak ide. Ezek legfőbb problémaköreink kisgyermekkorunkban. 
Vajon az a 70-80 év elég lesz, hogy továbblépjünk ezen a szinten? 

A tudatossá válás folyamatában a csakrák rezgés szintjén is egyre feljebb 
emelkedünk. Elérve a napfonatot, a Manipur csakrát megtanulhatunk uralkodni 
ösztöneinken. Megjelenhetnek újabb érzések, melyek már túllépnek az evés, az ivás és a 
szexualitás nyújtotta örömökön. Mélyebb, emberibb viselkedés mintákat alakíthatunk ki. 
Ez nem azt jelenti, hogy az alsóbb csakrákra már nincs szükség. Ez egy szintézist jelent, 
egy magasabb rezgésszintet, ahol lehetőségem van rá, hogy tudatosan vállaljam fel ezen 
csakrák energiáit. Ez az EMBERRÉ válás folyamatának első, fontos lépcsője. Majd az 
Anahata – Szív-csakra segítségével a bennünk megbúvó szeretetvirág képes kinyílni, és 
illatát árasztani. Beléphet életünkbe a szeretet, ami a szív szava. A Pueblo indiánok azt 
mondják: „Egészséges ember nem gondolkodik a fejével. Mi a szívünkkel 
gondolkodunk.” 120 „Fejlett” civilizációnkban nem merünk a szívünkkel gondolkodni. 
Félünk. Olyan érzésekkel találkozhatunk, hogy még mi is megrémülünk. Igazán nem is 
merjük átadni magunkat ezeknek az érzéseknek. Félünk, hogy a szívből kiáradó szeretet 
minket is megsemmisít. Félünk a szeretet tüzétől.  Ez a félelem pedig megbéklyóz, 
letaglóz, megköt minket. Mi pedig fejet hajtunk előtte.   

Bizonyos néger törzsek azt vallják, hogy a gondolatok a hasban vannak. A mi 
hitrendszerünk szerint a gondolatok a fejünkben vannak. Csak a racionális, kézzel 
megfogható dolgokat fogadjuk el. A tudattalant száműztük, pedig a pszichológusok is 
egyre inkább hangoztatják létezését. „A tudattalan területe hatalmas és mindig 
folyamatos, míg a tudat területe a pillanatnyi látásra korlátozódik” 118 „A tudattalan 
az elsődleges, és a tudat valójában a tudattalan állapotából emelkedett ki.” 119 írja 
Jung. Ha csak a megfogható dolgokat fogadjuk el létezőnek, megkötjük szárnyalásunkat.  

Ha a csakrákat nézzük tovább az ötödik a Visuddha, a torok csakra. Itt belép a 
tanítás. Az élettapasztalatom és tanulmányaim alapján kialakított egyéni bölcsességemet 
adjam tovább. Mondjam ki, beszéljek róla. Vigyek fényt mások életébe. Tudatosan 
vállalt fejlődés esetén ilyenkor már 60 éves kor körül járunk.  

A következő lépcsőfok az Ágya csakra, a harmadik szem. Ha idáig elérünk életünk 
során a tudatos fejlődésben, már nem csak a tanítás fontos, hanem magas szinten 
hallgatunk intuíciónkra, és megtanulunk hallgatni is. A bölcs keveset beszél. Tudja, hogy 
a szavak állandó magyarázkodásra adnak okot. Életével mutat példát. Ennek a 
bölcsességnek elérése akár életcél is lehet, és bizony 70 év is kell hozzá.  

A korona, Shasrara csakra segítségével megnyílik a lehetőség a kapcsolatteremtésre a 
magasabb dimenziókkal. Hazatalálhatunk. Ez az állapot a földön megélt „paradicsom”. 
Nincs elzárva előlünk, de belépni csak saját akaratunkból lehet. Vállalni az utat, keresni a 
tanulás és emlékezés lehetőségeit. Ráeszmélni arra, hogy a „paradicsom” mindig is itt 
volt, csak én voltam elzárva előle. Céltudatosan megnyílni. Ez az igazi tudatosság 
állapota. Tudom, hogy ennek elérése nagyon nehéz ebben a civilizált világban 
számunkra. Itt az anyagi javak az elsődlegesek. Olyan szavak, mint energia, isten, belső 
megérzések idegenül csengenek a racionális ember számára.  

Az ezoterikus irodalom azt mondja: Dobd el a gondolatokat, összpontosíts a 
belsődbe, légy csendben és hazatalálsz. Csodálatos lehetőség és feladat számunkra.  
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Ha életünket ezen a gondolatsoron végigvezetjük, a fejlődés lehetősége jól nyomon 
követető.  

A misztikusok, a pszichológusok, de még az orvosok is ismerik életünk hetes 
szakaszait. Megszületünk és elindulunk egy kör pályáján. Felfelé ívelő életünk első hét 
évében még kapcsolatban vagyunk a másik dimenzióval és ismerkedünk evvel a világgal. 
A családban, az anyához szorosan kapcsolódó időszak ez életünkben. Az anya Jin 
energiájával, az érzelmek kifejezője. A Hold energiáját közvetíti felénk, a befogadást, az 
elfogadást, az áradást. Ő, aki dominánsan a jobb agyféltekét használja, intuíciói jobban 
jelen vannak (ha meri vállalni). Meg tudja adni gyermeke számára azt a lelki erőt, belső 
tartást, megértést és feltételek nélküli elfogadást, amire szüksége van. 

A második hét év a tanulás, a tapasztalás ideje. Kilépünk a belső biztonságból, 
elindulunk az iskolába. Társakat ismerünk meg. Ez az időszak az apáé. Elérkezett az 
ideje, hogy közelebb tud kerülni gyermekéhez, a férfi, Jang energiájával. Ő a bal, 
racionális agyféltekéjével gondolkodik. Erre nagy szükség van a belső és külső egyensúly 
megtalálásához. 14 éves korunkra egészséges fejlődésünk eredményeként ezt elérhetjük 
és határozottan, bátran tudunk továbblépni az élet létráján.  

14-21 éves kor az identifikáció, egyéni stílusom megtalálásának ideje. Keresem 
helyem a társadalomban. Pályát választok, tanulmányaimat lassan befejezem. Az 
önállósodás első lépései ezek, amit a szülőknek engedni kell. Az időszak végére 
egészséges emberben kialakul a Jin és Jang energiák teljes egyensúlya.  

21-28 év a párválasztás ideje. Társat keresek, akivel magasabb, tapasztalati szinten is 
megtalálhatjuk az egységet.  

Itt érdemes elgondolkodni a Taoista filozófiáról. Gyönyörűen beleillik a mi nyugati 
világszemléleti rendszerünkbe. A csecsemő csodálatos lény. Születésével kilép az 
anyával való egységből, a paradicsomi állapotból. Első hét évben Jin energiája kap 
támogatást az édesanya által. A második hét évben pedig a Jang energiája, az apa által. 
14 éves kortól egészséges háttérrel önmagának kell kialakítania ezt az egyensúlyt, 
mégpedig neme szerint. Fiúgyermeknek külsőleg Jang – erős, izmos, férfias energiára 
van szüksége, belül pedig Jin – lágy, finom szeretet energiára.  A lányoknál ez fordítva 
van. Ő kifelé Jin – nőies, de belül Jang – erős, energikus. Érdekes, a mi kultúránkban az 
természetes, hogy a lányok ilyenek. Kívül nőies, de belül erős tartású. Rengeteg terhet 
tudnak cipelni. Megfigyelések bizonyítják, hogy ha a koraszülött baba lány, sokkal több 
nehézséget át tud vészelni, jobbak az életkilátásai.  
A fiúktól elvárjuk legyenek „férfiasak”. Erős izmokkal, atléta testalkattal. De a belső Jin 
energiájukat teljes mértékben elnyomatjuk velük. Elítéljük, ha sírnak, ha ki merik mutatni 
lágyabb érzelmeiket. Nem támogatjuk Jin oldalukat. Viszont 30-35 évesen a felesége fel 
van háborodva, hogy nem figyelmes, elfelejti a névnapokat, a házassági évfordulót. 
Akkor már bizony elvárnánk, hogy az addig módszeresen elfojtott érzelmeket egy 
csapásra kimutassák. Talán a nevelés terén ezekre a dolgokra érdemes lenne odafigyelni.  

A fejlődő ember 21 éves korra kiépítheti önmagában a Jin és Jang energiákat, és 
sikerülhet kialakítani a belső és külső egyensúlyt. 21-28 év, elérkezett a párválasztás 
ideje. Itt ismét az energiák egyensúlyra törekszenek, a férfi Jang keresi női Jin párját. Ez 
a kapcsolat viszont csak akkor lehet felemelő, ha két energetikailag, személyiségében 
egész, egyensúlyban lévő ember tud áradni egymás felé. Akkor pedig számunkra 
megtapasztalható válik a paradicsomi állapot itt a földön és leélhetjük életünket 
lélektársként, egy csodálatos kapcsolatban.  
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28-35 év, a szárnyaló élet időszaka, rengeteg lehetőséggel és feladattal. Új ismeretek, 
új élethelyzetek megoldásra váró feladatok – gyerek, család, munka. 

35-42 év, amikor mi úgy gondoljuk révbe értünk. Lakásunk van, gyermekeink 
növögetnek, leengedhetünk. DE EZ NEM IGAZ!  Ébredjünk fel! Valljuk be, rengeteg 
mindent nem tudunk még. Merjünk keresni! Ne adjuk fel!  

42-49 év, amikor úgy gondolom, itt az idő. Induljunk el a belsőnk felé. Nagy 
lehetőségünk ez! A külső látszatvilágból megérkezni az igazi értékekhez. Mert ott belül 
tökéletes lények vagyunk, csak a sok ránkrakodott elvárás, ítélet, tapasztalat teljesen 
elfedte tükrünket. Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy fejest ugorjunk saját 
mélységeinkbe. Az ember fejlődésének folyamata a testitől a lelkin át a szellemi felé tart.  

49- és ki tudja meddig? A 49, az 7x7, vagyis az élet azon fele, amely már maga 
megad egyfajta teljességet. Ez a pont, amikor életünk átlendül. Minél inkább vállalom, 
hogy „alászálljak”, elinduljak befelé önmagamba, annál inkább létezem. Képesek 
vagyunk rá, hogy kialakítsuk egyéni bölcsességünket. Ez pedig halálig tartó tanulási 
folyamat. „Mark Twain gondolkozott így. Egyszer állítólag a következőket mondta: 
’Amikor tizenkilenc éves voltam, az apám semmit sem tudott. De amire harmincöt lettem, 
nem győztem csodálni, mekkorát fejlődött az Öreg.’” 121 Ez a bölcsesség beérésének 
időszaka. És ne féljünk változni. Teljesen természetes, hogy megváltoztatjuk 
véleményünket. Tudatosan megélt tapasztalatok, életesemények hatására nem is tudunk 
mást tenni. Feladatunk figyelni, átértékelni gondolatainkat, cselekedeteinket és levonni 
önmagunk számára a következtetést.  Ez a tudatos élet. Nem azt mondom, hogy könnyű. 
Időnként bizony megrögzött szokásainkon is változtatnunk kell, és ez a bizonytalanság 
érzését keltheti. De ha már felmerül a kétség, ott a változtatás lehetőség is megjelenik.  

Ez az élet mandalája, a teljesség megélése itt a földön.  
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4.  Kutatás a halálra való felkészülés lehetőségéről 
 

Miközben azt hittem, élni tanulok – meghalni tanultam meg. 
Leonardo da Vinchi 

 
4.  1.  Kérdőív 

 
1. Szereti vagy szerette a munkáját?  
 Igen Nem 
 
2. Várja vagy várta a nyugdíjas éveket? 
 Igen Nem 
 
3. Van-e olyan kedvenc időtöltése, ami örömet okoz? 
 Igen Nem 
  
4. Mi az a tevékenység, amiben fel tud töltődni? 
 
 ...........................................................  
 
5. Mi az, amivel szíve szerint eltöltené a nyugdíjas éveket? 
 
 ...........................................................  
 
6. Szereti-e Önmagát? 
 Igen Nem 
 
7. Ön szerint tartalmassá lehet–e tenni a nyugdíjas éveket? 
 Igen Nem 
 
8. Mivel? 
 
 ...........................................................  
 
9. Foglalkozott-e már a halál gondolatával? 
 Igen Nem 
 
10. Szívesen beszélgetne-e Ön a halálról? 
 Igen Nem 
 
11. Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy felkészüljön a halálra? 
 Igen Nem 
 
12. Van-e bármilyen létmód az ember számára a halál után? 
 Igen Nem 
4. 2.  Kérdőív feldolgozása 
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„A halál és az élet nem választható el. Hitem mindenben kisegít.” 

D. Edit: 
 

A kérdőív Budapesten, I. kerületi Felnőtt Háziorvosi Szolgálat rendelőjében lett 
felvéve. 100 főt kértem fel a kitöltésére, ebből 94 értékelhető, 4-et nem kaptam vissza, 2 
pedig értékelhetetlen lett. A nemek megoszlásában 32 fő férfi, 62 fő nő vett részt a 
kitöltésben. Korcsoport szerint: 40-50 év között 18 nő, 50-60 év között 11 férfi, 13 nő és 
60 év felett 21 férfi, és 31 nő. 

A kérdőív kitöltetésének célja számomra az volt, hogy az emberek foglalkoznak-e a 
halál gondolatával, beszélgetnének-e róla és elképzelhetőnek tartják-e, hogy 
felkészüljenek rá. Tanulmányaim, nézetem szerint az élet végességével igen is 
foglalkozni kell. Jung számomra ezt nagyon jól megfogalmazta: „Az élet delétől 
kezdődően csak az marad eleven, aki az élettel az elmúlásra készül.”  

Azért így állítottam össze a kérdőívet, mert hipotézisem az volt, hogy aki tartalmas 
életet tud élni, szereti a munkáját, fel tudott készülni a nyugdíjas évekre, és ott is meg 
tudta találni önmaga számára a lelki kiteljesedés lehetőségét, az már egy bizonyos 
szinten teljesnek mondhatja az életét, és talán szembe mer nézni a halál gondolatával is. 
Aki pedig még szereti is önmagát, az tesz is önmagáért, megadja önmaga számára a 
lehetőséget, hogy ezt a szeretet a végső órákban is meg tudja élni. Erre pedig hipotézisem 
szerint készülni kell.   

A 94 fővel felvett kérdőív számomra igen érdekes eredményt hozott, hiszen a 
válaszok szerint igen sokan (88 fő) foglalkozott már a halál gondolatával. Viszont 
bennem ez a magas szám kétkedést váltott ki. Az emberek között eltöltött húsz év munka 
után meglepett az eredmény, hogy a válaszok azt tükrözték, hogy az emberek döntő 
többsége foglalkozik az elmúlás gondolatával. Rádöbbentem, hogy ilyen fontos 
kérdésben nem lehet kérdőívet alkalmazni. Az önmagában nagyon kevés. Ezért 10 fővel 
mélyebben is átbeszélgettem a kérdéseket.  

 
Az első kérdés kiértékelésénél már meglepetés ért, hiszen az emberek döntő 

többsége, 73%-a szereti vagy szerette a munkáját, amit végez. Érdekes, hogy mégis 
mennyi negatív vízhangot hallottam a munkával kapcsolatban, hogy „kötelesség”, 
„dolgozni kell”, „majd ha nyugdíjba megyek sokkal jobb lesz”.  És itt összefüggés 
található a következő kérdéssel: nem is olyan könnyű megélni a nyugdíjazást.  
- S. Jánosné 72 éves nyugdíjas: „Hol igen, hol nem. Attól függött, hogy szerettem-e 

amit éppen dolgoztam.” 
- H. Józsefné: „Nem. A társaságot szerettem.” 

 
A nyugdíjas éveket 55% - 53 fő nem várta, ezt egzisztenciális válságként élték meg.  

A beszélgetések kapcsán viszont az is kiderült, hogy az a 45% - 41 fő, akik úgy 
nyilatkoztak, hogy ők várták a nyugdíjazást, többségüket ez mégis mélyen megrázta. 
Elmondásuk szerint mély depressziós szakaszon mentek keresztül. Tudjuk, hogy ez egy 
válság az ember életében. „Gyászreakciót” is kiválthat, elveszítheti az ember az 
életkedvét. Az addig egészséges ember belebetegszik a nyugdíjazásba. A háziorvosi 
rendelőben is megjelennek a friss nyugdíjasok, pedig addig nem jártak oda.  
- D. Edit 80 éves hölgy ma is fájdalommal emlékszik vissza azokra az időkre. Igen 
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aktív életet élt, mint tanárnő, szeretett dolgozni, és tudott volna tovább is, de a férje 
nem engedte. Egy igen nehéz első nyugdíjas év után sikerült új életcélt, feladatot 
találni önmagának. Az unokák nevelésében vállalt nagyobb szerepet, és egy 
gyülekezetben kezdett tanítani.  Elmondása szerint a feladat megtalálása igen fontos 
az embernek, hogy érezze, szükség van még rá, nincs „leírva”.  

- P. Erzsébet 48 éves tanítónő, a nyugdíjazás kérdésére azt válaszolta: „Félek tőle. Mit 
fogok csinálni? Igen aktív vagyok. Milyen elfoglaltságot fogok találni? Unalmas lesz. 
.... Igaz, az ember akkor már öreg. Már most érzem, hogy nem birok annyit. Lassúbb 
vagyok. Jobban elfáradok, többet kell pihennem. Fizikai, testi öregedés jeleit veszem 
észre magamon. Felejtek” 

 
A megkérdezett 94 ember 81%-a - 76 fő meg tudott jelölni olyan kedvenc időtöltést, 

ami számára örömet okoz, olyan tevékenységet, amelybe fel tud töltődni. 
Leggyakoribbak: olvasás, kirándulás, kertészkedés, család és unokák voltak.  
- P. Erzsébet szerint: „az őszinte beszélgetés, komolyzene hallgatása, és a 

társasjátékok, olyanok, amelyek az intelligenciát, a kreativitást fejlesztik.”  
- H. Józsefné: „A kert igazi örömet jelent számomra. Igaz ez szezonális elfoglaltság. 

De nézni, hogy esik a hó, süt a nap. Ez engem feltölt.” 
 

Arra a kérdésre, hogy mivel töltené szívesen a nyugdíjas éveket az esetek döntő 
többségénél a pénz került előtérbe. A megkérdezettek átlag emberek, ők ma igen nehéz 
anyagi helyzetben élnek. A rezsi, a mindennapi megélhetés gondjai megkötik őket. 
Álmaikban szívesen utaznának – ez a leggyakoribb (82%) válasz volt. De többen 
megjegyezték a szeretetet, a segítést, az odafigyelést a másikra. És itt is megjelent a 
család, az unokák fontossága.   

 
Szereti-e önmagát kérdésre 65% igen, 30% nem válasz született. 1 fő nem 

foglalkozott evvel a gondolattal még, 4 pedig nem válaszolt. A beszélgetések kapcsán 
erre a kérdésre nagyobb hangsúlyt helyeztem, mert én úgy gondoltam, aki önmagát nem 
képes szeretni, az igen nehezen tud jól szeretni. Aki önmagában nem „teljes”, az csak 
szeretetért „kilincselő” lehet az emberi kapcsolataiban.  
- H. Kati néni erre a kérdésre igen választ irt. A beszélgetés kapcsán elmondta, hogy 

most kezdi el szeretni önmagát. Ő „komolyan” kezdi venni önmagát, de korábban 
nem figyelt önmagára. Gyermekkorában arra nevelték, hogy mindent meg kell tenni a 
másik emberért, a legfontosabb a szolgálat. 3 gyermeket nevelt fel. „Sehol sem 
voltam. A keresztény gondolkodás szellemisége hatotta át cselekedeteimet, mindig 
mindent le kell nyelni. Érettségi után igen nehéz volt. Egyedül voltam, kerestem a 
választ, a hitet próbáltam erősíteni. A keresztény hit akkor számomra azt jelentette, 
áldozattal elfogadni mindent.” Munkahelyén beilleszkedési problémái voltak, 40 
éves kolléganője segített neki. Ma már másként gondolja. Az élettapasztalata 
bölcsebbé tette, de ehhez kellett az is, hogy merjen másként gondolkozni. 
Megdöbbentő volt, hogy az egyházi válaszok mögött felfedezte a mélyebb 
igazságokat önmaga számára. Két éve egy egészséges táplálék kiegészítő cég 
megismertette őt az „emberközpontú közösséggel. Elindított önmagam felé. 
Tudatosan nevelni kezdtem önmagam, egészséges táplálkozás, regenerálás. 
Rádöbbentem, hogy nem az öregesdés ideje jött el. Az 55 éves kor nem az öregedést 
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jelenti, feladataim vannak. 120 évre vagyunk predesztinálva. Az 55 év nem az 
elmúlás ideje, ajtót nyitottam.” Szeretet filozófiája az egész beszélgetést átjárta, 
mély hitről tett tanúbizonyságot, de önmaga számára is kellett 55 év, míg „az 
alázattal szolgáló” hit át tudott alakulni önmagát szerető, felemelő hitté.  

- P. Erzsébet „Nem is tudom szeretem-e önmagam. Nem tudom elfogadni a külsőmet. 
Nem művelem magam eléggé. Utálom magam miatta, de mégse csinálom. .... Azt 
sem mondom, hogy szeretem magam, de azt sem, hogy nem.”  

- L. Zsuzsa 49 éves vállalkozó: „Nem szeretem önmagam. Sok negatívumot ismerek fel 
magamban. Tele vagyok elvárásokkal a döntéseimmel kapcsolatba.” 

- 64 éves férfi: „Nem foglalkozom evvel.” 
- S. Jánosné: „Nem is tudok erre válaszolni. Vigyáztam, hogy más legyek, mint az 

anyám, aki nagyon rendetlen volt. ... Ezen gondolkodnom kell (mármint, hogy 
szereti-e önmagát.). Baklövéseket követtem el az életben, amiért nehéztelek 
magamra.”  

- S. Ferencné: „Elfogadom, milyen vagyok. Igyekszem jó lenni, és akkor hozzám is úgy 
viszonyulnak.” 

- H. Józsefné: „Nem tudom elfogadni magam. Mindig csak a hibáimat látom. 
Elégedetlen vagyok magammal. Nem tudom, hogy tudnék változni. Ritkán 
gondolkozom ezen.” 

 
Tartalmassá lehet-e tenni a nyugdíjas éveket? 83 igen válasz és csak 11 nem válasz 

érkezett. A nemek közötti arány ugyan ilyen megoszlást mutatott, tehát igen választ a  
férfiak 85%-a, a nők 93%-a adott.  A 10 megkérdezett személy is mind igennel válaszolt. 

 
Azt, hogy mivel lehet tartalmassá tenni a nyugdíjas éveket: 

- D. Edit: „Sose unatkozzunk. Dolgozni, társaság, mások segítése, szeretet.” 
- S. Jánosné: „Csak dolgozni szabad. Kirándulni, társaság.” 
- H. Kati néni: „Először a család, nagy a család, és én. Együtt, utána másoknak 

segíteni, pl. halmozottan sérült gyerekeknek.” 
- P. Erzsébet: „Nem tunya módon. Művelődés, utazás, unokáim legyenek.” 
- L. Zsuzsanna: „Odafigyelni a másikra. A benned lévő bölcsességet megoszthatod 

másokkal. Van feladata az öregkornak is.” 
- K. Zoltán: őt már régebben ismerem. Vele többször váltottunk már gondolatokat 

ebben a témában. „Fontos a bölcsesség megtapasztalása. Tanulás, meditáció, befelé 
fordulás.” 
Megjelent itt is a válaszok között elég nagy számban a pénz, mint anyagi feltétele a 

tartalmas időtöltésnek. Volt ilyen válasz is: megfelelő elfoglaltság, utazás, család, 
munka, a kedvenc időtöltés, hobbi. „Nem elhagyni magunkat.” 

 
Foglalkozott –e már a halál gondolatával? Kérdésre 94% igen válasz érkezett. Az 

elbeszélgetés kapcsán merült fel többekben a kérdés: „Kiével?” Igen meglepett, de 
teljesen logikusnak is tűnt számomra ez a reakció. Akkor gondolkodtam el, hogy nem 
pontos maga a kérdőív. Micsoda téves kiértékelést adhat az ember kezébe. Hiszen amikor 
megválaszolásra kerültek a kérdőívek, akkor pont e miatt a magas százalékú igen válasz 
miatt elvetettem az egész hitelességét. Teljesen mást tapasztaltam meg az életben. Nem 
szívesen szembesülünk a halál kérdésével, szeretünk gyorsan átugrani rajta. És a tíz 
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mélyebb átbeszélgetés kapcsán döbbentem meg, hogy máséval igen, szívesebben 
foglalkozunk, hiszen a tömegkommunikációs csatornák nap, mint nap tucatszámra 
szembesítenek minket mások halálával. De hol vagyunk mi? És ez a beszélgetések 
kapcsán elő is jött: 
- H. Józsefné 39 éves: „Kiével. Máséval igen, de a sajátoméval nem. Mi lesz a 

férjemmel. Az sem tudja, hol vannak az iratai, a csekkek. ... Inkább önsajnálatot 
érzek, fel kell adni az addigi dolgokat.” 

- K. Klára nyugdíjas ápolónő: „Természetes dolognak tartom. Munkám során 
rengetegszer találkoztam vele. Elfogadom.” 

- D. Edit: „A halál és az élet nem választható el. Hitem mindenben kisegít.” 
- P. Erzsébet: „Máséval, vagy a sajátoméval? Talán igen, hiszen idős szülőnek tartom 

magam, és a gyermekeimet fel kell nevelnem. A jó múltkor igen magas volt a 
vérnyomásom, és a halál szele megcsapott. Megijedtem.” 

- L. Zsuzsanna: „Akkor foglalkoztam vele, amikor mindenbe belefáradtam. Szerettem 
volna kiszállni. Menekülés.” 

- S. Ferencné: „Fiatal koromban a halál fájt, sírtunk. Akkor volt halálfélelmem. De 
utána, a hit útján, a biblia és a könyvek alapján rádöbbentem, hogy nem csak test az 
ember, hanem lelke és szelleme is van. Szeretetet kell adni, nem szabad rosszal 
fizetni, mert visszakapja az ember. Nem szabad ítélkezni sem.” 

- H. Kati néni: „Külső indíttatás hatására foglalkoztam a halállal. Ma már tudom, 
fontos a felkészülés az „új életre”, hitem segít ebben. A biblia tíz parancsolata 
szerinti élet szerint élni. Önmagamat sugárzom, szeretetet, biztonságot.” 

 
Szívesen beszélgetne-e a halálról? Itt megfordult az arány 40 igen és 54 nem válasz 

érkezett.  
- H. Józsefné: „Nem szeretem ezt a témát. Rossz érzést vált ki.” 
- H. Kati néni: „Most már igen. Élettapasztalat kell hozzá, hogy ne féljen tőle az 

ember. Fiatalabb korban én is féltem. Irtóztam tőle, halálfélelmem volt. Nem jól 
vagyunk felkészítve a halálra. Régi, otthon végzett halott körüli teendők között 
felkészülhettünk. A mai viszonyokban ez nem megy. Rosszullét kapcsán volt már igen 
erős halálfélelmem. Igen rossz érzés volt. Mióta másként gondolkoznom róla, 
próbálok felkészülni rá, a legutóbbi rosszullétem alkalmával megfordult az a 
gondolat a fejemben, hogy még van feladatom. El kell még sok mindent mondanom, 
és attól féltem, hogy ezt már nem lesz időm megtenni. ... Csak az itt, a földi élet 
véges. A halál csak egy átalakulás. Hitben való megerősödés a fontos számomra. 
Testben, lélekben felkészülni rá. Mérce a szeretet és a hit. Az örök kárhozat, ami 
alatt én azt értem, hogy soha nem kap szeretetet, ez tud serkenteni arra, hogy 
felkészüljek. Talán az óvodában kell elkezdeni. Én, mint kisgyermekek hitoktatója 
jobban odafigyelek ma már erre. A halál az élet természetes része, ha beépítjük a 
bibliai történetek köré, logikusan megtanulja a gyermek, természetesen fogja fel. 
Jézus példája – feltámadunk. Sőt talán születéstől kezdve kellene tanítani, vagy lehet, 
hogy még előbb? Mindenkinek szüksége lenne rá. Az eltelt negyven év alatt 
kitörölték belőlünk, hogy lelkünk is van. Agymosást kaptunk. Érdekes, hogy az 
úttörők 12 pontja a tízparancsolatra épült. A templomot rombolták, és ez a lélek 
templomára is igaz.”   

- S. Ferencné: „Elképzeltem már, hogy meghalok. Nincs kivel megbeszélni.”  
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- P. Erzsi: Első reakciója a nem válasz volt, aztán elgondolkozott és ezt mondta -
„Amióta beszélgetünk róla már nem tabu számomra. Megbékéltem vele, elfogadtam 
a tényt.”  

- L. Zsuzsanna: „Nem kívánom siettetni. Ma úgy tekintem természetes része az 
életemnek. De úgy gondolom még sok feladat vár rám.” 
Több megkérdezett ember egyszerűen „nem” választ adott, és nem volt hajlandó a 

témáról tovább beszélni, önmaga részéről lezárta és lerázta az ügyet.  
 

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy felkészüljön a halálra? Itt kb. 50% igen (49) és 50% 
nem (45) válasz érkezett.  
- P. Erzsébet: „Elfogadni az elkerülhetetlent.” 
- D. Edit: „Minden este számadással zárom a napot, így készülök.” 
- K. Klára: „Mint nővér rengetegszer találkoztam vele. Kizárt dolognak tartom, hogy 

valaki evvel a témával ne foglalkozna.” Amikor én megemlítem neki, hogy bizony 
van, aki nem szembesül a halandósággal, Ő igen meglepődik, nem hiszi el nekem. 
„Nem létezik! Az az ember csukott szemmel él a világban.” 

- H. Józsefné: „Talán, ha nagy beteg lennék. Mindenkinek elmondanám, hogy mit kell 
csinálni, milyen feladata van. Akkor megnyugodna a lelkem is.” 

- H. Kati néni: „Minden nap a tudatomban van, hogy nem fogok örökké élni, de 
teszem a dolgom és örömmel, szeretettel adom magam. Fő parancsolat: Halálos 
bűnt ne kövess el. A lélek tisztasága nagyon fontos. Negyven napos elmélkedés, 
imádkozás (az interjú felvétele a húsvéti ünnepkör kezdetén történt). A gyermekeim 
miatt aggódom, de Istennel együtt segítek nekik. Az idő múlásával változtatni kell a 
ruhadarabokat, ezért imát is változtatni kell. Tudat alatt állandóan a Szentlélekkel 
vagyok. Van hét ajándéka, mely közül a legfontosabb számomra a szeretet. Az Egy 
Istenben tulajdonságaim megszemélyesednek. Az ima számomra energia.” 

- S. Ferencné: „Minden nap foglalkozok vele. Olyan életet élek, ne keljen számadással 
ott állni, ahová az ember érkezik. Halál után találkozom a szeretteimmel. Az élet 
rendje, hogy meghalunk, érzem a temetőbe, ha kimegyek. Hitemben van az erőm.” 

- P. Péter: „Ez kizárólag az egészségi állapotomtól függ. Ha majd nagyon beteg 
leszek, foglalkozok vele.” 

 
Van-e bármilyen létmód a halál után? Ez a kérdés azért került fel a kérdőívre, mert 

úgy gondoltam, aki számára létezik a halál után bármilyen élet, az talán szívesebben 
beszél a halálról, és fel is készül rá. Az eredmény 24 igen, 57 nem, 10 fő pedig nem 
válaszolt.  
- H. Józsefné: „Tudom, hogy valami van, van hitem, de a templomba járást 

képmutatásnak találom. Sok hit közül mindegyikbe van valami, ami megfog. Újjá kell 
születnem, mert nem teljesítettem a tervet.” 

- S. Jánosné: „Nem tudom elhinni, hogy nincs semmi.” 
- K. Klára: „Nincs. Anyukám is mindig azt mondogatta, hogy nincs.” 
- D. Edit: „A lélek halhatatlan.” 
- P. Erzsébet: „Igen. Mindig is hittem benne. Valahol a lelkem mélyén tudom, hogy a 

lélek hallhatatlan, csak a testem hal meg.” 
- L. Zsuzsanna: „Lélek van. Keresem a megfoghatóságát.” 
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Az egyik barátnőmmel már többször beszélgettem a halálról, kicseréltük nézeteinket. 
A legutóbbi találkozásunkkor ismét feltettem a kérdéseimet. És Ő válaszolt: „Ma már 
másként gondolom. A veled való beszélgetések elgondolkoztattak. Nyitottabb lettem. Az 
aposomék a múltkor megint előhozakodtak, ’ha majd meghalunk, azt szeretnénk, hogy 
...’, és a legnagyobb meglepetésemre, nem az volt a reakcióm, mint addig, ’Ugyan már 
apuka, ne tessék mondani.’, hanem meg tudtam hallgatni, hagytam, hogy végig mondja. 
Ő pedig elmondhatta, amit már többször próbált, de nem talált meghallgatásra általam. 
Ma már számot adok önmagam előtt is az élet végességéről. Próbálom tartalommal 
megtölteni napjaimat, átadni tudásomat és tapasztalatomat. Más ember lettem.”  

Igen örültem ezeknek a gondolatoknak. Világossá vált számomra, hogy a témáról 
való beszélgetéssel tudunk magokat ültetni a gondolatok közé, és ha itt az idő, van ami ki 
tud csirázni. Ez megtörténhet már aznap, egy hét múlva, de tíz év múlva is. Mi is 
megöregszünk, és meghalunk. Jó vele tisztában lenni.  

A beszélgetések kapcsán kiderült, hogy akinek van valamilyen hite, annak 
határozottabbak a válaszai. Azok az emberek már valami mellett döntöttek. Ezek pedig 
meghatározzák, és meg is könnyítik az eligazodást az élet kérdéseiben. Hiszen aki mögött 
hit áll, elgondolkodott már az élet „nagy” kérdésein, és beépítette azt hitrendszerébe. Az 
ateista, aki teljesen elutasítja a hitet, racionális alapon felállította önmaga számára az 
útmutatókat. A gondolatok vezérlik életét, csak a látszatvalóságot tudja elfogadni. Akkor 
merülhetnek fel benne mélyebb kérdések, ha valami miatt a felállított eszmerendszer 
megkérdőjeleződik. A belső erő, lényünk tökéletes és csodálatos része ilyen esetben 
vajon napvilágra tud kerülni? Egy 50 éves értelmiségi hölggyel beszélgetve a 
következőket mondta: „Nem szívesen beszélgetek ezekről a kérdésekről. Önmagam 
számára felállítottam a saját válaszaimat. Ez ad egyfajta biztonságot számomra. Ha újra 
elkezdenék foglalkozni a halál kérdéskörével, az új információk hatására újra kellene 
gondolnom, át kellene értékelnem a dolgot. Akkor pedig a nehezen felállított 
biztonságom hirtelen összeomlana, és kezdhetném az egészet előröl.”  (Ez a hölgy 
jelenleg már krónikus betegségben szenved, nehezen kap levegőt, 10 percet nem tud 
végigmondani úgy, hogy ne akarjon megfulladni. Igen kövér, nehezen mozog. Talán 
mégis csak érdemes volna számára átértékelni eddigi gondolkodását?) 

 
A kérdések kapcsán kiderült, hogy bennünk, emberekben, még ott van a szeretni 

tudás, a segíteni tudás, és a szolgálni tudás is. Az emberi értékek a család, a szeretet, a 
társak megjelentek a válaszokban. Ez adhat számunkra reményt, hogy visszataláljunk 
önmagunkhoz.  
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5.  Értékes nyugdíjas évek 
 

 Az élet delétől kezdődően csak az marad eleven, 
 aki az élettel az elmúlásra készül. 

                     
C.G.Jung 

 
“Amikor ember születik, szomorúság születik. Minél tovább él, annál 
ostobábbá válik, mert igyekezete, hogy elkerülje az elkerülhetetlen 
halált, egyre kínzóbbá válik. Micsoda keserűség! Örökre elérhetetlen az, 
amit élete céljának tart. Szomja, hogy minél tovább éljen a jövőben, 
megfosztja attól a képességétől, hogy a jelenben éljen.” Csuang-ce 

 
A XXI. század küszöbén választás előtt állunk. Egyre több információ – könyvek, 

filmek, tanítások – zúdulnak ránk. Nincs kitaposott ösvény. A múlt hagyományai mára 
élettelenekké váltak számunkra. A régiek bölcsességeit nem értjük, kinevetjük őket. A 
legnagyobb problémát abban látom, hogy nem is tudjuk mit jelentettek a régi rítusok. 
Nem is sejtjük, mit miért tettek. Elítéljük őket, hátat fordítunk nekik. Ez az összes 
korosztályra igaz.   

Hogy hol lehetne elkezdeni a változtatást? Mindenki számára akad tennivaló bőven. 
Megtalálni azokat az új ösvényeket, amin az utánunk jövők is könnyebben járhatnak.  
Életcélunk felfedezése biztos talajt jelenthet számunkra. Ha tudjuk, mely korosztálynak 
melyek a megélendő feladatai, bátrabban vágunk neki az ismeretlennek. Feladatunk az, 
hogy elinduljunk. Életünk és tapasztalatunk révén pedig egy lehetséges utat mutassunk 
gyermekeinknek, unokáinknak, barátainknak. És ez nem csak pozitív út, hanem negatív is 
lehet. Hiszen, akkor már megvan a lehetősége, hogy ha valamivel nem ért egyet, azt már 
ne is válassza.  

Az öregséggel és a halállal ma nehezebben nézünk szembe, mint nagyszüleink. A 
nyugdíjazás mérföldkő, és egyben nagy teher is az ember életében. Az addig aktív élet 
hirtelen sivárrá, üressé válik. Hiszen a munka, a család jelentette az értelmet, még ha 
időnként teher volt is. Az átállás a változás lehetőségét nyitja meg annak, aki él vele. 
Ezek az évek életünk akár egyharmadát is magukba foglalhatják. Ez nagy idő és nagyon 
nagy lehetőség is. Erre tudatosan készülni kell. De mi az egész életünket tudattalanul 
éljük. Miért éppen erre fordítanánk tudatosságot? 

Én pedig mindenkit szeretnék bátorítani, esetleg utat is mutatva. „A 
személyiségfejlődés azonban halálig tart, vagy legalábbis kellene, hogy tartson. Az élet-
delelő váltása döntő. Ekkor, az egzisztenciális és fajfenntartó ösztönzések alól 
szabadulva, a lélek táguló perspektívákkal és az alkotókészség felszabadulásával már 
jobban a szellemiek felé fordulhat. Sokan - az átlag - nem képesek ezt végrehajtani, és az 
élet első felének érzékeit próbálják tovább ismételni, ami számukra valójában túlhaladott 
- és így válnak lassan élőhalottá anélkül, hogy tudnának róla.” [100] - írja Polcz Alaine 
is.  

 
Számomra Jung tanítása és gondolatai útmutatóak. A Tibeti Halottaskönyv angol 

nyelvű megjelenésétől kezdve (1927) állandó útitársa lett a könyv. A személyiség 
fejlődését vizsgálva Jung a halálhoz való viszonyra igen nagy hangsúlyt helyezett.  
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Szerinte az élet közepén, 35 és 45 éves kor között, az Ego fejlődésének a csúcsán, nagy 
feladat előtt állunk, eljött az ideje, hogy szembenézzünk az élet második felével és a 
halállal. „Az élet delétől csak az marad eleven, aki az élettel az elmúlásra készül.” Ha 
ezt elmulasztjuk megtenni, akkor csak az élet első felének megismétlésére tett gyenge és 
kudarcra ítélt kísérletét tesszük. „A szellemi csúcspontot az élet végezetével érjük el. Az 
emberi élet a tökéletesedés legnagyobb lehetősége;” [142] írja Jung.  

 
A nyugdíjas évek megélése ismét az élet egyik csodás adománya számunkra. Nagy 

lehetőség, hogy megtaláljuk és megéljük énünk másik felét. Azt, amelyik oly hosszú időn 
át elnyomás alatt volt kénytelen élni. Hiszen a ránk aggatott társadalmi, családi elvárások 
útvesztőjében éltünk addig. De azt elhagyni, új utakat, új értelmet keresni csak tudatosan 
vállalva lehet. Merjünk felfedezőútra indulni, merjük vállalni önmagunkat!   

Kellemetlenül érezzük magunkat, ha nem úgy gondolkozunk, mint az átlag, ha 
kilógunk a sorból. Megszokott, meggyökeresedett, rendszerbe szedett életünkhöz 
ragaszkodunk, mert ez ad egyfajta biztonságot, arra pedig szükségünk van. Mit szólnak a 
többiek? – ez fő hajtóerő ma társadalmunkban. Pedig „aki otthon marad, vagyis a 
biztonságos kollektív-anyai környezetben él, az nem válhat hőssé, nem válhat felnőtté.” 
[38] 

Népmese hőseink is fiatal koruk végén otthagyják a biztonságos atyai házat, és 
vándorútra kelnek. Elindulnak tapasztalatot gyűjteni, hiszen csak a megélt élmények 
hatására vagyunk képesek magasabb nézőpontból átlátni életünket. És bizony a főhősnek 
önmagával is meg kell küzdenie. Hiszen ha megjárta saját mélységeit, megvívott saját 
démonaival, szembenézett velük akkor tudja a tudattalanba tárolt félelmeit felszínre 
hozni.  A kiállt próbák által pedig „beavatódik”. Számunkra is fontos elindulni az úton, 
„felnőni”, és ezáltal emberi minőségünkben továbblépni. Ehhez a lépéshez azonban 
bátorság kell. Ha ezt tudatosan nem vállaljuk, az csak egyoldalú életet adhat. 

„Ha Ön elmélyült tudással rendelkezne a lélekről és titkairól, megszabadulhatna 
attól az igézettől, amelytől szenved. Az embernek élete második felében meg kellene 
ismernie belső világát. Ez általános probléma.” [46] írja Jung. Vállalva az új utat, 
tegyük azt, amit egész eddigi életünkben nem mertünk megtenni! „Az élet folytatása 
mindig olyan dolgokból indul ki, amelyek még kialakulatlanok. Ez az örökös alkotás 
alapja, amelyben az újabb fejlemények létrejönnek.” [39] Éljük meg a másik pólusunkat. 
Ismerjük meg az élet másik oldalát, vállalva ezzel az új, még ismeretlen örömöt, a 
felmerülő nehézséget, és az esetleges megszólásokat is.  

A mai ember mindentől félti, meg akarja védeni önmagát. Így a poláris világ felétől 
teljesen elzárja. Az elfojtott tartalom a tudattalanba, árnyékba kerül és félelmetes lesz. 
Hátulról pedig ragyogóan irányít, és szenvedést okoz. A Védanta filozófia szerint a 
szenvedésteli világ a tudatlanság gyümölcse, illúzió. Népszerű hasonlata „ha a kígyónak 
vélt kötélcsomót felismerjük, azaz rájövünk, hogy ártalmatlan kötél csupán, többé már 
nem félünk tőle. A kígyó-látszat szertefoszlott, s vele tűnt az általa okozott szenvedés (a 
rettegés) is.” [30] Az, amivel nem merünk szembe nézni félelmetes árnyékkép lesz. Ez 
egyetemes törvény, és egész életünkre igaz.  

Ha például „folyton-folyvást az öregedés ellen küzdesz, világéletedben boldogtalan 
leszel, mert az öregedés mindenképpen utolér. ... A valóság az, hogy végül te is meg 
fogsz halni. ... Mindegy, hogy mivel ámítod magad. ... De ha szabadjára engeded az 
érzelmeidet, ha beléjük veted magadat, ha elmerülsz bennük, akár a fejed búbjáig is, 
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teljesen és maradéktalanul megtapasztalod őket. Akkor tudni fogod, mi a szerelem. 
Tudod, mi a szenvedés. Tudod, mi a gyász. Akkor és csak akkor mondhatod el: ’Rendben 
van. Ezt az érzést megtapasztaltam. Ezt az érzést már jól ismerem. Most egy időre el kell 
szakadnom tőle.’…. Most azt hiszed, hogy ez csak a haldoklókra érvénye. … Holott az az 
igazság, amit folyton mondogatok neked. Amikor megtanulsz meghalni, megtanulsz 
élni.”[129] Mitch Albom professzor szavai ezek, mellyel halálos ágyán tanította egykori 
tanítványát. Merjük mi is tudatosan megtapasztalni az élet másik pólusát, és akkor 
megvan lehetőségem is, hogy felülemelkedjek rajta.   

Az árnyék, a tudattalan, szeretjük, ha nem látszik. Jobban érezzük magunkat, ha nem 
szembesülünk igazi önmagunkkal. „Az “én” feleszmél, érzékeny pontjait érintjük, s 
ekkor mindenféle probléma jelentkezik. Olyan, mint egy tükör, amelyről nem fordíthatjuk 
el pillantásunkat. A tükör teljesen tiszta, csakhogy egy ronda, mogorva arc bámul belőle 
ránk: a sajátunk. Lázadozni kezdünk, mert nem tetszik, amit látunk, dühünkben még oda 
is csaphatunk, és széttörhetjük a tükröt, azonban ez csak azt eredményezi, hogy száz apró 
darabra hullik, s száz egyforma ronda pofa bámul ránk.” [13] írja Szögjal Rinpocse.  És 
ez saját énünk valósága. Ha nem tudjuk szeretni, elfogadni magunkat, állandóan szembe 
találkozunk ezekkel a „ronda pofákkal”.  

 
Élni annyit tesz, mint közeledni a halál felé.  Eszünkbe jut vajon az egy hetes 

újszülött gyönyörűsége láttán, hogy hét nappal közelebb került a halálhoz? Mi „olyan 
kultúrában élünk, amelynek nincs halálkultúrája? ... A mi kultúránk teljesítményei a 
régiekkel ellentétben szinte kizárólag a halál elleni küzdelem jegyében fogannak. Az élet 
kibontakoztatása mellett az életmentés a központi témánk.”[10] Nyugdíjba megyünk, és 
ott is ezt az egyoldalúságot követjük. Próbáljuk ugyanazt az életet folytatni, amely pedig 
időközben elhaladt mellettünk, de mi futunk, rohanunk utána. Úgy gondoljuk, 
lemaradunk valamiről. Pedig most és itt lehetne a nagy lehetőség, amely megadatott 
nekünk.   

„Nem tehetjük mindig azt, amit akarunk, ezt mindenki tudja. Néha olyan dolgokat 
csinálunk, amit meg kell tennünk. De mennyi ideig? ... Mennyire lehetünk biztosak 
abban, hogy nem kerülünk-e mókuskerékbe, és egy idő múlva már ezeket a feladatokat 
tartjuk majd az élet egyedüli valóságának?  Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy sok 
év elmúltával képesek leszünk meghozni azt a döntést, hogy immár csak az 
önmegvalósítással törődünk, amikor már olyannyira szokásunkká vált, hogy az 
értékfeltételeknek megfelelően éljünk? “[28] olvashatjuk a személyiségpszichológia 
tankönyvében is az önmegvalósítással kapcsolatban.  

A nyugdíjas évek értelemmel feltöltése számomra azt jelenti, hogy a 30-40 évi 
munka, család után, merjük megélni a másik pólust. Ha megadatik - és miért ne adatna 
meg -, ugyanennyi időt lehetne rászánni most önmagunkra és arra a cselevésre, amelyben 
kiteljesedhetünk, feltöltődhetünk. „Az emberi élet alkonya legalább oly gazdag értelmű, 
mint a hajnala; csak értelme és célja egészen más.” [55], és jó ha ezt észre is vesszük.  

Vannak keleti országok, ahol a férfiak egész életükben meditálnak, keresik belső 
központjukat. A nők pedig miután felnevelték a gyermekeiket, akkor szentelhetik ennek 
életüket. A mi társadalmunkban, aki megöregszik, magára marad, teher lesz a 
családjának, nehezen értik meg, kitaszítottnak érzi magát.  

Hallottam Floridában egy olyan faluról, ahol csak nyugdíjasok élnek. Ők dolgoznak 
a bankban, a postán, és a boltban is. Nyugdíjas a polgármester, a rendőr. Úgy érzem, nem 
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biztos, hogy ez a megoldás. Ez sem a teljesség, itt is hiányzik az ellentétes pólus az 
egyensúlyhoz. Az biztos azonban, hogy itt az emberek hoztak egy döntést munkás éveik 
alatt. Amikor nyugdíjba mennek, eladják mindenüket, és ebben a faluban kezdenek „új” 
életet.  

Nálunk, tapasztalatom és vizsgálódásaim szerint, az emberek kötődnek 
mindenükhöz. Nem adják el azt a lakást, amelyben már egyedül maradtak, hiába nagy 
nekik. „Hátha jönnek majd az unokák” - mondogatják, de nem igen jönnek. Azt is érzem, 
elvenni sem lehetne tőlük, hiszen akkor megkeseredett emberekké válnának. Nagyon 
ragaszkodunk mindenünkhöz. Úgy gondolom azért, mert evvel próbálnak meg 
„biztonságot”, „állandóságot”, valamiféle rangot adni önmaguknak. Ha lemondanának 
ezekről a dolgokról azt veszteségként, az „ego” porba tiprásaként élnék meg. Nincsenek 
erre felkészülve.  

De ha kicsit más lélekkel készülnénk fel, ha nyitottabbak, bátrabbak lennénk, ha meg 
mernénk élni a másik pólust is, akkor tudnánk teljes életet élni. „Ám ezt a megválni 
tudást is elő kell készíteni, meg kell tanulni.” [7] Vállalva az öregkor másságát, 
elfogadni, és boldogan elémenve vállalni. Nagyon nagy lehetőségeket tartogat számunkra 
- ez lehet esetleg 20-30 év is -, és csak utólag tudjuk meg, milyen hosszú volt ez az idő. 
Megadatik a teljesség lehetősége, és evvel együtt az „egész”-ség érzése is. Visszatekintve 
pedig boldog, kerek életet mondhatunk magunkénak. „Az öregkorban egyre fontosabb 
lesz, hogy búcsút tudjunk venni. Csak így derül ki, milyen ajándékot tartogat nekünk.” 
[8] 

Mi úgy gondoljuk, a testünk vagyunk, a cselekedeteink. Nem vesszük észre, hogy a 
mélyben sokkal nagyobb, hatalmasabb erő van. Nevezhetjük Belső lénynek, Istennek, 
Taonak, Önvalónak vagy Kozmikus Erőnek is. Ugyanarról a csodáról van szó.  

A világ poláris. A test meghal, a lélek feltámad. A test csak ezt a létidőt ismeri. A 
lélek ismeri múltját, egységre törekszik. Amíg a test eljut a lélekig, az út szenvedéssel 
járhat. A filozófusok szerint az emberré válás  Isten halála. Az ember halála  Isten 
feltámadása.  

„Kudarcra van ítélve az ember mindaddig, amíg saját énjével azonosítja magát, 
éppen úgy, ahogy halálra van ítélve mindaddig, amíg a testével azonosul. Ez elől a 
kudarc elől nincs menekvés. Ez és csakis ez az ember tragikuma.” [11] írja Dethlefsen, a 
pszichoterapeuta is.  

Merjünk nyitottá válni, próbáljunk meg a színfalak mögé nézni, és keresni. Csak aki 
keres, annak adatik meg, hogy találjon. Megláthatja az élet értelmét, lehetőségeit. 
„Cselekedeteidből és szenvedéseidből tanulva azonban olyan belátásra jutsz, hogy végül 
képes leszel legyőzni énedet, és magadra találsz.” [12] 

Jung gondolatai: „Személyiségfejlesztésre vállalkozni valójában népszerűtlen 
merészség, ellenszenves letérés a széles útról, különc remeteség - ahogy éppen azt a 
kívülállónak képzelni tetszik. Nem csoda hát, hogy kezdettől fogva csak kevesek 
csábultak erre a különös kalandra” [35]. Merni, vállalni a remeteséget, megállni, 
elgondolkozni, bátorság kell hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy menj a pusztába és élj ott. 
Nekünk itt Európa szívében nem ez a feladatunk. De a nyugdíjas évek nagyon nagy 
lehetőség, és ez nem mindenkinek adatik meg. Vedd kitüntetésnek, ha Te megkapod és 
élj vele!    

A mai ember problémája a magány is. Ettől szenved, ezt próbálja elkerülni. Fél tőle. 
Mindig csinál valamit, hallgat, néz, felszínes életet él. Önmaga mélységeibe nem is mer 
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belegondolni. Az egyedüllét számára riasztó. Amikor az ember magányról beszél, 
hiányzik neki valami vagy valaki. „Az egyedüllét viszont csodálatosan szép. Az 
egyedüllét pillanatában nincs szükség másra, önmagadban elegendő vagy ... Amikor 
egyedül vagy - gazdag vagy. Amikor magányos vagy - szegény vagy.” [110] írja Osho. 
Ezt a gazdag egyedüllétet megtalálni feladat lehet számunkra.  

 
„A kis Joey egy fa alatt üldögélt odakint, amikor az anyja kikiáltott:  
- Joey, mit csinálsz odakint? 
- Semmit anyu - felelte. 
- Mi az, hogy semmit? Rendesen válaszolj, ha kérdezlek! 
- De mondom, hogy nem csinálok semmit. 
- Ne hazudj nekem, Te! Azonnal mond meg, mit csinálsz! 
Ekkor Joey mélyet sóhajtott, felvett egy követ, és odábbdobta. 
- Kavicsokat dobálok .... - mondta. 
- Na látod; tudtam, hogy azt csinálod! Azonnal hagyd abba! 
- A fenébe! - mondta Joey magában - még a semmit se lehet csinálni.” [109] 

A „semmittevést” a környezet elítélheti. Pedig az is hozhat gyümölcsöt számunkra. 
Az a pont, amikor a magány már nem megrázó, hanem felemelő. Lehetőség mélyebb 
önmagam és külső énem találkozására. Nehezen fogadjuk el rohanó világunkban a 
„semmittevést”. Nekem is nehezen megy. Mindig próbáljuk irányítani életünket, 
gondolataink röpködnek. Nem tudjuk lelassítani őket. Állandóan a múlttal, vagy a 
holnappal foglalkozunk. Két nagy tolvaj van az életünkben: a Múlt és a Jövő, és mi 
mégis őket részesítjük előnyben. A jelen szinte ismeretlen számunkra. Főleg, hogy 
semmit se tegyünk, és még egyedül is legyünk. Riasztó! Van mit tanulnunk. Feladataink 
közé ezt is felvehetjük. Megtanulni egyedül, a jelen pillanatnak élni. Megélni az Itt és 
Most egyszerűségét és teljességét. Rácsodálkozni a természet szépségére, áradó 
szeretettére. „Ő” aki önként átadja magát nekünk. Feltételek nélkül fogadja 
közeledésünket. 

Az ember tudatával és szabad akaratával emelkedett ki az állatvilágból. Ezeket a 
tulajdonságokat használhatja fel, hogy szellemi síkon is fel tudjon emelkedni, tudatossá 
és teljessé tudja tenni életét és halálát. A bölcs embert, aki már leélte élete jó részét, 
általában bottal a kezében ábrázolják. „Ez a harmadik láb, ez a támasz az a szellemiség, 
amelyben az ember egyesítheti a poláris világ ellentéteit. ... a harmadik pont egy 
szellemi világ, illetve egy belső világ felfedezése.” [42] Ez az időszak az, ahol az élet 
tapasztalatai, amelyeket megélt és magáévá tett, bölcsességgé érnek.  Már nem az a 
merész, tapasztalatlan ifjú, aki fiatalabb korában volt. Mögötte áll az élettapasztalata. És 
talán a sétapálca is ezt jelentette? Hiszen akinek a kezében van, az nem siet (nincs is 
hová). Ráérősen, megfontoltan sétál és cselekszik.  

„Két ember élt benned életed egész során. Egyik az „én“ locsogó, követelődző, 
hisztérikus kerítő, a másik a rejtett szellemi lény, akinek csendes, bölcs szava csak ritkán 
ért el hozzád, csak ritkán hallgattál rá. ... Saját magad fedezd fel önmagadban bölcs 
vezetődet.”[15] javasolják a buddhisták. Ez az, amire, úgy gondolom, oda kellene 
figyelni. Vállalni ennek a bölcs vezetőnek a felfedezését.  

Az biztos azonban, aki keresővé válik, azt eleinte kétségek gyötrik: Jól döntött-e? Itt 
van-e a helye? Ez-e az útja?, esetleg normális-e? A legnagyobb probléma a félelem., 
mely, ha nem figyelünk életünk vezérlő elve. Rengeteg kérdés és kétség merül fel 
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bennünk. A szokványostól eltérő gondolkodást és viselkedési módot nehéz elfogadni. Az 
emberek nehezen viselik el a másságot. De ne félj, mert már a pszichoanalitikus Jung is 
felismerte: „A kételkedés az élet koronája, mert benne együtt van az igazság és a tévedés. 
A kételkedés élet, a valóság olykor halál és stagnálás. Amikor kételkedünk, akkor 
legnagyobb az esélyünk arra, hogy az élet sötét és világos oldalait egyesítsük 
egymással.” [43]  

„De ne siess nagyon kétségeid és problémáid megoldásában, ahogy a mesterek 
mondják: “Lassan siess.” ... Évekig tart, amíg megtanul valaki helyesen japánul, vagy 
amíg orvos lesz, elvárhatjuk-e akkor, hogy néhány hét alatt feleletet találjunk minden 
kérdésünkre, s hát még azt, hogy elérjük a megvilágosodást?” [16] Aki vállalja a 
megszokottól eltérő utat, képes keresni az értelmes nyugdíjas éveket, a halálra való 
tudatos felkészülést, elérheti a „megvilágosodást”. Erre kellene kihasználni a nyugdíjas 
éveket. Mást cselekedni, mint az addigi 60 év alatt. Bátran kipróbálni új utakat, merészen 
vállalva a keresést. Mindegy, melyik utat választjuk, de induljunk el. Tiszteljük a másik 
ember választását is. Hallgassunk a belső bölcs vezetőre. Miután megtaláltuk azt az utat, 
mely megelégedéssel, belső erővel és csodálatos élménnyel tölt fel legyünk kitartóak, 
mert ez is fontos és nagy erény is. „Ha mindig keresünk, akkor maga a keresés válik 
rögeszménké, s teljesen elhatalmasodik rajtunk. Szellemi turista leszel, aki körbe járkál, 
de nem jut sehová.” [17] 

A boldogság a ma embere számára külső dolgoktól függ. Pedig ez olyan belső érzés, 
amely az önmegvalósítás és a szeretetképesség együttes élményéből fakad. Vállaljuk, 
hogy „harmóniát kezdünk keresni, belső békét, hogy összhangban legyünk önmagunkkal, 
tudjunk másokat gazdagító szeretettel, alázattal és szelídséggel élni.” [19] 

Az öregség korunkban egyenlő a betegséggel. Az aggkori elmúlás ritka, és nem is 
igen fogadjuk el. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy teljessé lehet tenni a nyugdíjas 
éveinket. Főképpen, hogy felkészüljünk a halálra, beszéljünk róla, esetleg másokat 
elkísérjünk ezen az úton. 

A modern pszichológia is egyre jobban látja milyen problémás az öregség. 
Megalakult a gerontológia tudománya, odafigyelnek az öregedésre. De a nyugdíjasoknak 
sokkal többet kellene tenni saját magukért. Mindig mástól várjuk a segítséget. Önmagunk 
döntéseit nem merjük felvállalni. A félelem motivál bennünket. Félünk, mit szólnak, mi 
történik, ha …. és gyártjuk saját ördögeinket. Pedig nincs mitől félni! Merni, vállalni új 
dolgokat, szeretetből cselekedni. Igen, ez azt jelenti, lebontjuk a falakat önmagunk körül. 
Sérülékenyebbekké válunk, kiszolgáltatottabbak leszünk. De egyúttal lehetőséget adunk a 
szeretet áradásának is. Olyan új élményekhez juttatjuk magunkat, amitől megtelik a 
szívünk szeretettel. Energiánk megsokszorozódik. Tele leszünk életkedvvel, ötlettel. 
Megéljük a teljességet. Megtaláljuk belső lényünket. „Hazaérkezünk.” 

Én erre az útra kívánok lépni. Tudatosan szembenézve a halállal, ehhez társakat 
találni, segítve másokat is az úton, és együtt készülni a tudatos halálra. Ha azon 
munkálkodunk, hogy szépen haljunk meg, a szép életen munkálkodunk. „Oly kevesen 
ismerik az elmúlás művészetét. Meghalni ugyanúgy művészet, mint élni, és ha az 
emberek ugyanúgy törekednének arra, hogy a meghalás művészetét elsajátítsák, mint 
ahogy az élet művészetét keresik, sokkal többen halnának meg boldogan.  

Az élet művészete voltaképpen nem különbözik a halálétól, szétválaszthatatlanul 
egymásba folynak. Az, aki valóban elsajátította az élet művészetét, egyúttal az elmúlás 
művészetének is birtokában van: számára a halál nem félelmetes.”[137] Úgy gondolom, 
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akiben van bátorság, hogy keresse a „művészi” halált, az tud teljes, egész életet élni. 
Adni önmagából, és ezzel önmagát gazdagítva haladni az úton.  

Az „egónk”, az énünk elkülönülésre vágyik. Mindent uralni akar. Az alázat nagyon 
nehezünkre esik, a hitünk pedig kiégett. Ezt újra meg kell találnunk, és keressük is 
mindenfelé. Fölfedezünk új vallásokat, a keleti filozófiák felé fordulunk. Velem is így 
történt. Eközben viszont olyan utakat, lehetőségeket ismertem meg, amelyek segítettek, 
felemeltek.  

A mi kultúránkban már nem tudnak a generációk egymás mellett élni. Ezt fogadjuk 
el, és alakítsunk ki új lehetőségeket. Egyik ilyen lehet a csoportos élmény megélése 

„Elegendő tudni, hogy az emberi lélek individuális és kollektív is, s hogy 
gyarapodása csak úgy lehetséges, ha e két, látszólag egymásnak ellentmondó oldal 
természetes együttműködésre talál.”[41] 

 Próbálkozunk öregek otthonával, nyugdíjasok házával, napközivel, és ez mind jó.  
De én olyan sorsközösség megteremtésén fáradozom, ahol a szellemi fejlődést fontosnak 
tartják. Összefogva, együtt, egymásért sokat tehetnénk. Együtt dolgozunk, alkotunk, 
tanulunk és halunk meg. Egy régi latin közmondás jutott eszembe: “Solamen miseris 
socios habuisse malorum.” vagyis “Sorstársakkal a bajt, ha megoszthatjuk, vigasz az 
már.” Fritz Riemann pszichológus is a „segítő sorsközösség” felemelő lehetőségét 
hangsúlyozza. „A sorsközösség segít a nehéz terhek viselésében, így már nem vagyunk 
annyira egyedül, és az, hogy másoknak sincs jobb dolguk, mint nekünk, már önmagában 
valamelyes vigasz. A sorsközösség azonban új gondolatokat is szülhet: együttes segítő 
fáradozást, a helyzeten változtatni igyekvő kísérleteket, összefogást a vész ellen, mellyel 
szemben az egyén magában tehetetlen és erőtlen.”[41] 

„Öregekből kellene hát csoportokat alakítani idősebb pszichoterapeuták vezetése 
alatt, .... amelyekben az összes résztvevő beszélgetve-vitatkozva fáradozik önmaga és 
mások megértésén, s kölcsönösen segítenek egymásnak. .... A csoporttagok kölcsönösen 
helyreigazítják, figyelmeztetik egymást, ha téves magatartást, helytelen szemléletmódot 
és elvárást vagy mentalitást tapasztalnak. Abban, ahogyan mások rosszindulat nélkül 
tükrözik őket, jobban megismerhetik magukat, megtapasztalhatják, hogyan hatnak a 
többiekre, mi az, ami bennük mások számára talán érthetetlen, másokat ingerel vagy 
zavar.” [45] Célja a kimunkálatlan képességek fölébresztése, felfedezni a lelki fejlesztés 
lehetőségét. Új dolgokat tanulni, amelyekkel tudunk segíteni önmagunkon és másokon is. 
Megtalálni a bennünk megbúvó „Istent”. Ez az, amire minden idősödő embert biztatnék. 
Vállalják kíváncsiságukat, ne szégyelljék tudásvágyukat, ügyetlenségüket. Tanuljanak, 
alkossanak. Például a természetgyógyászati módszerek minden kor számára 
megtanulhatóak, alkalmazhatóak. Közelebb kerülni rendszeresen a Négy Szent Elemhez - 
a Nap, a Víz, a Tűz és a Föld energiájához. Tudatosan beszélgetni a halálról, az 
elválásról, a veszteségről. „Pszichológiai törvény, hogy mélyebben éljük át azt, aminek 
kimért ideje van, s az átélésnek ez a mélysége egyike lehet az öregkor erényeinek:”[49] 

Nyugodtan vissza lehetne hozni a „Nyugdíjasok egyetemét”. Lehetőséget adni, hogy 
ha akarnak, bejárhassanak a fiatalok közé az egyetemekre órákat hallgatni. A nyugdíjas 
évek már nem a lázas anyagi javak halmozásának kora, annak az ideje a fiatalabbaké. 
Most nehéz a helyzet, tudom. Kevés a nyugdíj, nagy a rezsi, drága a megélhetés. De 
bízom benne, eljön az idő, amikor képesek leszünk alkalmazni tudatos, teremtő erőnket.  

Ma a nyugdíjasok munkát vállalnak, dolgoznak, hiszen a fiatalokat kell segíteni. 
Nem kell! A madár is csak önmagának épít fészket! Saját életünkért felelünk. Kimondva 
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kegyetlen dolognak tartjuk ezt a mi kultúránkban, de el kell ide jutnunk, hogy teljesebb 
öregkort tudjunk megélni. Vállaljuk a felkészülést a halálra, merjük egymást ezen a nagy 
lehetőségen emberhez méltóan átsegíteni, és akkor ÉN sem maradok egyedül. Így együtt 
készülhetünk a halálra, mint egy nagy utazásra.  

A halál nem egy pont az élet végén, hanem kettőspont: ...... ? 
 

Hiszen: 
„Mindennek rendelt ideje van,  
és ideje van az ég alatt minden akaratnak.  
Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak.”  

    Prédikátorok könyve 3.1,2 
 
 

„Nem vagyunk eleve arra ítélve, hogy üres kézzel álljunk a halál elé, hogy az 
ismeretlenséggel kelljen szembesülnünk. Itt és most elkezdhetjük megkeresni életünk 
értelmét. Bármely pillanat alkalmas arra, hogy megváltozzunk, s elkezdjünk készülődni - 
őszintén, pontosan és nyugodt tudattal - a halálra és az örökkévalóságra. .. A halál 
tükör, amelyben az élet egész értelme megmutatkozik.” [3] 
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6.  Lehetőségünk a felkészülésre 
 

Az igazi bölcsek valósággal készülnek a halálra, s a halál  
minden ember közt rájuk nézve a legkevésbé félelmetes. 

Platón 
 

„A legtöbb nyugati ember még csak gondolni sem hajlandó a halálra, el sem tudja 
képzelni, hogy a halál gondolatával együtt is lehet élni, hogy tudatosan és békésen lehet 
várni a napot, amelyen elérkezik “ [1] írja könyvében Marie de Hennezel 
pszichológusnő, aki egy paliatív osztályon dolgozik Franciaországban. Itt megpróbálják 
megadni a haldokló embernek az odafigyelést, elfogadják gondolatait és segítik az úton.  

Csodálatos és mély érzéseket keltettek bennem Marie de Hennezel könyvei. 
Megmutatják, hogy van értelme szenvedésünknek. Nagyszerű lehetőségeket rejt a tudatos 
felkészülés. Vállaljuk, hogy kimutassuk érzéseinket, megmutassuk igazi önmagunkat, 
megtaláljuk lelkünk békéjét és egyensúlyát. De ott van a kétségbeesés is, mert nem látjuk 
az út végét, nem tudjuk meddig fog tartani, és mit tartogat még számunkra. Ezt is 
tudatosítani kell. Mindezeket vállalva mindenki - aki haldoklik, és mindazok, akik 
elmerik kísérni, - mérhetetlen mélységű élményt élhetnek át.  

Az élet a halállal lesz teljes. Aki ezt kizárja, tudattalanjába száműzi, még a 
gondolatát is eltaszítja magától, saját maga gyártotta szörny karmai közt találja magát. 
Retteg, de nem is tudja, miért. Menekül, de nem tudja ki elől.  
„Ha mindannyian maximális erőfeszítéseket tennénk a saját halálunkról való 
elmélkedésben, s foglalkoznánk szorongásainkkal, amelyek a halálunkról alkotott képet 
körülveszik, és segítséget nyújtanánk másoknak, hogy megismerkedjenek ezekkel a 
gondolatokkal, akkor talán kevesebb rontás és pusztítás venne körül bennünket.” [52] 

A felkészülést, a szembenézést a halál kérdésével nagyon fontosnak tartom. Ha van 
bátorságunk és vállaljuk a tudatos felkészülést, könnyebb lehet.  

 „Halál lehet kétféle: 
 Beérett és éretlen.” [54] 

Az „éretlen” halál jellemzője a mi rohanó világunknak. Nincs is időnk ilyen 
„kicsinyes” dolgokkal foglalkozni. Ez a világ az anyagi javakról szól. Mindent 
megvásárolható dolognak tartunk. Mindig, mindenből többet és jobbat akarunk.  

„ A varjú találkozott a békával, és azt mondta neki:  
- Képzeld béka, egy nagy bulit rendeznek a mennyországban. - 
A béka kinyitotta a száját, és így kiáltott: 
- Ide nekem miiind! - A varjú pedig folytatta: 
- Lesz étel-ital, dinom-dánom. 
- Ide nekem miiind! - felelte a béka. 
- És lesznek jó nők, és a Rolling Stones fog zenélni  ..... 
A béka még szélesebbre tátotta a száját, és kiáltotta: 
- Ide nekem miiiiind! - majd a varjú hozzátette: 
- De senkit nem engednek be, akinek nagy, széles szája van! 
A béka kicsire összehúzta a száját, és összeszorított ajkakkal motyogta: 
- Szegény aligátor, milyen csalódott lesz!”  [59] 

Amikor eljön a halál közelsége (lehet ez egy családtagé, egy szeretett személyé, vagy 
esetleg sajátunk) egyszerűen nem merünk vele szembenézni, kibújnánk a bőrünkből. 
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Legszívesebben megfutamodnánk. Nem is igazán tudunk mit kezdeni vele. Ami énünket 
veszteségként fenyegeti, az ellen küzdünk.  

A „beérett” halál felkészülést kíván. „.. a halál olyan, mint egy tükör, amelyben az 
életünket látjuk. ... akik úgy érzik, teljes és intenzív életet éltek, akik mögött az élet sűrű 
szövedéke áll, azokban nincs metafizikai szorongás.” [50] Ahhoz, hogy békében tudjuk 
vállalni a halált, tartalmas életet kell élnünk. „Az emberek úgy halnak meg, ahogy éltek, 
amilyenek önmaguk.” [61] 

A felkészülést kezdjük el minél előbb.  Merjünk evvel a kérdéssel foglalkozni, de ez 
nem azt jelenti, hogy az élettől forduljunk el. Az egyensúly megtalálása itt is fontos.  

A halál életünk nagy kérdése, rejtélye. Ma a „jó halálnak” a gyors, öntudatlan halált 
tartjuk. Így akarunk meghalni. (De a születésünk is legyen gyors, fájdalomtól mentes, s 
az sem baj, ha az édesanya öntudatlan.) A hosszú szenvedést keserves dolognak ítéljük 
meg. Nem akarunk másoknak terhére lenni.  

Az aggkori elmúlást ma nem is ismerjük. „Élettani agghalál: az aggastyán minden 
hadakozás nélkül elszenderül, belesüllyed a terminális öntudatlanságba, a világ nem 
érdekli, kötelezettségei megszűntek, a halált, ha vannak még egyáltalán ilyen reflexiói, 
szívesen fogadja.” [53] - írja Lange. Ezek a gondolatok számunkra idegenek, 
megtapasztalni sem tudjuk őket. Azt, hogy ne küzdjünk, ne próbáljuk meg 
„megmenteni”, újraéleszteni a haldoklót - elképzelhetetlen.   

23 éve vagyok nővér. Kilenc éve háziorvos mellett dolgozom. Bizony, többször 
nehéz döntési helyzetbe kerülünk. Utaljuk a beteget saját akarata ellenére kórházba, vagy 
hagyjuk otthon, a szerettei körében meghalni. Volt egy 85 éves doktornő betegünk. Egyik 
napról a másikra besárgult. Gyanítottuk, hogy nagy baj van. Többször próbáltuk a 
kórházi kivizsgálásra rábeszélni, de teljes mértékben elzárkózott. Otthon akart meghalni. 
És mi tiszteletben tartottuk kívánságát. Egy nap elvesztette az eszméletét. A szomszédok 
azonnal mentőt hívtak, kórházba került. Többféle vizsgálaton és gyógyítási 
próbálkozáson ment keresztül, hátha segíteni tudnak rajta. A szomorú valóság: gépek, 
csövek, kiszolgáltatottság. Az eszméletét soha többé nem nyerte vissza. A mentősök 
megszólták a háziorvost, hogy nem küldte kórházba. Teljes mértékben meg tudtam érteni 
ezt a doktornőt. Tudta, hogy leélte életét. Vállalta a halált, felkészült rá. Az volt a baj, 
hogy nem volt senki, aki ápolja, kísérje. A szomszédok látták el, és a halál tényét ők sem 
vállalták. A ház, amelyben lakott, 45 évvel ezelőtt épült. Együtt költözött be ezekkel az 
emberekkel. Az idő eljárt felettük. A szomszédok is megöregedtek. A halál lehetősége a 
saját halálukkal, elmúlásukkal szembesítette őket. Ők pedig erre nem voltak felkészülve.  

Elisabeth Kübler-Ross 1965 őszén kezdte el a halálról és a haldoklásról szóló 
interdiszciplináris szemináriumát Chicagóban. A hallgatók különbözően fogadták ezt a 
témát. Hihetetlen volt számukra evvel a kérdéssel foglalkozni. Ijesztő volt, hogy vannak 
emberek, akik a halál kapujában tudnak bölcsek lenni, példát mutatni emberségből és 
szeretetből. Jung ezt írja: „bizonyos emberek túlnőnek egy problémán, amellyel mások 
teljesen kudarcot vallanak. ... - kiderült a tudatosság szintjének emelkedése. Az illető 
látókörébe bekerült egy magasabb vagy messzebbre mutató érdek, s horizontjának ezzel 
a kibővülésével a megoldhatatlan probléma elvesztette sürgető szorítását. Nem oldódott 
meg önmagában logikusan, hanem elhalványult egy új és erősebb életirány hatására. 
Nem került be az elfojtás és a tudattalan szférájába, hanem csak más fényben tűnt föl, s 
így más is lett.”[58] Ezek az emberek megtalálták a lelki békéjüket, azt a „belenyugvást”, 
amiről a buddhisták is beszélnek. Sokáig nem is értettem, hogyan lehet belenyugvással 
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fejlődni. A belenyugvás a mi szemszögünkből fejet hajtást jelent az adott probléma előtt. 
„Beadjuk a derekunkat” mondhatjuk. Itt pedig nem erről van szó. A belenyugvás itt a 
probléma meghaladását jelenti, túlnőni rajta, és közben megtalálni a belső békét is. Jung 
ezt nagyon jól közelítette meg számomra. Olvasmányaim alapján döbbentem meg, „hogy 
a legnagyobb és legfontosabb életproblémák alapjában véve mind megoldhatatlanok. ... 
Megoldani soha nem lehet őket, csak túlnőni rajtuk.” [48] Ilyenkor pedig az életünkre 
visszapillantva már meg tudjuk mosolyogni magunkat, túlnőttünk a problémán. Ez is az 
„öregkor” bölcsessége.  

„Ám csak akkor lesz képes a dolgokon változtatni, ha elkezdi előre elképzelni saját 
halálát. Ezt nem lehet tömegméretekben csinálni. ... Minden embernek egyedül kell 
elvégeznie ezt.”[62] Az életben a nagy dolgokat egyedül kell megélnünk. Egy betegséget, 
a szenvedést, vagy csak egy vizsgát. Ilyenkor magunkra maradunk, saját félelmeinkkel, 
kétségeinkkel, és a bölcs vezetőnkkel. Kérdés, melyikük hangja számunkra az erősebb? 
Sokat kell tanulnunk ezen a téren is.  

Feladataink közé tartozik az is, hogy kialakítsuk a mai ember halál-kultúráját. Ehhez 
a legfontosabb a szeretet érzése. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” parancsolja a 
biblia Máté evangéliumában (22, 40).  Mit is jelent ez? Önmagam szeretete az első 
parancs! Csak az tud mást őszintén, felemelően, tisztán, érdek nélkül szeretni, aki 
önmagát szereti. Ez nagyon nehéz kérdés. Gyermekeinket is feltételekkel szeretjük. 
Beléjük tápláljuk az elégedetlenség érzését. Hiszen mi sem szeretjük őket olyannak, 
amilyenek. „Ha szeretem a másik személyt, akkor egynek érzem magamat vele, de zzal, 
aki ő, és nem azzal, akinek lennie kellene, hogy használni tudjam.” [67]  

Elgondolkoztunk már azon, vajon a gyerek miért hazudik? Azért választja a 
hazugságot, mert igy próbál megfelelni elvárásainknak, és igyekszik megtartani 
szeretetünket. Csak azt hazudja, amit mi, felnőttek hallani akarunk. Amikor ezt 
megértettem, pár napig igen kellemetlenül éreztem magam. Gyermekeimmel szembe 
lelkiismeret furdalásom lett. Nekem is van még bőven mit tanulnom (de hiszen mindenki 
pont azt tanítja, amit önmagának kell megtanulnia). Kritizálunk, felemlegetjük a mási 
általunk vélt hibáját. Akkor pedig hogyan várhatjuk el, hogy szeresse önmagát? 

A szeretet felemel, de ehhez az első lépcsőfok önmagam szeretete. Felemelő érzés 
megtalálni belső szeretetemet, ezzel önmagam emelem fel, és válok “Istenhez 
hasonlóvá”. Ezután pedig le tudok hajolni, segíteni másokat is abban, hogy 
felemelkedjenek. Lehetek bot, amelyre támaszkodni lehet, harmadik láb, amely segít 
„átbicegni” az úton. Esetleg gyertya, melynek fényénél könnyebb meglátni az ösvényt. 
De „csupán” iránytű tudok lenni, mutatni tudom az utat, de az úton mindenkinek 
önmagának kell végigmennie. A térkép és az útikalauz olvasása nem helyettesíti az 
utazást. 

A mai „modern” ember kórházban hal meg, magányosan. Igaz, vannak 
próbálkozások, lehetőségek, de inkább már csak a halál közelében - Hospice-mozgalom, 
paliatív osztályok. „A környező világ nem tanít meg minket meghalni.” [2] 

Fontos a közösség felemelő érzése, de fontos az egyedüllét, a magány, a befelé 
fordulás is. Akik társakkal, szeretettel, emberséggel körülvéve halhatnak meg, látják az 
előttük meghaltak példáját, tudják, hogyha ők következnek, nem maradnak egyedül. Ez 
pedig tartást ad, kitárulkozást, és meghozza a szeretet felemelő érzését.  

Ma már R. A. Moody könyveinek köszönhetően ismertté váltak halálközeli 
élmények. Azóta evvel igen sokat foglakoztak, többen vizsgálták ezt a kérdést, és nagy 
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hasonlóságokat találtak. Akik „visszatértek” más emberek lettek. A szeretet motiválja 
őket, már nem félnek a haláltól. Egy halálközeli élményt átélt fiatalember gondolatai: 

„Amikor most végighaladok az utcán, úgy érzem, mintha az emberiség óceánjában 
lennék. Mindenkivel szeretnék megismerkedni, és biztos vagyok benne, ha tényleg 
ismerném, szeretném is őket.” [86] Nekik elég volt az a 3-4 perc, és megváltoztak. 
Nekünk biztosan több időre van szükségünk.  

Akik megjárták a „túlvilágot” „tisztelettel viseltetnek a tudás iránt. A fénylény azt 
mondta nekik, hogy a tanulásnak nincs vége a halállal; s hogy a tudás olyasvalami, amit 
magukkal vihetnek.” [88]. Talán, már ezért érdemes tanulnunk, tapasztalatokat 
gyűjtenünk, hiszen van rá reményünk, hogy ezeket a halál sem veszi el tőlünk.  

Akik átélték ezeket az élményeket megtaláltak valami belső erőt és hitet. Igényük lett 
arra, hogy a vallásokat tanulmányozzák, kialakítsák saját hitüket. Ezek a könyvek, 
történetek útmutatót, segítséget jelenthetnek azoknak, akik vállalják, vagy akiket az élet 
rákényszerít a halállal való szembesülésre.  

Morrie-vel, az öreg professzorral, amikor közölték betegségét, amelynek 
gyógymódját a jelenlegi orvostudomány nem tudja, igen megrázta a hír. Tisztában volt 
vele, hogy lassú leépülés lesz az élete befejezése. Gondolatait, bölcsességeit megosztotta 
barátaival, tanította őket utolsó perceivel is. Megkérdezték tőle „ha valaki meglegyintené 
egy varázspálcával és visszaadná az egészségét, vajon ugyanaz az ember lenne akkor is, 
amilyen korábban volt? 

Morrie megrázta a fejét. 
- Nincs visszaút, semmiképpen sem. Én közben egészen másvalaki lettem. 

Megváltoztak a nézeteim, a világfelfogásom. Másként értékelem a testemet, 
amelyet valaha alig becsültem. Más elvek alapján igyekszem már megbirkózni a 
nagy kérdésekkel, a végső kérdésekkel, azokkal, amelyek nem foszlanak a 
semmibe. 

- Mert, látod ez a lényeg. Ha egyszer felfedezzük az igazán fontos kérdéseket, 
többé nem vagyunk képesek hátat fordítani nekik.  

- És szerinted melyek az igazán fontos kérdések? 
- Az én véleményem szerint azok, amelyek a szeretethez, felelősségtudathoz, a 

spiritualitáshoz, a tudatossághoz kapcsolódnak. És ha visszakapnám az 
egészségemet, továbbra is csak ezekkel foglalkoznék. Ezt kellett volna tennem 
egész életemben.” [125] Bátran tanulhatunk tőle. 

 
 

6.1. A természetgyógyász feladata és lehetőségei 
 
 Mindannyian mások vagyunk,  
 Bár egyben másban hasonlítunk, 
 Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát: 
 hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ. 

                Bródy János 
 

Úgy gondolom a természetgyógyászok, életmód tanácsadók feladata igen nagy, de a 
lehetősége is. Valamilyen szintű „tanítók” vagyunk, és egy fajta „tanítást” képviselünk az 
emberek előtt. A hozzánk forduló ember lelki problémái miatt nem látja a kiutat. 
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Felelősségünk óriási, hiszen a mi szemüvegünkön át rávilágíthatunk saját tökéletességére, 
rátalálhat feladatára, ezek után pedig lehetősége van elindulni az úton.  

Én, mint végzős természetgyógyász jelölt felelősséget érzek. A hozzám forduló 
emberek keresik az útjukat, elakadtak életvezetésükben. Problémákkal küzdenek, melyek 
egyben nagy lehetőségek is, ha sikerül erre rávilágítani. A legfontosabbnak tartom, hogy 
gondolataim, szavaim és cselekedeteim összhangban álljanak. Ahhoz viszont, hogy a 
környezetem is ez tükröződjön vissza, nekem kell megtapasztalni önmagamban ezt az 
egységet.  

Bennünk található a legmélységesebb, a legteljesebb boldogság és szeretet. Nem az 
Énünkön kívül kell megtapasztalni az Énünk legnagyszerűbb részét. Nem a másokon, 
vagy a cselekedeteinken át kell megtapasztalni csodálatos Énünket, hanem önmagunkon 
át. És önmagamon át engedhetem megtapasztalni másoknak is lényük tökéletességét, ha ő 
éppen nem tud hozzáférni saját csodájához. Tudjak úgy közelíteni a másik emberhez, 
hogy felemelje őt. Rátaláljon önnön csodájára. Ez pedig igen felemelő élményt tud 
nyújtani.  

Abraham Maslow „csúcsélménynek” nevezte ezeket a ritka pillanatokat, hiszen 
ilyenkor az élet legmagasabb szintű megtapasztalásával találkozunk. Boldogság, szeretet 
érzése átragyogja létünket. Csikszentmihályi Mihály ezt az élményt „flow”, az áramlat 
megnevezéssel illeti. Olyan élmény, tapasztalás hatására alakulhat ki, mint amikor 
például teljesen feloldódunk egy tevékenységben, elvesztjük „eszünket”. Itt nem külső 
eseményről van szó. Belső folyamat, mely megmutatja, hogyan értelmezzük, éljük át az 
adott szituációt. Tapasztalati szint, és ezt szavakkal átadni lehetetlen. Olyan élmény, 
melyet ápolni és óvni kell önmagunkban. A Lét tökéletes megtapasztalása, melyet a 
segítő „JelenLét”-évél, tökéletes odafigyelésével tud megteremteni a páciens világában. 
A JelenLét a „Vanság” jelentése számomra: itt vagyok, veled vagyok, a tiéd vagyok 
(tehát csak rád figyelek). Fontos vagy nekem. A JelenLét teret ad a másik embernek, 
amelyben létezhet, s rádöbbenhet önnön csodájára. Ez a legértékesebb ajándék, amit 
adhatunk. JelelnLét-ünkkel figyelmünk belső lényegünkből ered, s ekkor gondolatink, 
ítéleteink, véleményeink eltűnnek. Több figyelemre nyílik lehetőségünk a másik ember 
mondandójára, de ami még fontosabb a másik ember Létére, lényegére. Rádöbbenhetünk 
„Egy”-ségünkre. 

Ne felejtsük el, hogy az az ember, aki felkeres gondjával, üzenetet hoz számomra. A 
lelkemben valahol nekem is megvan ez a megoldandó feladatom, dolgoznom kell rajta. 
Elgondolkodni miért most jött, és miért pont hozzám. Mit jelent ez önmagam számára 
legbelül. Ha rá tudok lelni önmagamban az adott eset gyökerére, önmagammal tisztázni 
tudom és meg találom önmagam számára a megoldást, tudok segíteni a hozzám 
fordulónak is.  

Aki felvállalja a segítő szerepkört azt élete, tapasztalatai segíteni fogják útján. Ismert 
előttünk, hogy leginkább avval a feladattal tudunk megbirkózni, amin már mi is keresztül 
mentünk, hiszen abba „beavatódtunk”. 

Tehát a természetgyógyász nem csak a pacienst kezeli, hanem állandó visszacsatolást 
keres önmagában. Ezáltal állandóan fejleszti önismeretét, szép lassan ő is „terápia” alatt 
áll. Lehetősége, hogy felismerje belső csodálatos fényét. Felelőssége óriási, de lehetőségi 
is. Ez a tudatos út.  
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6.2. Szembenézés = Teljes élet lehetősége 
 
 Fosszuk meg a halált különösségétől, találkozzunk vele gyakorta,  
 szoktassuk magunkat hozzá  
 semmire se gondoljunk gyakrabban, mint a halálra.  
 Nem tudhatjuk, hol vár ránk a halál, tehát számítsunk rá mindenütt.  
 Ha a halált gyakoroljuk, a szabadságot gyakoroljuk.  
 Aki megtanulta, hogyan kell meghalni, az megtanulta,  
 hogy hogyan ne legyen rabszolga többé. 
                        Montaigne 

 
Először a „Tudatos felkészülés a halára” címet gondoltam a szakdolgozatomnak. 

Ezek után egy nyugdíjas önkéntessel beszélgettem erről a Hospisnél, és ő figyelmeztetet, 
hogy „nem felkészülés, hanem felkészítés.” Meglepődtem, mert én úgy gondolom, hogy 
aki nem készül fel önmaga, az mást sem tud felkészíteni. Az embert megváltoztatni nem 
lehet. Beszélgetni vele, új gondolat magokat elültetni benne azt igen. Azután pedig, ha 
megérett rá, ő magától megváltozik. Tovább gondolva rádöbbentem, talán felkészülni 
erre nem is lehet. Szembenézni vele, merni ennek a témának a végiggondolását, ezt már 
tudatosan lehet vállalni.  

Én, a jelen tudásommal, tapasztalatommal és nem utolsó sorban a bennem lévő, 
egyre tudatosabbá váló érzésekkel és intuíciókkal, keresem a halálhoz vezető út 
szembesülésének lehetőségeit. Kialakult bennem egy kép, mely nekem biztosan ad erőt 
ahhoz, hogy végigjárjam az utat. Nagyon szeretnék egyre több társra találni, együtt 
haladni, és egymást segítve tanulni. Azt is tudom, hogy ez nem mindenki számára 
elfogadható. Ez nem zavar. Mindannyian egyéni utunkat járjuk, és ez nem jobb, csak egy 
a sok lehetséges útból. Az életünket spirálösvényen járjuk, haladunk felfelé. Keressük a 
saját ösvényünket az Egység felé. Elfogadom másságunkat, senkire nem kívánok semmit 
ráerőltetni. De én is elvárom szabadságom tiszteletben tartását. Szárnyalni tudok és ez 
számomra csodálatos. Tele vagyok energiával, gondolatokkal. Úgy érzem, képes vagyok 
tudatosan megteremteni jövőmet, félelem már nincs bennem.  

Ez viszont nem volt mindig így. Megjártam már a „poklot” is. A mélypont volt az, 
ami elindított az utamon. Osho szerint: „A fájdalom nem azért van, hogy szomorúvá 
tegyen. A fájdalom csak azért van, hogy éberebbé tegyen – mert az emberek csak akkor 
válnak éberré, amikor a nyílhegy mélyen a szívükbe hasít, és megsebzi őket. …. A nyíl 
hegye fájdalmasan éget – használd fel. A fájdalom nem azért van, hogy nyomorulttá 
tegyen, hanem azért, hogy tudatosabbá válj! És ha tudatossá váltál, minden szenvedés 
eltűnik.” Ez a „gyógyító” fájdalom. Idő kellett hozzá, hogy megértsem. És aztán ismét 
sok idő, még tudatossá tudtam tenni az életem. Megtaláltam életfeladatomat. Ezek után 
pedig megtettem mindent, hogy erre a feladatra tudatosan felkészüljek.  

A tanítás legfontosabb kérdése számomra a hitelesség. Ennek felvállalása pedig 
egész embert kíván. Gondolataimmal, szavaimmal, cselekedeteimmel, életemmel 
példázzam azt, amit tanítok. Ha mi tudatosan nem készülünk fel, nem tudunk utat 
mutatni. A mi feladatunk a példamutatás. Csak az tudja ezt felvállalni, aki önmaga is 
„egész”. Ott ülni a haldokló mellett, és tele lenni kétségekkel, ezt nem csak a 
környezetem érzi meg, hanem én sem érzem jól magam a bőrömben. Önmagam számára 
pedig én vagyok a legfontosabb. A teljességem elérése az én feladatom.  
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A tudatos út figyelővé is tesz. Tudom, hogy mindannyian azt tanítjuk, amit saját 
magunknak kell megtanulnunk. Ez egy igen fontos gondolat, és tudatos alkalmazása 
figyelővé tesz. Éberen vizsgáljuk meg, ki jön velem szembe, és milyen üzenetet hordoz 
számomra. A környezetem tükör. Érdemes odafigyelni milyen emberek, történések 
vesznek körül. Azután pedig levonni a következtetést. És ha nem tetszik, változtatni - 
gondolatainkon, szavainkon és cselekedeteinken. Mert csak ezeken tudok változtatni. 
Ezáltal lehetőséget adhatunk új élményeknek és tapasztalásoknak.  

Ennek a szakdolgozatnak a feladata annak bemutatása, hogy a „tudatos szembenézés 
a halál” témával mélyebben megismerkedtem, tapasztalatokat szereztem, és azt képes 
vagyok tanítani. Úgy gondolom, ez egy többlépcsős életcél.  

Ezt az utat tanítani csak úgy lehet, ha először is én vállalom. Elindultam keresni és 
megtapasztalni az utakat. A megélt pillanatok szubjektív élményként hatottak rám. A 
poláris világ hatására bennem is felvetődött a „jó út” és a „rossz út” kérdése. Majd 
hoztam egy döntést, és az adott pillanat és tapasztalat hatására az akkori tudásom szerinti 
„legjobbat” választottam. Az addigi életemben átélt élmények hatására választottam a „jó 
utat”, és nem választottam a „rossz utat”. És itt megint belép a tudatosság. Nem elvetni 
az épp nem megfelelőt, csak másként dönteni. Megfigyelni, és a cél irányában 
cselekedni. Érzem a célt és a feladatot, és ez lebegett a szemem előtt. Ennek fényében 
választottam. De nincs rossz út! Más céllal, más indítatásból pont a rossz út lehet a jó. Én 
egy lehetséges kaput kívánok kinyitni a sok lehetséges közül. És lesznek, akik ezt 
választják, és lesznek, akik másikat.  

 
Engedjük, hogy a halál tudata segítsen végigmenni életünkön, hiszen születésünk óta 

minden pillanatban egy időben élünk és pusztulunk. Ám ezalatt úton vagyunk, 
kibontakozik értelmünk és képességeink teljessége, megvalósulnak álmaink és 
reményeink, úgy megyünk végig a halálhoz vezető reményteli, kanyargós ösvényen. – 
Yehudi Menuhin 

 
A tudatos halál egy tudatos élet eredménye. Ez a tudatos élet pedig vállalt, tudatos 

hozzáállást kíván. Ezt az utat megmutatni, kinyitni a kapukat, útjelző táblákat állítva 
segíteni, ezt kívánom felvállalni. Együtt haladva az úton, segíteni a másiknak, ha 
megbotlik, bátorítani, átsegíteni a nehezebb időszakokon egymást. Lehet életcél, feladat, 
de lehet a rohanó, hangos világunkban felvállalt egy-egy rendszeres időszak ennek 
megélésére. Ha merünk befelé nyitni, szembenézni önmagunkkal, mélységeket pillantunk 
meg. És itt az utak sokszínűsége jelenik meg előttem: önismeret, a „Belső lény” 
felfedezése, szolgálattal végzett munka, kapcsolataink mélyebbé tétele, csend 
megtapasztalása, meditáció, ima, jóga, masszázs, zenehallgatás, gyöngyfűzés, hímzés, 
mandala késztés és festés, beszélgetések, csoportos együtt gondolkodások, haldokló 
mellé leülni, …, a lehetséges utak száma végtelen. Ezeket felépítve, megismertetni a 
lehetőségeket, ha kell segíteni, hogy mások is megtapasztalják azt. Aki fel meri vállalni 
ezt a belső utat, teljesebb, bátrabb, szeretettel telibb életet tud élni a hétköznapokban is. 
Azt tapasztaltam, hogy egyre több ember kíván szembenézni ezekkel a gondolatokkal.  

Az első lépcsőfokok mindenki számára az önismeret. A halálra való felkészülés 
egyik lehetséges útja önmagam elfogadása, szeretete, és mindezek után tudom árasztani 
szeretetemet mások felé. 

Biegelbauer Pál csendtáborában érdekes feladatot kaptunk. Ha most meghalnánk 



   
 
 
 

52 
 

melyek azok az események, melyeket szeretnénk meg nem történté tenni és melyek azok, 
amikre viszont büszkén tekintenénk. Nagy lelkesedéssel írtunk. Kicsit szégyenkezve a 
„negatív” dolgok miatt, a „pozitív” események viszont igen büszke szívvel töltöttek el. 
Elérkezett a kiértékelés ideje. Az általam „pozitívnak” ítélt eseményekre azt mondta, 
hogy ezeket tekintsük semmisnek, ezek nem vittek és visznek előre a fejlődésben. A 
„negatív” történések viszont nagy lehetőséget tartogathatnak számunkra, ha tudatos 
szemmel nézzük azokat. Szenvedésünk forrásai ajtók, amin át kell mennünk! Azért 
adódtak, hogy ezekkel foglalkozzunk. Nem tudunk nem foglalkozni velük. Ez a mi saját 
utunk, nem tudunk nem járni rajta. De mit kezdhetünk velük? Szembenézve 
tudatosíthatjuk. Ez van! Ez az első lépcső, és ez is előbbre visz. A következő lépcsőfok, 
hogy megpróbáljuk megszeretni ezeket az eseményeket és az általam negatívnak vélt 
tulajdonságaimat. Ez számunkra a saját utunk. Ennek a feladatnak a végiggondolása 
mindenki számára igen hasznos lehet. Még jobb, ha van kivel megbeszélnem. Van valaki, 
aki meghallgat. 

Az önismeret egy lépéssel előbbre visz a megbékélés felé. Merni, vállalni azt, akik 
vagyunk. Meglátni egyedi csodánkat, tökéletességünket. Felfedezni önmagunkban az 
isteni szikrát.  

Csak az tud más számára is útmutató lenni, aki képes visszatükrözni a másik ember 
teljességét. Visszatükrözni pedig csak az tud, akibe benne van a kép önmagáról, 
egyedisége és egész-sége. „Akartál az lenni, aki vagy: egy tökéletes, folyton változó, 
akaró, fejlődő, csodálatos lény. Olyan, aki folyton új élmények felé lendül, mert tudja, 
hogy minden új tapasztalásban a fejlődés lehetősége rejlik. Szeretettel teli lény vagy, s 
legtisztább formádban színtiszta szeretet vagy. 

Olyan lény vagy, aki ebbe a fizikai világba lépve megértette, milyen érték annak 
lenni, aki vagy, és hagyni másokat is azoknak lenni, akik.” [134] 

Nem ismerjük saját mélységünket. Igazi énünk bennünk él. Külső Mester szükséges, 
aki felrázza a belső Mestert. Álomvilágban élünk, becsap minket a látszat. Ahhoz, hogy 
eljussunk lényünk középpontjába, rá kell ébrednünk erre. Ehhez kell egy „vekker”. 
Bizony sokszor, ez, egy „negatív” élmény. És akkor, ott, megadatik számunkra a 
szentség, a magány, az egyedüllét. Ráeszmélni a lehetőségre, befelé fordulni, 
megtapasztalni a csendet.  

„A csend érdekében te nem tudsz tenni semmit, mert a csend már ott van, és vár, 
csak be kell engedni. Mint a napsütés: a redőny le van engedve….. Te nem tudod a 
napsütést bevinni a szobába se dobozba, se vödörbe. Az lehetetlen. Próbálkozni is 
butaság…. Jóllehet, sokan próbálkoznak. Egyszerűen csak fel kell húzni a redőnyt, vagy 
ki kell nyitni az ajtót. Beengedni a friss levegőt és a napsütést. Meghívod … és vársz.” 
[135] Ez a tapasztalás pedig lehetőséget ad a belső fény, a szeretet megérzésére. Akkor 
pedig csodálatossá válik a világ. Szerető szívvel képes vagyok magamhoz ölelni 
mindenkit. Képes vagyok eggyé válni a természettel. Átélni önnön valóm lényegét. 
Megadatik számomra a csoda. Felbukkanhat az élet értelme, mélysége és egyedisége.  
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Gondoljuk csak végig: 
 

Dsuan Dszi álma 
 

 Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi, 
 a mester, egy lepkére mutatott. 
 - Álmomban – mondta, - ez a lepke voltam  
 És most egy kicsit zavarban vagyok. 
 
 - Lepke, - mesélte, - igen, lepke voltam,  
 s a lepke vígan táncolt a napon, 
 és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi... 
 s felébredtem … És most nem tudom, 
 
 most nem tudom, - folytatta eltűnődve,  - 
 mi az igazság, melyik lehetek: 

hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét 
vagy a lepke álmodik engemet? –  

 
 Én jót nevettem: - Ne tréfálj, Dsuang Dszi! 
 Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! - 
 Ő mosolygott:  - Az álombeli lepke  
 épp így hitte a maga igazát! –  
 
 Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán 
 valami mégis megborzongatott, 
 kétezer évig töprengtem azóta, 
 de egyre bizonytalanabb vagyok, 
 
 és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, 
 már azt, hogy minden kép és költemény, 
 azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét, 
 lepke őt és mindhármukat én. 

                                                                Szabó Lőrinc fordítása 
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6.3. Haláltudat tanfolyam tematikája 
 

  A halál a tudat kalandja, nem kell félnünk tőle. 
                 John White 

 
 A szakdolgozat készítése során végig foglalkoztatott, hogyan tudom ezt a tudást és 
tapasztalatot a mindennapok gyakorlatába átültetni. Megtalálni azokat a pontokat, 
amelyeken keresztül át tudom adni morzsáit ennek a tudásnak, ahonnan aztán mindenki 
saját önismereti és tudatosodási útján haladva, és egyéni fejlődését járva, beépítheti ezt 
tudatosságába, teljesebbé téve ezzel életét. Kutakodásaim során akadtam rá John White 
Az elmúlás misztériuma és Richard Reoch A jó halálról című könyvekre. Vezérfonalai 
lettek munkámnak a csoportos folyamat felépítse során.  

Pszichológus végzetségem sokat segített. Arra az eredményre jutottam, hogy a 
csoportos foglalkozások felelnek meg legjobban ennek a célnak. A csoport egyénekből 
tevődik össze. A hasonló érdeklődés, az együttes élmények átélése és megbeszélése 
révén szélesebb látókör jelenik meg a résztvevők között. A csoport felemelő ereje pedig 
igen meg tudja növelni az egyéni erőket is. A „Haláltudat tanfolyam” munkáját 12 
alkalomra terveztem, heti 1x3 óra találkozással, és persze otthoni, mindennapi egyéni 
munkával. A foglalkozássorozat végére lehetősége van az egyéneknek, hogy ne a 
halálfélelem munkálkodjon bennük, hanem a félelem halála. Ezek után pedig egy 
szélesebb látókör, az élet teljesebb megélésére nyílik lehetősége.  
 

A csoport kialakításánál vannak olyan pontok, amiket nem lehet figyelmen kívül 
hagyni:  
 A csoportos munkában részt venni csak saját akaratból és elhatározásból, önkéntes 
döntési alapon lehet. Erre az útra ráerőltetni senkit nem szabad. Pl.: A család nem 
adhatja ki, hogy valamelyik tagja jöjjön el, mert az majd jó lesz neki. Az egyéni élet és 
akarat tiszteletben tartása itt is, mint bármelyik más terápia esetén nélkülözhetetlen. Az 
egyén egyszerűen „csak” megérik erre.  
 Fontos az egyéni élettörténet áttekintése, hiszen pl. egy friss gyász feldolgozására 
nem ez a legalkalmasabb módszer. A különböző egyéni vagy csoportos gyászt 
feldolgozó lehetőségek ma már elérhetők.  
 Fontos az egyének elhatározása abból az okból is, hogy vállalják a 12x3 órát végig. 
Az ember az első felbuzdulás után bizony sokszor megfutamodik. Hirtelen nehéznek, 
tehernek érzi az egészet. Ez a racionális agyunk reakciója, ha valamilyen módon fölé 
akarunk kerülni. Félti egyéni, ego érzését, hogy elveszik, ha nem ő uralja a helyzetet. 
Ezért bizony a csoportos munka során itt is, mint minden folyamatban vannak 
mélypontok, amiken túljutva tud az ember addigi szokásai, hiedelmei fölé emelkedni  

 
Ez a tanfolyam együttes gondolkodást, csoportos munkát kínál fel. Egy-egy gondolat 

után pár szóval elmondom véleményemet, tapasztalataimat és utána várom a csoportban 
megjelenő gondolatokat. Együtt beszélgetve haladunk tovább. 

 
A haláltudat tanfolyam tematikája:  

 
Ha valaki eljut addig a pontig, hogy életét tudatosabban kívánja leélni, vállává az 
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ezzel járó nehézségeket, kalandokat, nagy lehetőség nyílik meg előtte. Mindenkit bátran 
hívok erre a kalandra. Egy lehetséges utat kívánok itt bemutatni, de azt is tudom, ahány 
ember annyi út létezik. Mindenkinek meg kell találni a saját útját, mely számára 
elfogadható és járható. Tudnunk kell, ezt a testet és ezt a létidőt mi választottuk sorsunk 
megoldására! Lelkünk átjárja lényünket, fényessége beragyogja utunkat. Egyetlen 
ellensége van az embernek, saját maga. Önmagával kell megvívnia legnagyobb harcát. 
Vállalva ezt az utat megtalálhatjuk egyensúlyunkat. S a középpont megtalálása egy 
magasabb létminőséget biztosit számunkra.  
Avval is tisztában vagyok, hogy azok az emberek indulnak el ezen az úton, akiket az élet 
„rákényszeríttet”. Személyes krízis átélése kell ahhoz, hogy az ember elkezdjen kérdezni. 
„Miért pont én? Miért pont most? Mit vétettem?” Ez az időszak életünk egyik 
legnagyobb „ajándéka”. Lehetőségeket rejt számunkra.  

Merjünk befelé nézni, szembesüljünk önmagunkkal. Nagyon nehéz dolog kimondani: 
„Én felelek érte. Vállalom. Szembenézek, megküzdök vele.” Tapasztalatom szerint ez 
egy folyamat. Elindulunk, és bizony az elején gyakran visszaesünk. A rendszeres 
figyelmeztetés, gyakorlás, tudatosítás nagyon fontos. A számonkérés, a tapasztalatok 
megbeszélése segíthet minket az úton. És talán egymástól tanulva, egymást bátorítva a 
halálfélelmünkkel is szembe merünk nézni.  

 
 
1. Foglalkozás  Ismerkedés, félelmeink, vágyaink, belső lényegünk 

megtapasztalása  
 
 A világegyetemben nincsenek nagy rejtélyek, 
 csupán a mi ismereteinkben vannak nagy hézagok.  
                                        Dr. Edgar Mitchell 
 
 Bemutatkozás  Mindenki bemutatkozik. Térjen ki arra, hogy mit tud arról miért 
kapta keresztnevét? Ezzel a feladattal már egy-egy apró élettörténet vetítődik elénk.  
 A következő gyakorlat segítségével feldolgozzuk az elvárásokat és a félelmeket.  
 Arra kérek minden résztvevőt, hogy írja fel egy papírra:  „Mit vár ettől a 
tanfolyamtól?” Szűrés és válogatás nélkül mindent írjon fel, ami eszébe jut.  
 Ez után arra kérem a résztvevőket, hogy az előzőhöz hasonlóan írják össze: „Mitől 
tartanak ezen a tanfolyamon?”  
 Amikor mind a két lista készen van, három vagy négy alcsoportot alakítunk a 
tagokból, minden alcsoportnak egy ív papírt és filctollat adva. Arra kérem őket, hogy a 
papíron állítsák össze – az egyéni listából – a két közös listát: „Mit várunk ettől a 
csoporttól?” és „Mitől tartunk ebben a csoportban?” Minden egyéni várakozás, illetve 
félelem kapjon helyet az összesített listán. 
 Az összesített listákat kiakasztjuk. Az alcsoportok sorban elmagyarázzák listáikat, 
válaszolnak a többiek kérdésére. A megbeszélés során kitérünk a várakozások és a 
félelmek gyökereire. Végül megfogalmazzuk az egész csoport közös várakozásait és 
félelmeit.  
 Müller Péter a bennünk élő belső lényegünket Bölcs Bohócnak nevezi. Mások azt 
mondják: lélek, Isten, önvaló, atman, Felsőbbrendű Én. „Hiába azonosak a szavaink – 
mondja Nietzsche –, ha a tapasztalataink különbözőek.”  
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 Megpróbálunk ma saját élményt gyűjteni arról ki az a Bölcs Bohóc bennünk. Ő a 
bennünk elrejtett isteni lélek. Feladatunk felfedezése, hiszen a halállal való 
szembenézésnél is igen nagy szükségünk van rá. Nem vallásról, egyházról beszélek. Egy 
belső hitről, melyet az ember a legnagyobb megpróbáltatások idején képes 
megtapasztalni. Ezt majd látjuk a halálközeli élményeket átélt emberek beszámolóiból is. 
De mi tudatosan vállaltuk a haláltudat tanfolyamon való részvételt, tehát tudatosan most 
kell megtalálnunk önmagunkban ezt a Bölcs Bohócot.  
Neveltetésünk, világunk erőteljesen racionális természetű. Hisszük, amit látunk. Az 
érzelmeink már csak másodrendű szerepet töltenek be életünkben. Az intuícióra pedig 
legyintünk, és azt mondjuk, női megérzés. Elmegyünk a lényeg mellett. 
 Lényünk multidimenzionális. Fizikai testünk, érzelmeink, gondolataink vannak. Ki 
az az Én? A testem? A nevem? Az az arc, aki a tükörből néz vissza ránk? Ezek mind mi 
vagyunk, de ennél sokkal többről van szó. Az egység élmény megtapasztalásával 
lehetőség nyílik arra, hogy ezt át is tudjuk élni Érdemes forgatni a Bibliát, a Védákat, az 
Upanisádokat, a Tao Te king-et. És a magyar nép gyökereinkből is meríthetünk.  
 Tisztában kell azonban avval is lennünk, hogy az Én útja, megtalálása, fejlesztése, 
egy folyamat. Elindulni az úton feladatunk, de tudnunk kell, hogy ez egy halálig tartó 
utazás (vagy még azon túl is tart).  
 Gyakorlat  Az Én élmény megtapasztalása. Az pedig csak az ITT-ben és a MOST-
ban lehetséges. Ez az a szent pillanat, amikor megláthatom önmagam. Erre igen alkalmas 
módszerek vannak. Ilyenek a meditáció, a mandala festés, a természetben való 
gyönyörködés, vagy csak egyszerüen figyelni a gondolkodót.  
 Minden feladat elvégzése előtt határozzuk meg céljainkat. Ez a 
szegmentszándékolás, hogy az energiák koncentrálódni tudjanak. Az, hogy esetleg még 
ezeket a dolgokat nem hiszitek, nem jelenti azt, hogy nem is működnek. Bátran 
próbáljátok ki. Mostani szegmentszándékolásunk: „Találkozni kívánunk belső 
lényünkkel.” 
 (A helységben halk zene szól.) Helyezkedjetek el kényelmesen. Szemeteket 
hunyjátok le. Képzeld el, hogy egy víztükörre tekintő hegyen állsz. Érzed a lábad alatt a 
fű lágyságát. ... Érzed, hogy a szél lágyan simogatja arcodat. ... Lélegezz mélyeket, 
érezd, amint a friss levegő beáramlik orrodon, feltölti tüdődet. ... Érezd, amint lágyan 
kiengeded a levegőt. ... Hallod a víz hullámzásának hangját, és a szellő susogását. ... 
Béke és szeretet vesz körül. Nyugalom és határtalan szeretet tölti fel szívedet. 
Gondolataidat fordítsd a táj szépségére, a benned felmerülő pozitív érzésekre. Figyelj a 
zenére, hogy lehetővé tedd a békességet sugárzó gondolatok kibontakozását.  
 Lásd a távolban a dualitás fátylát. Ez a vékony függönyszerű anyag képez 
határvonalat fizikai testben tartózkodó lényed, és mélyebb önvalód, Bölcs Bohócod vagy 
lelked között. Képzeld lelki szemeid elé, hogy a dualitás fátyla lassan közeledik feléd. 
Egyre közelebb siklik feléd, aztán nagyjából egy méterre megáll előtted. Ha nehezen 
tudod meglátni, akkor hívd magad elé a képet és az meg fog jelenni gondolatban. Azután, 
mintha üdvözölnél valakit, nyújtsd ki karjaidat fátyol mögött tartózkodó lelked felé. 
Pusztán gondolatban, vagy akár a valóságban is megteheted. Karjaidat kitárva várakozz 
türelemmel. Néhány pillanat elteltével érezheted, hogy kezed átmelegszik, vagy enyhén 
bizseregni kezd. Olyan érzés kerít hatalmába, mely csordultig tölti szívedet és könnyekre 
fakaszt. Az öröm és béke érzése virágzik ki bensődben. A világegyetem valóban ott van, 
és szerető gondoskodással vesz körül. Valójában az történik, hogy átnyúlsz a fátyolon, és 
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megérinted belső lényedet. Ő, aki kapocs közted és szellemi lényed között. Ő, aki mindig 
szeretettel közelít feléd. Ő, aki igen régen vár erre a találkozásra. A szeretet 
szolgálatában áll, és izgatottan reagál arra, hogy életed során először a „többi részeddel” 
is érintkezésbe léphet. Idézd fel magadban az érzéseket, érezd át őket, hogy tiszteletet 
ébressz magadban a Lelked iránt, s ezáltal bármikor elérhesd Őt. Számára te vagy a 
tékozló fiú, és Ő szeretettel szolgál.  
 Karjaid kitárva pihenj meg ebben az állapotban. Ringatózz a kibontakozó 
érzésekben, mert képzeleteden keresztül valójában gondolat-energiát termelsz, s a 
gondolat-energiák teszik lehetővé ezt az újfajta kommunikációt. A gondolat valódi 
energia, és amit átélsz, az nagyon is valóságos, nem pusztán az elmédbe létezik. Amíg a 
szeretet állapotában időzöl, minden evilági dologgal kapcsolatos félelem köddé válik, és 
„szeretet általi megtisztulás” megy végbe, minek következtében békességtől átszőve és 
bölcsességtől ragyogva látod magad előtt az eseményeket, amelyeket át kell élned. 
Csodálatos dolog érintkezni lelkeddel. Az utóragyogás az egész nap folyamán veled 
marad. Érezd, amint lágyan ringatózol lelked energiáinak ölelésében. 
 Most pedig, ha készen állsz, érezd, amint tudatosságod ismét betölti testedet, 
karjaidat, lábaidat, medencédet, hátadat, mellkasodat, nyakadat és fejedet. Teljes 
mértékben elfoglalod testedet. Szilárdan és kiegyensúlyozottan vagy jelen fizikai 
testedben. Most egytől ötig számolok. Te pedig szép lassan visszatérsz az itt és most 
érzéséhez. Az élet ereje átjárja testedet, Egy ... Kettő ... Három, az ötös számhoz érve 
kinyitod szemed. Te jól és energikusan érzed magad Négy ... Öt. Szemed kinyílik, 
nyújtózkodj egyet. Jól és energikusan érzed magad, jobban, mint korábban.  
 Megbeszéljük az átélt élményeket. 
 A mai utolsó gyakorlat egy mandala festése lesz. A mandala a teremtés ősi 
szimbóluma, szerves egység. A kollektív tudattalanban működő őskép. Jung 
archetípusnak hívta. A mandala az egész világot, Istent, az embert, az életet 
szimbolizálja. Kör alakú, mely a legtökéletesebb forma. Őskép, mely meghatározza a 
természet belső rendjét. Mindannyian, éppúgy, mint szüleink, nagyszüleink, őseink 
ismerjük a mandala formáját, és hatásait, még ha ennek nem is vagyunk tudatában.  
 Ábrázolja az örök mozgást, a változást. Ilyen a születés és a halál ritmusa is. A kép 
színezése előtt gondolkozzunk el az élet folyamatán. És azon, hogy milyen érzésekkel 
tölt el a halál gondolata. Hiszen ezen a tanfolyamon ezt az utat kívánjuk együtt bejárni. 
Utána színezzük ki képünket. 
 Miután mindenki elkészült megbeszéljük a felmerült érzéseket. Milyen címet adnál 
képednek? Milyen színeket használtál és miért? 
 Házi feladat: Bátran bíztatok mindenkit, hogy a következő héten szánjon időt 
mandala festésre. Ez is egy út, hogy lelkünkhöz közelebb kerüljünk. 
 
 
2. Foglalkozás  Ki az az ÉN, belső késztetéseink, önismeretünk, 
 
 Minél mélyebb valakinek az önismerete, 
 annál egyetemesebb az istenképe is.  
                  Müller Péter 
 
 Az elmúlt héten átélt élmény milyen hatással volt a mindennapokban?  
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 Milyen mandalák készültek? Milyen érzések merültek fel? 
 Most egy rajzos tesztet fogunk elkészíteni. Kiosztjuk a rajzlapot, melyen nyolc fekete 
alapon lévő 4x4 cm-es fehér rajzmező látható. Mindenkinek félkemény ceruzát adunk. 
Radirt nem használhatnak a csoporttagok, mivel az gátolná a spontaneitást. Az instrukció 
a következő: „Ezen a lapon látható nyolc fekete alapon lévő világos négyzet, 
mindegyikben egy elkezdett, de be nem fejezett rajzzal. Kérlek benneteket, hogy ezeket a 
jeleket, vonalakat úgy vezessétek tovább a világos négyzet határain belül, hogy 
mindegyik négyzetben kis képek keletkezzenek, azaz egészítsd ki ezeket a kis 
rajzkezdeményeket értelmes képpé. Azt rajzolsz, amit akarsz, olyan sorrendben, ahogy 
nektek tetszik, de számozzátok meg a rajzok sorrendjét. Utána pedig adj címet a 
képeidnek.” 
 Majd mindenki megrajzolja a képeit. 
 Utána kiértékeljük a rajzokat. Az önismerethez tudnunk kell, melyek azok az erők, 
amelyek tudattalanul működnek bennünk. Hiszen ezek meghatározzák viselkedésünket, 
reakcióinkat. Nem is tudjuk, miért reagálunk egy bizonyos helyzetben úgy, ahogy 
reagálunk. Miért megy az életünk azon a vágányon, ahol tart? Mért nem másképp? 
Tudattalan erők uralják életünket. A mögöttes gondolat, a tudattalan indíttatás nem tiszta 
előttünk. Ezen akkor tudunk változtatni, ha elkezdünk keresni, kutatni. És ezt 
önmagunkban kell megtenni. Rengeteg út segíthet minket (tarot, asztrológia, 
pszichológia, Ji csing, meditáció), „csak” cselekedni kell. A következő teszt is segíthet 
nekünk. Mindegyik kép más, és más mögöttes erővel bíró témát dolgoz fel. Kiolvashatjuk 
az egyén énképét, párkapcsolatát, a személyiség fejlődési lehetőségét, dinamikáját, a 
gondolkodását, a problémamegoldó képességét, a személyiség szerkezetét, a lélek 
sérülési fokát és a jövőképet. Olyan erőkre tudunk felfigyelni, melyek sokszor 
tudattalanul munkálkodnak bennünk. Azzal, hogy foglalkozunk velük, napvilágra 
segítjük őket, könnyben feldolgozhatóvá, megoldhatóvá válnak. Amellett ez nekem is ad 
útmutatást, hiszen jobban megismerem az arcok mögött meghúzódó személyiségeket. 
Látom, hogy kinél mire kell odafigyelnem a csoportos munka során. Kiben mit kell 
erősíteni, hol kell esetleg egyéni tanáccsal segíteni, ha az egyén nyitott rá. 
 A következő játék célja a személyes és csoportos dinamikai feszültségek felszínre 
hozása. A csoporttagok fele leül a székre. A többiek mögéjük állnak szabad választás 
szerint. Arra kérek mindenkit, hogy néhány percig maradjunk csöndben, és 
koncentráljunk az itt és most-ra. Közben lágy zene szól. Az egyik álló résztvevő ráteszi a 
kezét az előtte ülő vállára, és néhány mondatban megpróbálja kifejezni az ő jelenlegi 
érzéseit, hangulatát, vágyait, lelkiállapotát. Egyes szám első személyben beszél, az ülő 
keresztnevével kezdje mondandóját: „Én X. vagyok ...” 
 Amikor befejezte, sorban a többiek is ugyanígy teszek. Az ülők nem reagálhatnak a 
nevükben mondottakra. Miután mindenkire sor került, az ülők helyet cserélnek az 
állókkal (a párok ne keveredjenek). Aki eddig állt, az most hallgatni fogja annak a 
mondatait, aki eddig ült. 
 Amikor a gyakorlat befejeződött, a csoport teljes kört alkot, és megbeszéli az 
élményeke. Elsősorban az érzésekre koncentráljunk, ne pedig arra, hogy a mögötte álló 
eltalálta-e a gondolatait. Mindenki beszéljen arról, hogy milyen érzés volt mondani, és 
milyen érzés volt hallgatni. A végén pedig felhívom a figyelmet arra a bibliai 
vonatkozásra is, hogy amikor Péter Pálról beszél, akkor Péterről is beszél.  
 Ezek után szembesüljünk önmagunkkal. Mit jelent? Ki az az ÉN? Ki vagyok? 
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 Cél: az ÉN élmény megtapasztalása.  
 A mai racionális világ úgy gondolja csak a testem vagyok. Bíró Dénes energetikai 
előadásai igen nagy segítségemre voltak abban, hogy megértettem énem részeit. Fizikai 
testem, érzelmi testem, gondolati testem, mint személyiségem, halandó énem részei. 
Ezen túlmenően a halhatatlan részeim a testi lélek, a szellemi lélek és a szellemi akarat, 
mint egyéniségem részei. Ezen ismeretet senkire nem kívánom ráerőltetni. Azt szeretném 
elérni, hogy az új ismeret birtokában a tanfolyam részesei elgondolkodjanak ezeken.  
 Multidimenzionális lények vagyunk. Sokkal több vagy, mint egy, a bolygó földjét 
taposó biológiai szervezet. Multidimenzionális lény VAGYOK!  
 A „megvilágosodás” akkor következik be, amikor rádöbbenünk: nem nekünk van 
lelkünk, hanem a lelkünknek vagyunk mi. A Léleknek van Csillája. Ahogy Müller Péter 
írja a Bölcs Bohóc teremtménye vagyok. A Lélek „csinált” engem: gyógyulni vágyó – 
rossz, és gyógyítani tudó – jó részből. Lelkünk jóval öregebb és tágasabb, mint véljük. Ez 
a harcos útja. Nem szelíd, békés folyamat, hanem a legnagyobb háborúság, melyet ember 
csak vívhat a Földön! Vállalni a mélybeszállást, a küzdelmet saját démonainkkal, hogy 
föléjük tudjunk emelkedni. Ekkor már új szemszögből láthatjuk a világot, belső 
tapasztalást szerezhetünk. A hős az, aki Önmagát legyőzi. Ezekről a gondolatokról 
beszélgetünk. 
 Meditáció  Szegmentszándékolás: „Találkozni kívánok Szellemi Lényemmel, és 
átélni szeretetét.” 
 Hunyd be a szemed. Lélegezz mélyeket. 
 Képzeld el, hogy egy földig érő tükörben nézed magad. Érezd a vágyat, amellyel a 
tökélésességet és a függetlenséget akarod megvalósítani az életedben. Képzeld el, hogy a 
tükörben ajtó nyílik, amely mögött egy ösvényen haladva gyönyörű, fényből szőtt kertbe 
jutsz. 
 Kérd, hogy jelenjen meg előtted saját Szellemi Lényed. Engedd, hogy kezét a 
szívedre helyezze. Érezd a szeretetét, érezd, hogy ez a te szereteted is. Így szól hozzád: 
„Valahol itt, ebben a kertben van elásva önvalód kincse, az értékes gyöngyszem, amelyik 
te magad vagy. Szeretnéd megkeresni?”  
 Engedd, hogy kézen fogjon, és megmutassa, merre van. Amikor megtaláltad, fogadd 
a szívedbe, és tégy föl egy életedre vonatkozó kérdést. Hallgasd meg a választ. He nem 
jön azonnal, kérd, hogy idővel kézzelfoghatóan vagy valamilyen jel formájában választ 
kaphass.  
 Visszavezetés, úgy, mint előző alkalommal. 
 Befejezésül felolvasok egy kis történetet, utána beszélgessünk róla:  
 „A kék égen vonuló fehér felhők családja két csoportba oszlik: az egyik oldalon a 
felhők nagy tömege meleg déli célt tűzött ki. Ők nagyon sokat szenvednek, amikor a szél 
északra, nyugatra vagy keletre fújja őket. A másik oldalon van egy kis csoport, amely 
felismerte, hogy az ő rendeltetése min felhőé az, hogy a szél hajtsa. Nekik nincs céljuk, 
illetve csak egy, az útjuk, a rendeltetésük: a szél követése – és így mindig harmóniában 
vannak önmagukkal meg a céllal. De a nap végén minden felhő ugyanazon a helyen van.  
 Ez a felhők és az emberek választási szabadsága.” 
 Mit jelent ez a szabadság? Mit jelent a szél?  
 Házi feladat: Rajzoljunk saját mandalát (adok egy-egy üres kört tartalmazó lapot), 

melyben megélhetjük lényünk összetettségét.  
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3. Foglalkozás  Találkozás a Föld Szívével és a Fénnyel, szeretet 
megtapasztalása 
 
 Sötétségbe tévednek azok, akik csak a végest akarják megismerni, 
 de még nagyobb sötétségbe tévednek azok, akik csak a végtelent. 
 Sötétségbe tévednek, akik csak a mulandót hajszolják. 
 De még nagyobb sötétségbe, akik csak a múlhatatlant. 
 Aki pedig tudja, hogy a mulandó és múlhatatlan egy,  
 az átlépi a halál szakadékát. 
              Ísha-Upanisad 
(ÍSA =  az Úr ruháját hordja minden, vagy: az Úrban lakozik minden.  
UPANISAD = a Mester mellé telepedés) 
 
 Kis kiállítást rendezünk saját mandaláinkból. Milyen címet adnál képednek? Milyen 
színeket használtál? Miért? Milyen érzéseket éltél át? 
 A szeretet felemelő, feltöltő, energiát adó élményét rengeteg módon át tudjuk élni. 
Például: lásd meg a természet szépségét, egy virág gyönyörűségét. Vagy emlékezz vissza 
életed folyamán megélt öröm, extázis érzésére. Idézd fel, ragadd meg ezeket az 
érzéseket. Érezd gyomorszájadból (Solarus plexus csakra) vagy mellkasod közepéből 
(Szívcsakra) kiáramló melegség érzését. Éld át teljesen. Menj bele. Fürdőzz a felemelő 
energiák tengerében. 
 Keressd napi tevékenységeid során ezeket a pillanatokat. Vedd észre a lehetőségeket. 
Legutóbb megélt egység élményem az utcán sétálva történt. A buszmegálló felé 
tartottam, amikor egy virágzó sövény mellett mentem el. A nyíló virágok látványa 
melegséggel öntötte el a szívem. Csak azt éreztem árad a szeretet, eggyé váltam a 
mindenséggel. Megéreztem a végtelen szeretet árasztó energiáját. Könnyek szöktek a 
szemembe. Napokig, de ahogy most leírom az esemény, még most is melegség járja át a 
szívem. Megérint a mindenség végtelen szeretete. Biegerbauer Pál arra tanított, hogy a 
mindenség, a világ, a Föld feltétel nélkül árasztja felénk szépségét és szeretetét. Ha mi 
ezt észre vesszük, ha vevők leszünk rá, ha kihegyezzük erre figyelem antennánkat, 
megláthatjuk a csodát. Az a felemelő érzés, ami pedig ilyenkor a szívünkbe szökik, már 
csak a viszont szeretet érzése lehet. A hála felemelő érzését éltem át ekkor. Megéreztem 
tartozom valahová. Sokkal több vagyok, mint ez a test.  
 Az élmény átélése során, és most is, ahogy erről írok, átjár ez a felemelő érzés. 
Vibrálni kezd körülöttem a levegő. A színek színesebbek lesznek, a testemet bizsergés 
érzése járja át. 
 A csoporttagokat bátran bíztatom, keressenek életükben, mindennapjaikban olyan 
pillanatokat, amikor az egység élményét át tudják élni. Nem kell ehhez vallás, filozófia. 
Az érzelmek többet mondanak. Beszélni erről az útról nem elég. A saját élmény, a megélt 
tapasztalatok nélkülözhetetlenek.  
 Csukjuk be a szemünket. Keressünk olyan pillanatokat az életünkben, amikor ezeket a 
felemelő érzéseket megtapasztalhattuk. Mélyedjünk el az érzések tengerében. 
 A kvantumfizikában kiderült, hogy szubatomi szinten nincs különbség anyag és 
energia között. Mindkettő egyaránt rendelkezik a részecskék és a hullámok 
tulajdonságaival, ebből alakult ki a „részecskehullám”-elmélet. Ennek a felfedezésnek 
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fényében újra kell értékelnünk felfogásunkat életről és a halálról. Mi a kozmosz 
energiáinak örök lenyomata vagyunk. Amit mi a véges egyedek születésének és halálának 
látunk, az csak az univerzum szüntelen mozgása, változása. Ma már tudjuk, hogy a 
világmindenség végtelen energiamező, és hogy mindaz, ami létezik, önmagunkat is 
beleértve, ebből az energiából származik, s ebbe tér vissza.  
 Multidimenzionális lények vagyunk. Testünk a bölcsesség teste. Igen fontos a 
törődés testünkkel. Belső energetikai gyakorlatok stabilitást biztosítanak számunkra. A 
központi idegrendszer működése is stabilabbá válik. Összeköt a föld erejével.  
 Az energia átélése, összekötő kapocs kiépítése a Föld Szívével és a Fénnyel. A 
gyakorlat, és az egész tanfolyam során mindenki hite, vallási nézete maximálisan 
tisztában van tartva. Ez a vallásokon túl található Egység megtapasztalása. Mindenki hite 
szerint helyettesítheti saját szavaival az Isten, Fény, Szeretet szavakat.  

Meditáció  Szegmentszándékolás: „Találkozni kívánok a Föld Szívével és a 
Fénnyel” 

Kérlek, helyezkedj el kényelmesen. Most, hogy itt vagy, ez nem véletlen. A lehető 
legmegfelelőbb időben tetted meg ezt a lépést. Lelked módot keres arra, hogy sokkal 
mélyebb szinten léphessen érintkezésbe veled, mint azelőtt. Helyezkedj el kényelmesen, 
egyenes gerinccel, talpaidat helyezd a padlóra. Lélegezz mélyeket. 

Most azt fogom kérni, hogy tudatosan érzékeld testedet. Tudatosítsd válladon a ruha 
érintését ... Most tudatosítsd, hogyan érinti a ruha hátadat, vagy hátad hogyan érinti a 
széket ... Most tudatosítsd, hogyan érinti egymást két kezed, vagy hogyan nyugszik 
öledben ... Most váljék tudatossá benned, hogyan támaszkodik a székhez combod vagy 
csípőd ... Most összpontosíts talpadra, ahogy érinti a cipődet. 

Gyere, lépj be bensőd csarnokába. Lásd magad előtt, hogy egy gyönyörű szép arany 
Fényoszlop öleli körül egész testedet. A Fényesség eltölti lényedet, keresztülárad rajtad, 
s érezd leírhatatlan szépségét és hatalmas védelmező erejét. Ébredj tudatára annak, hogy 
ez a gyönyörű Fényoszlop mélyen alád ereszkedik, leszáll a Föld mélyébe. Ez a tündöklő 
Fényoszlop egyre lejjebb és lejjebb halad, tovasiklik lefelé, míg össze nem fonódik a 
Föld szívével. Most pedig engeded, hogy tudatos elméd lágyan leszálljon a Fényoszlop 
mentén – s gyengéden aláereszkedik. Amint lefelé siklasz, látod csodálatos ragyogását, 
tündöklő szépségét, látod, hogy sem nyílások, sem pedig törések nem tompítják 
fényességét. Erős, ragyogó és áttetsző. A szeretet védelmezőn körülölel, amint finoman 
egyre lejjebb ereszkedsz, egyenesen a Föld szívébe. Képzelőerőd segítségével látod, 
hogy egyik kezedben öt gyönyörű fénysugárból szőtt szeget, a másik kezedben pedig egy 
arany kalapácsot tartasz. Ezek a szimbólumok a Földdel és a Fénnyel szembeni 
elkötelezettségedet képviselik. Elkötelezettséged erejével és hatalmával vezesd a szegeket 
az oszlop aljába, hogy szilárdan és biztosan kapcsolják Fényoszlopodat a Föld szívéhez 
... Elhatározásod erős és tisztán ragyog. Elkötelezettségedre gyengéd, szeretetteljes 
válasz érkezik hozzád a Földtől, és gyönyörű aranyzöld fényt érzel magad felé áradni a 
Föld szívéből  ... 

Ez a csodálatos aranyzöld energia egyenest Fényoszlopod alsó részébe áramlik és 
felemel téged az oszlopon belül. Lágyan suhanva, gyöngéden ringatózva emelkedsz 
felfelé e csodálatos és szeretettől ragyogó energia ölében, visszaérkezel testedbe és 
érzed, hogy az aranyzöld ragyogás rendkívül szelíden, ugyanakkor rendkívül erőteljesen 
árad rajtad keresztül.   

Most pedig felnézel, s látod, hogy a tündöklő Fényoszlop megindul felfelé, s 
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ameddig csak a szem ellát, egyre feljebb és feljebb száll a mennyek fölé. Engeded, hogy 
elméd és tudatod a fejed tetején át, koronacsakrádon keresztül a légbe emelkedjem. 
Lágyan lebegsz felfelé a tündöklő Fényoszlopban, körülnézel, s látod milyen erős, 
ragyogó és makulátlan az arany oszlopod. Lyukak, nyílások nem tarkítják, s szíved 
mélyén ott nyugszik annak tudása, hogy beleegyezésed nélkül senki és semmi sem 
hatolhat fényességébe, mivel az Istenihez fűződő kötelékedet képviseli.  

Egyre gyorsabban mozogsz felfelé, egyre feljebb emelkedsz a magasságokba, s 
ragyogó fehér Fényt pillantasz meg az oszlop tetején; fényessége oly tündöklő és tiszta, 
hogy mélyen megérinti szívedet, s az öröm szárnyain repülsz felé. Lásd magad előtt a 
tündöklő, szikrázó fehér Fényt, mely hatalmas Vonzerőt gyakorol rád, s hívogatóan int 
feléd. Egyre feljebb hatolsz, egyenesen a tündöklő Fényességbe. Magasan lebegsz e 
ragyogó fehér Szeretet Fényben, a Forrás tündöklésétől átölelve ... A Szeretetforrás 
Fényének lágy ölelésében ringatózol. Hatalmasnak érzed magad. Lényed kiterjed. 
Lélegezz  jó mélyeket, szívd magadba a Forrás ragyogó fehér fényességét, s érezd amint 
a fehér fény szeretettől ragyogó energiáival csordultig töltekezel.  

Most újra látod, hogy egyik kezedben öt aranyszeget, a másikban pedig egy arany 
kalapácsot tartasz: még egyszer, ezek a szimbólumok elkötelezettségedet jelenítik meg a 
Forrással és a Fény szolgálatával szemben. Elkötelezettséged erejével vezesd az arany 
szegeket Fényoszlopod tetejébe, s képzeletedben lásd, hogy szilárdan rögzítik a Forrás 
szívéhez, olyan erős és kikezdhetetlen köteléket alkotva, mely sohasem szűnik meg 
létezni számodra ... Amikor ezzel megvagy, kezdj el lágyan siklani lefelé, indulj meg 
lefelé lebegve, ringatózva a Fényoszlop ölelésében. Körülnézel, és látod a szeretet 
hatalmas energiáját. Érezd a Fényoszlop erős, ragyogó és áttetsző, s szíved megtelik e 
Fényesség és Szeretet szárnyaló örömével és hatalmas erejével. 

Lenézel, és megpillantod testedet a Fényoszlop alján. Látod, hogy koronacsakrád 
kinyílott, mint egy óriási virág, és érzed, amint fejtetőd nyílásán keresztül lágyan 
besiklasz, és újra kényelmesen elhelyezkedsz testedben. Érzed, hogy a magaddal hozott 
tündöklő Fény és Szeretet megtölti a testedet, és érezd, hogy az a Fénnyel és s Szeretettel 
eltelve kiterjed, és élettől ragyog.  

Érezd, amint lágyan ringatózol lelked és a Föld energiáinak ölelésében. Ha úgy 
véled, hogy készen állsz, érezd amint tudatosságod betölti testedet, karjaidat, lábaidat, 
medencédet, hátadat, mellkasodat, nyakadat és fejedet. Teljes mértékben elfoglalod 
testedet. Szilárdan és kiegyensúlyozottan vagy jelen fizikai testedben.  

Most egytől ötig számolok. Te pedig szép lassan visszatérsz az itt és most érzéséhez. 
Az élet ereje átjárja testedet, Egy ... Kettő ... Három, az ötös számhoz érve kinyitod 
szemed. Te jól és energikusan érzed magad Négy ... Öt. Szemed kinyílik, nyújtózkodj 
egyet. Jól és energikusan érzed magad, jobban, mint korábban.  
 Az átélt élmény megbeszélése. 
 Házi feladat: az elkövetkező héten többször átélni ezt a meditációt. És keresni, 
figyelni a szeretet felemelő pillanatait, megtapasztalni lényünk egységélményét.  
 
 
4. Foglalkozás  Halálközeli élményt átélt emberek beszámolói, saját 
halálfélelmeink, elvárásaink, reményeink  
 
 Vezess a valótlanból a valóba. 
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 Vezess a sötétből a fényre. 
 Vezess a halálból a 
halhatatlanságba. 
                 Népi imádság 
 
 Beszélgetés hogyan sikerült megélni a szeretet felemelő pillanatait. 
 Azok az emberek, akik átélték a halálközeli élményeket rádöbbentek, hogy sokkal 
többek, mint a testük. Olyan új dimenziók jelentek meg előttük, melyekkel addig nem 
találkoztak. Nem számított, hogy vallásos életet éltek-e. Az sem volt lényeges, hogy 
egyáltalán találkoztak-e ezekkel a gondolatokkal addigi életükben. Mégis valami 
különleges élményben volt részük.  
 Idézeteket olvasok fel R. A. Moody Élet az élet után című könyvéből. Olyan 
emberek élményeit, akik átélték a halálközeli élményeket. Elmondják, hogy valamilyen 
„szellemi testben” voltak. Érzékelésük megváltozott. Az idő elvesztette jelentőségét. 
Visszatérésük után igen mély nyomot hagyott bennük az átélt élmény. Életüket másképp 
szemlélték. Elgondolkodtak, és mélyebben kezdtek foglalkozni a végső dolgok 
kérdésével. Rádöbbentek, hogy a jelennek kell élni.  
 „Abban a pillanatban tudatosabban figyeltem a lelkemre, mint a testemre. A lélek 
fontosabb lett, mint a testi külső. azelőtt ez fordítva volt. Addig a testemre fordítottam 
nagyobb figyelmet hogy mi van a lelkemmel? – no jó, hát az csak éppen van. Az élmény 
után lelkem került az érdeklődés középpontjába, a test csak másodrendű lett – az csak 
egy dolog, mely a lelket bezárja. Nem törődöm azzal van-e teste, vagy nincs. Az nem 
fontos, sokkal fontosabb, hogy a lelkemmel törődjek.” (Még egy pár idézetet 
felolvasunk.)  
 Gondolkodjunk és beszélgessünk arról, hogy a halálközeli élményt átélt emberek 
miért változtak meg? Mi indította el őket? Milyen érzéseket éltek át, mely ilyen mély 
nyomot hagyott maga után?  
  Az ember akkor ért meg valamit, amikor átéli. Eredményeink benső élmények. Igen 
fontos a tudatosan, tapasztalatokkal átszőtt élet. Rádöbbenünk: „Aha, erről beszéltek!”. 
Ez az a pont, ahol magamévá tettem. Enyém lett, megérettem rá.  
Ezekre az érzésekre számíthatunk, ezekbe kapaszkodhatunk nehézségeink, fájdalmaink 
alkalmával, „csak” eszünkbe kell, hogy jusson a lehetőség. 
 Most egy kis játékot játszunk. Körbeállunk, és egy nagy pöttyös labdát indítunk 
útnak. Az egyik szabály az, hogy csak az beszélhet, akinél a labda van. A másik szabály 
az, hogy bárki kérheti tőle a labdát kézfeltartással. A labdát őrző személy viszont 
eldöntheti, hogy teljesíti-e vagy sem ezt a kérdést.  
 A téma amit igy fogunk feldolgozni a halálhoz való viszonyulásaink. Félelmeink, 
reményein, elvárásaink.  
 Dr. Elisabeth Kübler-Ross A halál és a hozzá vezető út c. könyv szerzője 1965-ben 
kezdett foglalkozni a halállal és a haldoklással. Úttörő munkát végzett. Tabukat döntött 
meg. Rámutatott a haldoklás szakaszaira és azok fontosságára. Érdekes eset történt meg 
vele: „Egy elhunyt betege, Mary Schwartz, teljes anyagi mivoltában jelent meg egy 
chicagói kórház folyosóján 1969-ben. Mindez a halála után tíz és fél hónappal történt. 
Kübler-Ross elmesélte egy előadás alkalmával hallgatóságának, hogy a következőket 
mondta neki Mary: ’Dr. Ross, lenne két perce rám? Eljönne velem az irodájába?’ 
Kübler-Ross „valóság-próbát” végzett önmagán, miközben az iroda felé tartottak, 
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biztosítván magát afelől, hogy nem hallucinál. 
 Amint az irodához értek, Mary kinyitotta az ajtót és belépett. Kübler-Ross leült az 
íróasztalához. Mary becsukta az ajtót, visszasétált, és megállt az íróasztal előtt. Azt 
mondta: ’Azért jöttem vissza, hogy megköszönjem önnek és Rennie Gainesnek (a lelkész, 
aki Mary mellett volt halálakor), amiért segítettek meghalni, de a legfontosabb, amit 
mondani szeretnék, hogy ne hagyja abba most ezt a munkát. Nem jött el az ideje.’ 
Kübler-Ross-t ugyanis csalódások érték, és fontolóra vette, hogy abbahagyja a halállal 
kapcsolatos munkáját, mivel az ellenállásba ütközött munkatársai körében. És íme, egy 
jelenés mondja meg neki, mi játszódik le saját fejében. ’Akkor pedig – magyarázta 
Kübler-Ross –, kétségbeesésemben valami ravaszat találtam ki, hogy bizonyosságot 
nyerjek arról, hogy mindez a valóságban történik.’ Azt hazudta Mary Schwartznak, hogy 
rövid levelet kell írnia Rennie Gainesnek. Valójában neki kellett a levél, hogy 
összehasonlíthassa az aláírásokat.  
 Ceruzát, és egy darab papírt nyújtott Marynek, és megkérte, hogy írjon rá néhány 
sort. Kübler-Ross szerint Mary tökéletesen boldognak látszott, és úgy mosolygott, mintha 
tudná, miért van szüksége egykori kezelőorvosának arra a levélre. ’Természetesen’ - 
mondta megírta az üzenetet, aláírta a nevét, hátralépett az íróasztaltól, Kübler-Rossra 
nézett, és azt kérdezte: ’Megígéri, hogy nem adja fel ezt a munkát?’ Kübler-Ross 
megígérte. Akkor Mary az ajtóhoz lépett, kinyitotta, kisétált rajta, és becsukta maga 
mögött. Kübler-Ross azonnal odarohant, kinyitotta az ajtót, de a folyosó üres volt. Az 
eset azonban meggyőzte arról, hogy létezik a halálon túli élet, ami fordulópontot jelentett 
munkájában, és jelenleg is ösztönző erővel hat rá. Ma (1988-ban) ezt állítja: ’Az igazi 
feladat ... elmondani az embereknek, hogy a halál nem létezik. Rendkívül fontos, hogy az 
emberiség tudja ezt, mert nagyon nehéz idők előtt állunk – nemcsak a mi országunkban, 
hanem az egész Föld.’” 148 
 Ez a történet lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk életünkről, halálunkról. 
Mindenkit bátorítok, hogy tájékozódjanak, olvassanak a halál utáni élet lehetőségeiről.  
 Házi feladat: Ma már egyre több könyv jelenik meg. Pl.: Moody könyvei, Eknath 
Easwaran: Párbeszéd a halállal, Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzávezető út  Dr. 
Ács Géza–Pilling János-Dr. Zatik István: Meghaltam – és élek, Tibeti halottaskönyv, 
Bardó tanítások, Dethlefsen: Élet az élet után. Az elkövetkező hetekben forgassátok 
ezeket a könyveket.  
 
 
5. Foglalkozás  A halálfélelem beismerése  
 

Ne várj halálodig, hogy elkezdj élni. 
Dr. Bernie Segel 

 
 Beszélgetés az olvasmányokról, az élményekről.  
 Most felteszek egy kérdést, melyre azonnal mondja ki a választ. „Hány éves 
korodban fog érni a halál?”  Melyik szám jutott az eszedbe? Ez a szám megmutatja, 
hogy mit gondolsz tudatalatt saját élettartamodról. Azért fontos, mert ez befolyásolja 
életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket, sőt még egészségünket és sejtjeink 
működését is. Ha tisztában vagyunk vele, elgondolkodhatunk, miért ezt a számot 
mondtuk, és mit tudunk változtatni. 
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Foglaljuk írásba.  
 Milyen különbség lehet halál és halál között? Milyen lehetőségeket tartogat a 
felkészült halál? Az élet egyedüli biztos pontja a halál. Ez elől elfutni nem tudunk. 
Célszerű tisztában lenni vele, és készülni rá.  
 A teljesen elfojtott, letagadott halálfélelem éppúgy káros, mint ha valaki állandóan az 
elmúlással, a halállal foglalkozik. Riasztó az is, ha valaki megsemmisítő érzésként éli 
meg saját halálának tudatát. Rémálmok, fóbiák, pánik és állandó félelmek jelenhetnek 
meg életében. Swami Rama jógi mester szavai szerint „A változás, amit halálnak 
nevezünk, önmagában nem fájdalmas, a halálfélelem azonban szenvedést okoz a 
haldoklónak.”  
 Milyen negatív és pozitív lehetőségeket rejt a felkészülés? Például: A felkészült 
ember tudja, hogy ügyei el vannak intézve. Nem hagy hátra családjára plusz terheket.  
A pozitív és negatív lehetőségeken mindenki egyénileg elgondolkozik, és papira írja 
gondolatait. Végigbeszélgetve a listákat, lehetőség nyílik arra, hogy olyan feladatok is 
felmerülnek bennem, amelyekre addig én nem is gondoltam.  
 Halálfélelem beismerése. A félelem általános reakciónk, tárgya bármi lehet. Ahhoz, 
hogy túl tudjunk rajta lépni, fontos felvállalnunk. Hangosan megfogalmazva és kimondva 
szembesülhetünk vele. Titkolt tartama felbukkan a tudattalanból és megkezdődhet a 
munka: Mindenki mondja ki hangosan: „Őszintén és töredelmesen beismerem, hogy félek 
a haláltól. Többé nem rejtőzöm el ettől a gondolattól. Első lépésként szembesülök vele, 
hogy túllépjek rajta.” – mindezt lassan és nyomatékosan mondjuk ki. Halljuk hangunkat. 
Érezzük a felmerülő érzéseket. Ne nyomjuk el azokat, hiszen avval újabb gátakat 
emelünk az érzelmi testben.  
 
 
 Milyen félelmek jelennek meg bennem? Mi az, ami riaszt a halálban?  
 Félelem a fájdalomtól  amit a  fizikai test szenvedése okoz 
 Félelem az elválástól  elválás a társaktól, a szeretteinktől 
 Félelem a jelentőség elvesztésétől  a szeretet és fontosság elvesztése, hiánya 
 Félelem az ismeretlentől  mi történik halál után? Hova kerülünk? Utazás az 

ismeretlenbe, gyakran az örök kárhozat és bűnhődés előérzetével.  
 Félelem a nem-léttől  önmegsemmisülés érzése, az egyéniség eltűnése. 
Mindenki elmondja számára miért félelmetes a halál?  
Mit tudunk tenni, hogy ezek a félelmek eltűnjenek életünkből?  

 Meditáció  Szegmentszándékolás: „Nem engedem, hogy a félelem, a fájdalom 
elhatalmasodjon lelkemben.” 
 Hunyd be a szemed, és lélegezz mélyen. 
 Képzeld magad egy bevetetlen, de termékeny szántóföld széléra, amint ültetni való 
magokra vársz. Lásd, hogy már a kezedben van az értékes magokkal teli csésze. Most 
képzeld el, hogy ahogy ott állsz, egyszer csak felbukkan a dühös Éned, és megpróbálja 
ellopni tőled a magokat, hogy elültethesse. Mi fejlődne belőlük? 
Most változtass a képen, és képzeld el, amint a félelmekkel teli Éned kísérli meg ellopni 
és elültetni a magjaidat. Mi fejlődne azokból? 
Végül képzeld magad elé bánatos Énedet, amint ellopja és elülteti a magjaidat. Azokból 
mi fejlődik? 
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 Végy egy mély lélegzetet, engedd, hogy Szeretettel teli Éned lépjen most melléd, válj 
önmagad szerető Énjévé, és ültesd el a magokat. Most mi fejlődik belőlük?  
 Visszavezetés, úgy, mint előző alkalommal. 
 Ezt a gyakorlatot mindig elvégezhetitek, valahányszor ültetni szeretnél valamit életed 
kertjébe. Légy mindig önmagad szerető Énje, és hagyd, hogy Szellemi Lényed 
vezéreljen. 
 Életünkben játszmákat játszunk, mely a társas érintkezés egy formája. A 
pszichológiában Eric Berne vezette be a tranzakció fogalmát. Az emberek időről időre 
változtatnak magatartásukon, hangjukon, nézőpontjukon. A viselkedésbeli változásokat 
gyakran érzelmi eltolódások kísérik. Ezeket Berne én-állapotoknak nevezte el. Háromféle 
én-állapotot különböztetett meg: 1. a szülőkére hasonlító én-állapotok, 2. autonóm 
módon, a valóság tárgyilagos értékelés a felnőtt én-állapot, 3. archaikus maradványokat 
képviselő, korai gyermekkorban rögzült, de még mindig aktív én-állapot. 
A következő játékos gyakorlattal különböző élethelyzetekben a megfelelő én-állapot 
reakciók megtapasztalása, gyakorlása. 
 Négytagú csoportok alakulnak, ahol hárman az egyes én-állapotokat képviselik, a 
negyedik pedig az „inger” képviselő személy. 
 Ismertetem a helyzetet, utalok a szereplő feladatára. A másik három csoporttag 
sorban egymás után, szerepének megfelelően, háromféle módon reagál a helyzetre.  
Lejátszandó szituációk: 

 Olyan feladat elvégzésére kérnek fel, ami összeférhetetlen erkölcsi elveiddel. 
 Távirat jön egy közeli hozzátartozód haláláról. 
 Főnököd letol egy határidő elmulasztása miatt. 
 Értesítést kapsz arról, hogy negatív lett a szövettani lelet. 
 Munkahelyed megszűnt, utcára kerültél. 
 Férje, vagy felesége, akit rajongással szeret, hírtelen elhagyta. 

 Egy-egy játék befejezése után megbeszéljük a reakciókat, érzéseket, élményeket. 
Utána folytatjuk a következő játékkal. 
 Házi feladat: Saját nekrológunk megírása. A nekrológ egy tény tárgyilagos közlése. 
Életünk eddigi tényeit dátumszerűen tüntessük fel, hátralevő életünk eseményeit pedig 
képzelőerőnket felhasználva írják le úgy, ahogy szeretnék, hogy megtörténjen.  
 
 
6. Foglalkozás  Hogyan fognak emlékezni ránk?  
 

Aki halála előtt hal meg, nem tudja, mikor hal meg. 
Abraham a Sancta Clara 

 
 Mindenki olvassa el magában saját nekrológját.  
 Meg vagyok elégedve életemben elért, betöltött szerepemmel? Értelmes, teljes életet 

éltünk? Tegyük fel a következő kérdést: A halálomat egy napon így fogják közölni. 
Érdemes volt-e élnem? 
Majd hangosan mondjuk ki: „Hatalmamban áll, hogy megváltoztassam az életemet!” 
Ehhez a következő lépés, hogy számba vesszük életünk eseményeit. Írjuk le a pozitív 

és negatív élményeinket, tapasztalatainkat. Mindenki szánjon rá 15 percet, hogy 
átgondolja és leírja azokat. A negatív élmények szenvedéseink forrásai, a pozitív 
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tapasztalatok ajándékok létezésünk sivatagában, oázisaink. (Ezt a gyakorlatot Bigelbauer 
Pál Csendtáborában kaptuk. Igen megdöbbentő élményt nyújtott az elemzése.) 

Utána megbeszéljük: A pozitív élményekért mondjunk hálát, de az élet lényegi 
folyamatában ezek a dolgok nem vittek előre. Ahogy Bigelbauer Pál mondta: „Fontosak, 
de a végső lényeg szempontjából abszolút lényegtelenek.” A negatívak élmények viszont 
igen fontos állomások voltak életünkben, ajtók, amelyeken át kellett mennünk. Azért 
adódtak, hogy ezekkel dolgozzunk, hiszen nem is tudtunk nem foglalkozni velük. Ez volt 
a mi utunk, nem tudtunk nem járni rajta. Ezek vittek előre! Nagy lehetőséget rejtettek 
számunkra fejlődésünk szempontjából. A kérdés, hogy mit tudtunk kezdeni velük?  
Feladataink: 
 Rátalálni életünk általunk negatívan vélt élményeire és beismerni őket 
 Szembenézni velük és elfogadni azokat.  

Tudatosítani: Ez van! 
 Megpróbálni megszeretni ezeket a tulajdonságokat, eseményeket. Ezek azok az 

utak, amik elvezethetnek oda, amit keresünk. Általuk megtalálhatjuk helyünket, 
életfeladatunkat.  

Mindenki egyénileg nézze végig listáját, és a negatív eseményeket próbálja ezen 
szempontok alapján átértékelni. Önmagunk miatt szánjunk rá elég időt! 

 Következő gyakorlat szegmentszándékolása: „Tudatosítani kívánom önmagam 
számára mi az, ami lényegesés mi az, ami lényegtelen az életemben?” 

Hunyd be a szemed, és lélegezz mélyen. Lásd magad otthon, a mindennapi életed 
teendői között, napi gondolataidban, érzéseidben, vágyaidban elmerülve. Képzelj el a 
házad vagy a lakásod szélén egy tátongó, mély szakadékot. A szakadékon erős kis fahíd 
vezet át. Sétálj a híd közepére, és kérdezd meg magadtól: „Ha áthaladva a hídon, egy 
teljesen új élettérbe kerülnék át a másik oldalon, mit kívánnék a leginkább magammal 
vinni?” 

Ezután lásd, amint a híd túlsó végibe sétálsz. Ott áll Lelked. A szemébe nézve tedd 
fel neki is a kérdést: „Mi az, amit magammal kell vinnem az új kezdetbe? Mi az, amit 
magam mögött hagyhatok?” 
 Visszavezetés, úgy, mint előző alkalommal. 
 Életünkben a szeretet és a szolgálat tizedrendű dologgá vált. Képesek vagyunk-e 
szolgálni? Tudunk-e másoknak szolgálatot tenni? És teszünk-e? A ma embere önző 
érdekek szerint éli életét. De nem tudja, mit veszít. Önmagát zárja el a szeretet elől. A 
szeretet áradna felé, de mivel ő húzott jó vastag és magas falakat önmaga köré, a szeretet 
áradása nem tud áthatolni rajta. És ha az életet önző szempontok szerint éljük, miért 
gondoljuk, hogy halálunkban majd nagylelkűek leszünk?  

Nem csak az örökség szétosztásáról van itt szó, amit úgyis itt hagyunk. Hanem 
nagylelkűen elfogadni a közeledő szeretet. Ha most nem vagyunk nyitottak a szeretettel 
és szolgálattal szemben, miért gondoljuk, hogy a legnagyobb félelemben, zavarunkban és 
fájdalmunkban el tudjuk majd fogadni? Hiszen érhet minket a halál hosszú, fájdalmas 
betegség végén is. Akkor pedig ott fekszünk kiszolgáltatottan, elgyötörten. El tudjuk-e 
fogadni akkor a szeretettel való közeledést? A jó szavakat, a bátorítást. A 
megkeményedett szívünket akkor már lehet, hogy késő lesz megnyitni. Azt most kell 
tudatosan vállalva. Ehhez pedig a feltétel nélküli szolgálat tud hozzásegíteni.  

De gondolkodjunk csak el, kinek is segítek én az önzetlen szolgálatommal? .... (Erről 
elbeszélgetünk.) 
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Feladatunk megtapasztalni ezeket az igen fontos cselekedeteket.  
 Házi feladat: Az elkövetkező egy hétben végezzünk szolgálatot. Kezdjük el olvasni 
Mitch Albom Keddi beszélgetések életről és halálról, Magyar Könyvklub által 2000-ben 
kiadott könyvet. Egy későbbi foglalkozáson foglalkozni fogunk vele. Készítsünk bátran 
jegyzeteket. 
 
 
7. Foglalkozás  Halálfélelem legyőzése 
 

Tudok szépen élni és meghalni is.   
McCoy 

 
 Milyen szolgálatot sikerült véghezvinnünk? Milyen érzések kisérték?  
 Nekem szárnyaló szeretet érzést ad, ha önzetlenül szolgálok. 
 Ha vállaljuk, hogy önszántunkból nézünk szembe a halállal, egy napon szép halállal 
halhatunk meg. „Naponként meghalok” – mondja Pál a Korinthosziakhoz írt első 
levelében. A néphagyomány az alvást kis halálnak tartotta. Ezért volt fontos az esti 
imádság, az esti számvetés, ne érje őket váratlanul a halál. Mi is képesek vagyunk erre? 
Hogyan jelenik meg ez életünkben?  
 Most személyesebbé tesszük a halált. Vegyünk kezünkbe jegyzetfüzetet és tollat. 
Mérsékelt fénynél, gyertya és füstölő mellett felolvassuk a következő mondatokat, utána 
pedig mindenki fogjon hozzá az íráshoz: „Valamikor a jövőben te is meg fogsz halni. 
Add meg ennek az eseménynek a rövid, de teljes és részletes leírását, ahogyan 
elképzeled, hogy a valóságban meg fog történni. Képzeld el és írj le olyan konkrét 
részleteket is, mint életkorod, a hely, a halál oka, fizikai körülmények, stb. Határozd meg 
közelebbről utolsó gondolataidat és érzéseidet. Használd szabadon képzelőerődet, 
esetleg vizuálisan jelenítsd meg magad előtt az eseményeket. Végül rajzold le 
sírtábládat, és tüntesd fel a kőbe vésett sírfeliratot.” 

Miután mindenki elkészült, gondoljátok végig, milyen érzésekkel írtátok le saját 
halálotokat. Írjuk le ezeket az érzéseket is a jegyzetfüzetbe. Szorongást éreztetek, vagy 
félelmet, esetleg megkönnyebbülést. Írja le mindenki. 
 Következő gyakorlat: Mit tennétek akkor, ha tudnátok, hogy még:  

 Tíz év van hátra az életedből? Írjátok le. 
 Mit tennél, ha még öt év lenne hátra? 
 Mit tennél, ha fél éved lenne hátra? 
 És mit tennél, ha már csak egy hónapod lenne? 

Nézzük át a listákat. Melyek azok a dolgok, amelyek mindegyik listán szerepelnek? 
Miért olyan fontosak ezek számodra? És mit teszel azért, hogy megéld ezeket a dolgokat 
a mindennapokban? Mi az a dolog, ami csak az utolsó listán szerepel? Nem kellene már 
ma megélni ezt, és nem várni az utolsó egy hónapra? 
 Most pedig meghallgatjuk Richard Strauss Halál és megdicsőülés című művét. A 
darab körülbelül húsz percig tart, utána pedig még húsz percet eltöltünk csendesen, 
befelé figyelve. Minden zavaró eszközt (karóra, rádiótelefon, szemüveg) rakjunk le. A 
zene hallgatása közben ne próbáljátok elemezni gondolataitokat. Hagyjátok, hogy a zene 
átjárja egész testeteket, lényeteket. Ha a zene véget ért, maradjunk nyugodtan, és 
engedjétek, hogy gondolataitok elkalandozzanak. Amikor jónak látjátok, csendesen 
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keljetek fel, és írjátok le emlékképeiteket, érzelmeiteket, a felmerülő megvalósítandó 
feladatokat. 
 Házi feladat: Búcsúlevél megírása. Címezzük bárkinek, aki közel áll hozzánk. Írjuk le 
mit értünk el, mi az, ami fáj, milyen üzenetet hagyunk hátra családunknak, barátainknak.  
 
 
8. Foglalkozás  Búcsú a testtől 
 
 Ne légy szomorú, ha búcsúzni kell.  
 Búcsúra szükség van az új találkozáshoz.  
                  Richard Bach 
 
 A búcsúlevél feldolgozása. Milyen érzés volt megírni a búcsúlevelet? Milyen érzések 
merültek fel tudatunkba? Mi az, amin szívesen változtatnék? 
 A test csodálatos, a lélek temploma. Test nélkül nem tudnánk ebben a fizikai 
dimenzióban élni. A testünket felépítő elemeket az ősi hagyományok Szent Elemekként 
tisztelték. Belépve az archaikus tartományba a Szent Elemek élő tudatként rezegnek. A 
négy Szent Elem hangzása a következő: EL a Föld, KA a Tűz, LIM a Víz, és OM a 
Levegő. Ez a négy egy rezgésfolytonosságot alkot. Ismerjük a hangok gyógyító erejét. Az 
elemeknek a hangoztatásával lehetséges belépni abba az archetipikus tartományba, ahol 
léteznek. Most ejtsük ki nevüket, hogy nekünk is lehetőségünk legyen megtapasztalni a 
tudatnak azt a tartományát, ahol a Szent Elemek élnek. Az „EL-KA-LIM-OM” mantrát 
most tizenhatszor (4x4) vibráljuk. (Ha lehetséges a szabadban célszerű a mantrázást 
elvégezni, hiszen akkor közelebb kerülhetünk a Szent Elemekhez.) 
 Ez a csodálatos, Föld nevű bolygó pedig otthont ad számunkra, hogy testünk által 
átélhessük életünket. Tapasztalatokat gyűjtsünk, és tudjunk dönteni számunkra „jó” és 
„rossz” dolgokról. Vegyünk hát búcsút testünktől. Hangosan felolvassuk ezt a leírást, 
mely tájékoztat minket, mi történik a testünkkel a halál pillanatában. Ez a gyakorlat 
szellemi sokkot is kiválthat, de általa van lehetőség, hogy ráébredjünk, nem csak testünk 
vagyunk. Sokkal többek vagyunk annál, rádöbbenhetünk több dimenziót átszelő, szellemi 
lényegünk valódiságára.  (Ez a gyakorlat John White Az elmúlás misztériumából való.) 

Kezdéskor mondjuk ki hangosan (és ezt a szöveget mindenki meg kapja a kezébe, 
hogy többször is képes legyen elismételni, ha a felolvasás alatt félelem venne rajta erőt.): 
„Ez én vagyok. Igen meghalok egy napon. Belenyugszom ebbe. Fenntartás nélkül 
elfogadom, hogy ez a sorsom. Meg fogok halni, de tudom, hogy több vagyok, mint 
testem. Túl fogom élni testem halálát.” 

Halálunk tényén változtatni nem tudunk, de a viselkedésünkön változtathatunk! 
Semmi máson nem tudunk változtatni csak önmagunkon. Először pedig a 
gondolatainkon. És itt rejlik a megoldás: a halálfélelem legyőzése által legyőzhetjük a 
halált.  

Most hangosan felolvasom: „Amikor az ember meghal, furcsa dolgok történnek vele. 
Ezek a dolgok azonban meghatározott sorrendben, logikusan, tudományos törvények 
szerint mennek végbe. A születéshez vezető fejlődés folyamata csupán kilenc hónapot 
kíván, a romlás folyamata azonban, amely az ember az élet valamennyi külső jelétől 
megfosztja, sokkal hosszabb ideig tart. 

Minden élőlény meghal, a romlás folyamata pedig nagyon hasonló, akár emberről, 
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elefántról, tigrisről, macskáról, vagy rovarról van szó. A halál a gépezetedet új, eddig 
nem sejtett irányba zökkenti, amelyre a test nincs felkészülve, és minden ellenállásra 
képtelen. Ahol előzőleg egy bonyolult életfenntartó szerkezet irányította a mozgást, 
látást, megértést, alkalmazkodóképességet, ott ezúttal visszafordíthatatlan bomlás megy 
végbe. A romlás folyamata nem egyenletes. Minden testrésznek megvan a maga 
menetrendje, néhány testrész még a halál bekövetkezte után is sokáig működik. 

 A halott test aktív marad, bár ez már a passzív aktivitás állapota. Még mindig 
zajlanak benne folyamatok, de a test már nem irányítja, csupán elszenvedi ezeket; végül 
kényszerű teremtménnyé válik, nála összehasonlíthatatlanul hatalmasabb erőknek 
kiszolgáltatva. 

 Lényeges, hogy a bomlás a fejnél kezdődik. Az agyszövetek a szívműködés leállta 
után csupán négy percig maradnak életben. Még akkor is, ha a szívet újraindítják, az agy 
határtalanul bonyolult gépezete négy percen belül elkezd bomlani, és nincs orvosság, 
amely a halott agyat képes lenne újraéleszteni. A szív tartósabb, mint az agy, a szívpitvar 
még akkor is összehúzódik, amikor a kamra már megszűnt dobogni. A jobb szívpitvart 
ezért ultimum moriens-nek nevezik, a legutolsó, ami meghal. 

Ilyen módon, különböző menetrendek szerint, a test fokozatosan eléri a bomlás 
állapotát. Bár az agy szinte azonnal meghal, a gyomor a szívverés leállta után még 
huszonnégy órán át folytatja az emésztést. A táplálék emésztése tökéletesen hiábavaló; az 
életfenntartás szándéka a halál után pusztán önrendelkezésű működések folytatásává 
válik, amelyeket az agy soha nem irányított. Ezek a független organizmusok folytatják 
tevékenységüket; a haj, a láb- és kézköröm továbbra is nő. A vér is megőrzi életfenntartó 
tulajdonságait, és a halál beállta után még órákig folyékony marad az erekben. Az élő 
testről leszakadt, vagy levágott – ezért látszatra teljesen halott – kéz és láb visszavarrható 
a testre, ha az operáció két órán belül megtörténik. A halott végtag újra életre kel: 
érzékeli a fájdalmat, a hideget, meleget, az érintést, egészségessé válik. A halott testrész 
életre kel, mivel egyesülni képes az élő szervezettel.                 

A halál pillanatában az ütőerekből a vér a vénákba és a hajszálerekbe ürül, és a 
nehézségi erő következtében a test legalsó részébe süllyed. A holttest felfelé néző 
arcának különös sápadtsága éles ellentétben áll hátának vérvörös színével, ha a testet 
hirtelen megfordítjuk. 

A halál után 2-6 órával áll be a hullamerevség, amely a fejnél kezdődik. Az 
idegekben és izmokban lejátszódó bonyolult kémiai folyamatok fokozódó merevséget 
idéznek elő, két illetve három nappal később azonban ugyanezek a folyamatok a test 
ellazulását okozzák. A hullamerevség tehát csak időleges jelenség. 

Az oszlás első látható jelei 24-36 órával a halál beállta után jelentkeznek, ez a vénák 
és a has tájékának zöldeskék elszíneződésével kezdődik. Ezután a bomlás folyamata 
felgyorsul. A gyomor megszünteti a táplálék emésztését, oszlásnak indul; a gázok 
felpuffasztják a testet. Körülbelül ugyanekkor a szaruhártya teljesen átlátszatlanná válik. 
Elpusztul az ondó. A test hőmérséklete ekkor már a környezet levegőjének 
hőmérsékletével azonos. A test lágy részei idővel nyúlós, zselészerű anyaggá, később 
pedig porrá válnak. Az alapvető szerkezet, a csontváz több ezer évig is megmarad. 

Az egyedül maradt, rothadásra ítélt fizikai test vad színeket vesz fel, bíbort, vöröset 
és zöldet, furcsa sárgás és cseppfolyós fekete árnyalatokkal. A bőr a szájnál a halál 
ismerős gúnyos vigyorává húzódik. A duzzadt test kifakad, s a férgek és bogarak 
alagutakat vájnak bele. Az oszló hulla látványa a legirtózatosabb rémkép, amelyet mintha 
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végső büntetésnek szántak volna, vádemelésnek az élő hús ellen. Az ember a halála után 
egy hónappal már alig felismerhető; szörnyeteggé vált. Minden, illetve csaknem minden, 
ami emberi volt benne, megsemmisül. A csodálatosan megszerkesztett gépezet, amely 
finom ingerek millióira volt képes reagálni, ezután már semmire sem válaszol, gázokat 
bocsát ki, megváltoztatja színét, és semmire sem alkalmas a föld trágyázásán kívül.” 

Tehát ti most meghaltatok – képzeletben. Búcsút mondtunk a testüknek. 
Megtanultátok elfogadni a halált – a saját halálotokat -, vagy legalábbis elkezdtétek 
megtanulni. A feladat, hogy a gyakorlatok által hozzászokjatok a halálhoz, hogy 
ismerőssé váljon számotokra, nem pedig félelmetessé. És talán megértitek, miért 
mondják, hogy a halál a legjobb barátunkká válhat. Röviden előrebocsátom, hogy a halál 
hasznos célt szolgál azáltal, hogy az életre szólít fel – teljes, tudatos, örömteli életre. A 
halál, mint látni fogjuk, a természet kihívása arra, hogy az élet értelmét kutassuk – saját 
életünkét, és az életét általában. A következő feladat éppen erre ösztönzi majd önöket. 

Beszélgessünk az átélt élményekről.  
 Házi feladat: Saját végrendeletünk elkészítése. Mandala festése. 
 
 
9. Foglalkozás  Szentek és hősök végórái  
 

      Éljetek Istennek tetsző életet, és ne szűnjetek meg dicsőíteni Őt. 
             Govindananda 

 
 Milyen érzés volt megírni a végrendeletet? Mi jutott eszetekbe, mit nem végeztetek 
még el? 
 Most történeteket olvasunk fel M. W. Kamath A halál és az elmúlás filozófiája című 
tanulságos könyvéből. „Egy ember halálát megismerve – írja Kamath – megismerjük 
magát az embert.” A régi népi bölcsesség is azt mondta: „ahogyan élt, úgy halt meg.” 
Lássunk néhány példát: 

 Guatama Buddha jóval nyolcvan felett járván sem szűnt meg tanítani és 
prófétálni. Amikor megérezte, hogy közel a végső óra, búcsút vett hűséges tanítványától, 
Anandától. Az könnyekben tört ki, ám Buddha így szólt hozzá: „Hát nem megmondtam 
már számtalanszor, hogy a dolgok természetük szerint elkülönülnek tőlünk, majd 
elhagyjuk őket? Az ostoba magáévá teszi az én (ego) eszméjét, a bölcs tudja, hogy 
mindez alaptalan!” 

A tanítványok körbeülték Buddhát, aki elmondta imáját. Búcsúbeszédét ezekkel a 
szavakkal zárta: „Jól figyeljetek most szavamra, testvéreim, mert mondom néktek: 
minden teremtett elpusztul egyszer, de az igazság örökkön él. Szorgosan munkálkodjatok, 
hogy üdvözüljetek!” Ezek voltak Buddha utolsó szavai: majd mély meditációba merült és 
átlépett a Nirvánába.  

 Assisi Szent Ferenc  
 Szókratesz 
 Egy XII. századi, híres angol nyelvű könyvben, a Jó halálra szóló szabály és 

gyakorlatokban I. Károly király káplánja azt hangsúlyozza, hogy a bölcs mindennap a 
halál fényében vizsgálja meg cselekedeteit: „Nagy művészet van abban, ha valaki jól tud 
meghalni, és minden embernek még egészséges korában meg kellene tanulnia ezt a 
művészetet.”  
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Aki nem győzi le énjét, halálig hurcolja magával megoldatlan problémáit, az nem tud 
békésen elmenni. Tanuljunk mások halálából. 
 Ha meg tudjuk tenni kimegyünk a természetbe. Ha nem akkor az erdő zenéjént 
hallgatjuk magnóról és elvégezzük a következő gyakorlatot.  

Hunyd be a szemed, és lélegezz mélyen. Jöjj, és sétálj be ebbe a csodaszép erdőbe. 
Most gondolatban keress egy csendes helyet, ahol nincs semmi, ami után 

vágyódhatnál, semmi, amit megkaparinthatnál, még szavak sincsenek. Csak egy kérdést 
tegyünk fel magunkban a csendben: „Ki vagyok én?” 
 10-15 perc múlva visszavezetés, úgy, mint előző alkalommal. 
 Következő feladat, mindenkit arra kérek, írja le, mit jelentenek számára az évszakok. 
A tavasz, nyár, ősz és tél váltakozása mit hoz életünkbe. 
 A mai ember elszakadt a természet ritmusától. Századokon át az embereknek a 
természet volt a legnagyobb tanítója. Az élet mulandóságának elfogadása, majd a halállal 
vívott harcukban is a természet adott csodálatos eligazítást számukra. Az idő fogalma, 
elfogadása, megértése hozzátartozik az önismerethez. Az idő, mozgás. A múltból a 
jövőbe vezet. Minden változik. Ami megáll, ragaszkodik a pillanathoz, az meghal. A 
kvantumfizika szintjén nincs idő. Eltűnik a múlt, jelen és a jövő. Az idő csak a mi 
korlátozott tudatunk számára létezik. Aki önmagát csak testének hiszi, az a halálban él. A 
természet a jelenben él. Könnyedén átalakul, sodródik az időben. Nem ragaszkodik, a 
törvényszerű változásokat megéli. A földműves elveti a magokat és tudja, hogy idő kell, 
amíg azok kicsíráznak. Nem szaladgál ki a földjére, és reklamál, hogy a magok még nem 
keltek ki.  

A Változások Könyve, a Ji King is ezt az állandó mozgást, változást veszi alapul.  
Nekünk ez nehezen megy. Ragaszkodunk, kötődünk, az állandóságban érezzük a 

biztos talajt. Müller Péter azt mondja „Nem az a tartós, ami az időnek ellenáll, hanem 
ami bölcsen változik vele.” A természet nagy tanítómester. A lassú, örök mozgást, 
állandó változást mutatja nekünk.  

Ha a természetet járjuk, halljuk a csörgedező patakot, a madarak énekét feltöltődünk 
energiával, megtelik szívünk szeretettel. A fák, a növények árasztják felénk szeretetüket. 
Elfogadják a változást, a ritmust. A tavaszi napsugár hívogató erejét, a nyár érlelő 
melegét, az ősz hidegségét, és a tél beburkoló hótakaróját.   
 „Amikor egy fenyőerdő lángol, a tobozok felnyílnak, és apró magvaikat a talajra 
szórják, így haláluk percében gondoskodnak az erdő jövőjéről. Ugyanígy, a saját 
halálunk és a körülöttünk élők látszólag abszurd és idő előtti halála olyan, mint az erdő 
magvainak sorsa – abban a pillanatban annak sincs felfogható értelme, mert a magvak 
terméketlen, izzó talajra esnek. De ebből a pusztulásból, még ha nem vesszük is észre, az 
öröklés szabályai szerint mégis kibontakozik egy csendes, törékeny virágzás. A maga 
módján, ahogy a természetben mindenütt, a halál mindazt felkínálja nekünk, aminek a 
befogadására felkészültünk” – írja Richard Reoch. Gondoljuk végig, ősszel a falevelek 
lehullanak, télen meghal a táj. Minden hideg, csupasz, kemény. Ilyen a halál is. Hideg, 
csupasz és kemény. De ha eszünkbe jut a tavasz képe, a virágzó, csodaszép természet, 
talán segíthet, hogy túl tudjunk tekinteni a halál hidegségén.   
 „Szeretném hinni, hogy amikor meghalok, úgy osztom szét magam, mint a fák, 
amelyek elszórják termésüket, és soha nem számolják veszteségüket, hiszen az nem 
veszteség, ami minden tavasszal hozzájárul az új élethez. Így élnek a fák. Gyökereik a 
mélybe nyúlnak, és kincseiket szétszórják a szélben.” (May Sarton) 
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 Házi feladat: Eltölteni legalább egy órát a természetben, a természettel. Ha kedvetek 
van, rajzoljátok, írjátok le élményeiteket.  A következő héten a Keddi beszélgetések 
életről és halálról című könyvet fogjuk átbeszélgetni. Olvassátok el. 
 
 
10.  Foglalkozás   Mitch Albom: Keddi beszélgetések életről és halálról 

 Mi bajunk az Elmúlással? 
 
 Mihelyt megtanulunk meghalni, megtanulunk élni. 
           Morrie professzor 
 
 Készültek-e képek, leírások a természet közelében. Milyen érzéseket keltettek 
bennetek az élmények? 
 Remélem, mindannyian elolvastátok a Keddi beszélgetések életről és halálról című 
könyvet. Nekem igen nagy élmény volt a könyv. Nagy öröm volt megismerkedni Morrie-
vel, az öreg professzorral. Ismerjük a történetet. Most elevenítsük fel: Amikor közölték 
betegségét, amelynek gyógymódját a jelenlegi orvostudomány nem tudja, igen megrázta 
a hír. Tisztában volt vele, hogy lassú leépülés lesz az élete befejezése. Gondolatait, 
bölcsességeit megosztotta barátaival, tanította őket utolsó perceivel is. Megkérdezték tőle 
„ha valaki meglegyintené egy varázspálcával és visszaadná az egészségét, vajon 
ugyanaz az ember lenne akkor is, amilyen korábban volt? 

Morrie megrázta a fejét. 
- Nincs visszaút, semmiképpen sem. Én közben egészen másvalaki lettem. 
Megváltoztak a nézeteim, a világfelfogásom. Másként értékelem a testemet, amelyet 
valaha alig becsültem. Más elvek alapján igyekszem már megbirkózni a nagy 
kérdésekkel, a végső kérdésekkel, azokkal, amelyek nem foszlanak a semmibe. 
- Mert, látod ez a lényeg. Ha egyszer felfedezzük az igazán fontos kérdéseket, többé 
nem vagyunk képesek hátat fordítani nekik.  
- És szerinted melyek az igazán fontos kérdések? 
- Az én véleményem szerint azok, amelyek a szeretethez, felelősségtudathoz, a 
spiritualitáshoz, a tudatossághoz kapcsolódnak. És ha visszakapnám az egészségemet, 
továbbra is csak ezekkel foglalkoznék. Ezt kellett volna tennem egész életemben.”  

 Mit tanultunk a professzortól? És mi ezeket a dolgokat hogyan gondoljuk?   
 Szeretet  A szeretetünk sem állandó. Újabb, és újabb megújulásra vár. 

Hiszen a szeretet tárgya is változik. Az a gyönyörű, fiatal lány, akit szerelemből vettem 
feleségül, az idővel megváltozik. Tudom-e szeretni vonzó nőként, érett asszonyként, 
anyaként, nagyanyaként, esetleg öreg banyaként is?  

 Felelősség:  Kinek tartozunk felelősséggel?  
   Ki a legfontosabb életünkben?  
 Spiritualitás 

 Most pedig ismét színezzük ki a halál mandalánkat. Ugyan az a kép, mint amit már 
egyszer kifestettünk. Nézzük meg milyen változásokat indított el bennünk a tanfolyam. 
(Közben halk zene szól.) 

Ha mindenki elkészült elővesszük az előző mandalát, és összehasonlítjuk a 
mostanival. Rögtönözzünk egy kis házi kiállítást.  
 Elvégzünk egy újabb gyakorlatot. Szegmentszándékolás: „Meg kívánok nyitni 
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energiáimat az égi Jang és földi Jin energiáknat.” 
 Helyezkedj el kényelmesen. Hunyd be a szemed, lélegezz mélyeket.(Ha lehetséges, 
ezt a gyakorlatot is végezzük a szabadban.) 
 Képzeld el, hogy egy fa vagy. A kedvenc fád, vagy akár egy idősebb fa. Képzeld el 
magad fölött a fa ágait, alattad pedig a Föld Anyán keresztül hatoló gyökereit, amelyek a 
fenti ágak tükörképei. Az égbe nyúló ágak a férfia aspektust – a Kozmikus Atyát-, a 
földbe kúszó gyökerek pedig a női aspektust, - a Kozmikus Anyát – szimbolizálják. 
 Először az ágakon keresztül, az orrodon át lélegezd be az energiát, és a szádon 
keresztül lélegezd ki a negatív energiát. A kilélegzett negatív energiák által könnyűvé vált 
testedet pozitív energiákkal töltheted fel. Addig folytasd ezt, amíg fel nem töltődsz.  
 Ekkor irányítsd figyelmedet a „gyökereid” felé, s most a Föld Anyán keresztül szívd 
magadba a Jin, női energiát, hogy egyensúlyba kerülj. Fogadd magadba ezt az erőt, és 
engedd el a benned lévő negatívumokat.  
Ezután intenzív belégzéssel egyszerre szívd magadba fentről a Jang, férfi, és lentről a Jin, 
női erőket.  
 Visszavezetés, úgy, mint előző alkalommal. 
Ezt a Fa meditációt gyakoroljuk minél többször, hiszen megérezhetjük az energiák 
csodálatos áramlását, harmóniában kerülsz önmagaddal, s kiegyensúlyozott leszel.  
 Házi feladat: Most, hogy már kezdjük elfogadni a halál tényét, tisztában vagyunk 
vele, hogy készülnünk kell rá, hiszen csak ekkor tudunk vele szembenézni, eljött az 
ideje, hogy elkészítsük az utolsó leckét. Állítsunk össze otthon egy dossziét. Írjuk rá: 
DOSSZIÉ HALÁLOM ESETÉRE. Ezzel az egyszerű gesztussal megkönnyíthetjük 
hozzátartozóinknak a halálunk utáni ügyintézést, ha egy dossziéban helyezzük el 
mindazokat az iratokat és információkat, amelyekre szükségük lesz.  
 A dossziéban a következő dolgokat helyezzétek el: születési bizonyítvány, útlevél 
adatait (előfordulhat, hogy külföldön halunk meg), végrendelet, életre vonatkozó 
rendelkezések, szervi átültetésre vonatkozó nyilatkozatot, bankszámla és hitelkártyára 
vonatkozó adatok, egyéb befektetések és pénzügyek adatai, biztosítási kötvényeket, a 
gyászszertartásra és a temetésre vonatkozó rendelkezéseidet, azok névsorát akiket a 
halálodról értesíteni kell, a munkaadó nevével és címével együtt, minden speciális kérést 
vagy kívánságot, ami a végrendeletben nem szerepel.  

 
 

11. Foglalkozás  Hogyan kívánok meghalni?  
 Minden este, amikor aludni térek, meghalok.  
 És másnap reggel ébredéskor újjászületek. 

            Mahatma Gandhi 
 
 Sikerült-e elkészíteni a Dossziékat? Célszerű rendszeresen felfrissíteni a dosszié 
tartalmát. Ez segít újra és újra átgondolni az élet, halál kérdését és emlékeztet a 
haláltudat tanfolyamon eltöltött időkre. Milyen éréseket adott ez a munka? 
 Ismerjük meg Helen G. Ansley véleményét, kérését, melyet a Főnix Társaság ülésén 
olvasott fel Amerikában. Amikor ő ezt elmondta akkor 90 éves volt. Számomra ezek a 
mondatok igen érdekesek voltak. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.  

„Mindenki csinálja, de senki nem beszél róla – mondja Helen G. Ansley az 
eutanáziáról, saját halálunk megtervezéséről. – Miért nem keresünk jobb halálmódokat? 
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Miért nem teremtünk megfelelő környezetet a haldokláshoz – a méltóságos halálhoz? 
Életünk összes jelentős eseményét előre megtervezzük: a tanulást, a 

munkahelyválasztást, a házasságot, gyerekszülést, a nyári szabadságot, a nyugdíjba 
vonulást sőt, sokan élnek abból, hogy az események eltervezésében és megünneplésében 
segítenek nekünk. Ha azonban a halálunkat kívánjuk megtervezni, rögtön depressziósnak, 
elmebetegnek bélyegeznek bennünket, jóakaratú rokonaink azonnal gyámkodni kezdenek 
felettünk, legszívesebben orvoshoz küldenének, hogy megakadályozzák az 
öngyilkosságunkat.  

Sok helyütt mindmáig törvénybe ütközik, ha bárkinek, legyen bármilyen idős vagy 
beteg, segítséget nyújtunk halála eltervezésében. Nincs hely, ahol azzal tölthetnénk 
utolsó napjainkat, hogy előkészítsük a temetésünket, istenhozzádot mondjunk 
barátainknak, szétosztogathassuk megmaradt kincseinket, amelyekről már tudjuk, hogy 
nem lesz többé szükségünk rájuk. Nincs hely, ahová meghívhatnánk néhány válogatott 
barátunkat, és velünk együtt megünnepelhetnénk, hogy békésen, kellő időben, 
méltósággal, valamint hatalmas kiadások, méregdrága kórházi ápolás vagy végtelen 
aggokházi téblábolás nélkül távozunk ebből a világból. Hát nincs egy hely, ahonnan 
sértetlen szellemmel indulhatnánk el, amikor indulnunk kell? Ügyes üzletemberek szép 
hasznot húzhatnának az efféle végső menedék - én úgy nevezném: Fogadó a 
Kijárathoz – fenntartásából.” 
 Most kíváncsian várom véleményeteket? Ti hogyan gondoljátok saját halálotokat?  
 Miért várunk addig, amíg már csak nagyon kevés időnk marad élni? Kérdezzük meg 
önmagunktól:  

 Ha már csak rövid idő volna hátra az életemből, hogyan szeretném az ápolást, 
és ki legyen az, aki ápol? 

 Ha valaki, akti szeretek, hasonló helyzetbe lenne, mit tennék érte? Mit 
szeretnék még közölni vele? 

 Hogyan élek, és hogyan beszélek velük most? Úgy veszem-e a másokkal töltött 
időt, mint „különösen értékes perceket”? 

 Ha megtervezhetnénk saját halálotokat, ti hogyan szeretnétek meghalni?  
 Mindeknek adunk egy papírt. Fektessétek hosszában magatok elé. Osszuk négy, 
egyenlő részre a papírt. A szélső, jobb oldali oszlopba írjuk be a következő kategóriákat:  

 Túlélés: 
a) pénz 
b) otthon 
c) tulajdon 
d) egészség 

 Kapcsolatok: 
a) barátság 
b) partnerkapcsolt, szexualitás 
c) gyermekek 
d) szülők 
e) egyéb jelentős személyek 

 
 Munka/karrier: 

a) társas kapcsolatok 
b) munkahelyi pozíció 
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c) vezetői szerepek 
 Szeretetértelmezés: 

a) érzések, külső körülmények 
b) hála 
c) szolgálat 

 Kommunikáció, hallgatás: 
 Spirituális kép, célok. életbölcsesség, megbocsátás 
 Életcél 
 A mellette lévő oszlop tetejére írjuk ezt: Múlt – viselkedések, érzések és 

múltbeli körülmények. Írjuk be ezeket a régi mintákat mind a hét felsorolt tartományba 
 A harmadik oszlop tetejére írjuk fel: Jelen – jelenlegi minták, viselkedések, 

érzések és körülmények. Írjuk be a jelenlegi mintákat mind a hét tartományba. 
 A szélső, bal oldali oszlopba írjuk fel: Jövő – ide beírhatjuk mindazt, amit meg 

szeretnénk a jövőben valósítani: új minták, viselkedések, érzések és körülmények, 
amelyek a legjobban támogatják az életedet a hét tartományba. 
 Az első foglalkozáson közösen megfogalmazott várakozásokat és elvárásokat vesszük 
elő. Hangosan felolvassuk. Felteszem a kérdést: „Hogyan alakult a félelmek feldolgozása 
a tanfolyam alatt? Sikerült-e szembenézni velük? Melyek azok, amelyek megoldásra 
találtak és eltűntek, és melyek azok, melyek továbbra is munkálkodnak bennünk? És a 
várakozások, az elvárások mennyire kaptak kielégítést? Mi hiányzott, és mik azok a 
dolgok, melyekkel jobban kellett volna foglalkozni? (Ha a csoport összetétele és 
megnyílása nehézkes ezt a feladatot lehet írásban is megfogalmazni, hiszen akkor is 
szembesülnek vele.) 
 Házi feladat: A következő az utolsó foglalkozás. Ismét egy búcsú az életünkben. 
Észre sem vesszük, de ez az érzés állandóan útitársunk. Hiszen minden pillanat egyben 
búcsú is az előtte lévőtől. Mit tudunk adni a búcsúnál, ami emlékként megmarad 
utánunk? Írjatok, rajzoljatok egy-egy élményt, idézetet, amit tovább kívántok adni, és 
ezáltal valamit odaajándékozhattok társatoknak önmagatokból. 
 Tudtok-e a mindennapokban úgy adni, hogy az még önmagatok előtt is titok 
maradjon? Azt mondja a Biblia is, ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Próbáljátok ezt 
megélni a következő héten.  
 
 
12.  Foglalkozás  Zárás 
 
 Képesek vagyunk-e az érkezések és távozások között meglátni az egységet? 
 
 Sikerült-e meglepetést, örömet okozni valakinek? Elhoztátok-e a búcsú ajándékokat?  
 Ez a befejező foglalkozása a tanfolyamnak. Sok mindenen keresztül mentünk együtt. 
Sokat változtunk. Sok mindent másként látunk.  
 Felolvasom Barbara Rai gondolatait, aki szintén igen fontosnak tartja a halálra való 
felkészülést: „Barátaim és rokonaim beteges rögeszmének tartják, hogy készülök a 
halálra, hogy gondolok rá, és hogy előre intézkedem a temetésről és a 
gyászszertartásról. Ezért arra kényszerülök, hogy mindezt csendben és titokban tegyem, 
mert azt hiszem, nem értenének meg, és nem segítenének. De miért szakítsak józan 
eszemmel a halál dolgában? Nem kellene mindannyiunknak törődnünk vele, az egyetlen 
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biztos dologgal életünkben?” 
 Mi változott meg bennünk? A tanfolyam előtt gondolkodtunk valahogy a halálról. 
Ezeket a gondolatokat, attitűdöket életünk korai szakaszában felcsipegettük. Jelenleg 
vajon, hogyan állunk ezekhez a dolgokhoz? Készítsünk listát. (Mindenkinek kiosztjuk.) 
Mindegyik kérdéssel kapcsolatban kérdezzétek meg önmagatoktól: „mit mondtak nekem 
erről korábban?”, és aztán „mit szeretnék én másoknak átadni?” 
Kérdés Mit mondtak eddig? Mi az én hagyatékom?  
1. Milyen hatása van 
annak, ha a halálról  Morbid/nem normális   Egészséges/konstruktív 
gondolkodunk? ------------------------------ ------------------------------ 
2. Mit kezdjünk a  
halálhoz fűződő 
érzelmekkel? ------------------------------ ------------------------------ 
3. Fel lehet-e 
készülni a halálra? ------------------------------ ------------------------------ 
4. Kell-e a halállal 
foglalkozni?  ------------------------------ ------------------------------ 
 
5. Fontos-e a búcsú? ------------------------------ ------------------------------ 
 
6. Fontos-e a szolgálat? ------------------------------ ------------------------------ 
 
 Milyen új gondolatok születtek meg bennünk, melyeket hagyatéknak 
továbbadhatunk? 
 Eljátszunk egy feladatot: Mindenki gondolja végig azt, hogy milyen változásokra 
ösztönöztek benneteket az itt eltöltött hetek.  (Néhány perc gondolkodási időt adok, 
közben csendes zene szól) 

Most mindenki felírja a nevét egy papírlap tetejére, majd minél több kiegészítést ír a 
következő mondatkezdethez: 

„Olyan ember leszek, aki ...” 
Ha mindenki írt 8-10 mondatbefejezést, adja oda saját papírját a tőle jobbra ülő 

csoporttagnak. Mindenki olvassa el, hogy milyen szándékokat fogalmazott meg a bal 
oldali szomszédja. Ezután újra adják tovább a papírokat, és a folyamat addig tart, 
ameddig mindenki mindenkinek a kiegészítését el nem olvassa.  

Amikor a papírok visszaérkeznek a kiindulópontra, ki-ki beszámol érzéseiről, 
gondolatairól a többiek és saját maga változási szándékaival kapcsolatban. 
 Búcsú meditáció. Szegmentszándékolás:” 

Végy egy mély lélegzetet és engedd el magad. 
Képzeljünk el egy piros ajtót! Az ajtót kinyitod, és belépsz a piros helységbe. Ülj le a 

helység közepén álló székre, és gondolatban hagyd el testedet.  
Meglátod a szobából nyíló narancssárga ajtót. Rajta a következő felirat: „ÉRZÉSEK”. 

Kinyitod, és belépsz a narancssárga helységbe Itt az összes negatív érzést leteszed,  mint 
egy ruhát, és az ajtó mellett égő tűzbe dobod.  

Most meglátod a sárga ajtót, melyen a felirat: „SZELLEM-GONDOLAT”. Kinyitod és 
belépsz a sárga helységbe. Itt az összes negatív gondolatodat, mint egy táskát leteszed. 

Most a falban található zöld ajtót nyitod ki, melyen a felirat: „NÖVEKEDÉS-
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HARMÓNIA”. Belépsz a zöld helységbe. Itt elképzeled azt, amit el akarsz érni, vagy 
feltehetsz egy kérdést, amire választ kívánsz kapni.  

A következő a kék ajtó, melyen a felirat: „SZERETET-GYÓGYULÁS”. Kinyitod, és 
belépsz a kék helységbe. Képzeld el és érezd, hogy szeretet vesz körül, és egy gyógyító 
kék és fehér fény áramlik át rajtad. 

A lila ajtó következik, melyen a felirat: „SPIRITUÁLIS”. Kinyitod, és a lila helységbe 
belépsz. Egy ideig itt tartózkodhatsz.  

Következik a violett ajtó, kinyitod, és a violett színű helységbe belépsz. Itt saját belső 
szentélyedbe jutottál. Képzeld el, hogy egyre kisebb leszel, és visszavonulsz egy helyre, 
ami a szívcsakrád körül helyezkedik el. Ez a hely a te „földi paradicsomod”. Itt 
megvárhatod a választ a zöld helyisében feltett kérdésre, és elképzelésedre. 

Ezután visszajössz a szívcsakrádból és elkezdesz növekedni addig, amíg az 
életnagyságot eléred. Visszafelé ismét minden helységbe bemész. Utoljára a piros 
helységben a testedbe visszatérsz, és teljesen visszaérkezel a jelenbe.    
 Most következik az utolsó gyakorlat. „Mivel a csoport feloszlik, azt szeretném, ha 
mindenki valamilyen szimbolikus ajándékot vinne haza. Ezért arra kérek mindenkit, hogy 
valamennyi csoporttársának küldjön egy-egy papíron valami személyes, csak neki szóló 
ajándékot, amiről feltételezi, hogy az örülni fog neki.” Emlékeztetek mindenkit, hogy az 
ember annak az ajándéknak örül a legjobban, amire leginkább vágyik, és amit szeretettel 
adnak. Ez érvényes a szimbolikus ajándékra is. 

Ezután kiosztjuk a papírokat, és mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló 
szimbolikus ajándékát, és aláírja. Összehajtja a papírt, és a tetejére ráírja a címzett nevét. 

Amikor mindenki készen van, „kipostázzuk” a cédulákat, vagyis mindenkinek a 
székére rakják a neki szólót.  

Amikor a címzettek elolvasták, hogy mit kaptak, arra kérek mindenkit, hogy adjanak 
visszajelzést a kapott ajándékokról. Mindenkinek személyes joga, hogy annyit tegyen 
közzé, amennyit akar. Kérek mindenkit, hogy a visszajelzés során benyomásaikról, 
érzéseikről is számoljanak be.   
 Búcsúzásul a hozott búcsú ajándékokat adjuk át. 
 
 
 Ez a tizenkét foglalkozás egy út kezdete. Amit itt elkészítettem az egy gyakorlati 
munka elméleti vázlata. Hiszen ez a tanfolyam még „csak” papíron létezik. A 
mindennapok gyakorlata fogja alakítani, finomítani.  
 Azzal is tisztában vagyok, hogy két egyforma tanfolyam nincs. Minden csoport más 
összetételű. Különböző személyiségek, egyéniségek vesznek részt benne. Éppen ezért, a 
tematika mindig átdolgozást követel, hiszen hozzá kell igazítani a személyekhez.  
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7.  Vallásos megközelítések  
 
 Azok, akik helyesen szeretik a bölcsességet,  
 hozzászoktatják magukat a halálhoz,  
 és így a halál számukra a legkevésbé 
 szörnyű dolog a világon. 

                   
Szókratész 

 
A keleti ember megismerheti a halál kultúráját. Könyveik számunkra is adottak ma 

már. Így az Egyiptomi halottaskönyv, a Tibeti halottaskönyv, és a Perzsa halottaskönyv. 
Meglepetésemre kutatásom során találkoztam az 1492-ben keletkezett Ars moriendi 
kivonatával. Ez a középkori keresztény könyv is a meghalás művészetével foglalkozik. 
Ezek a könyvek a psziché utazását mutatják kívülről befelé, a tudatosból a tudattalan 
tartalmak felé. Ma már ezek a könyvek nálunk is olvashatók, tanulhatunk belőlük.  

Néphagyományaink megismerése is igen fontos lehet.  
 

 
7. 1.  Tibeti halottaskönyv 
 

Ebben a könyven a bardó tanításokat találjuk. Bardó - tibeti szó, jelentése a kettő 
között. Átmenetet jelent élet és halál, halál és élet között. Tágabb értelemben életünk 
minden pillanata átmenet. A jelen pillanat megfoghatatlan, csupán a múlt és a jövő 
közötti köztes állapot. Villanásszerű gyorsasággal megszületik, fennáll és elenyészik. 
Éppen ezért szent minden pillanat, hiszen ez az a pont, ahonnan bármilyen változtatást el 
tudunk indítani.  Ezt a pontot keressük a meditáció alkalmával is. Az idő szövedékéből a 
jelen pillanat adhat kiugrást. „Menekülést”, hogy megtapasztaljuk a végtelent, az 
egységet és a tökéletességet. A Bardó ott végződik, ahol a megvilágosodás elkezdődik.  

„Létezésünket négy valóságos szakaszra oszthatjuk: élet, haldoklás és halál, halál 
utáni állapot és újjászületés. Ez a négy bardó.” [4] (Más leírások hat bardót neveznek 
meg: élet, álom, meditáció, halál, valóság és újraszületés.) 

 „Élet és halál” - körfogás, ciklus a keleti kultúra szerint. Mi eltávolodtunk a 
természettől és már észre sem vesszük, hogy az egész világ így működik. Nappal - 
éjszaka, tavasz - nyár - ősz - tél, a hónapok, az évek. Minden saját ritmusát követi, 
folyamat, ciklus. Állandóan változik, mozgásban van. Az állandóság látszata mögött is 
finom változások állnak.  

„..az evilági élet „természetes” bardója ... felöleli a születés és a halál közötti teljes 
szakaszt.” [5] A keleti kultúrák tisztában vannak vele, hogy ami elkezdődik, annak vége 
is van, de egyúttal valaminek a születése követi. Születés és halál. Folyamat, körforgás. 
Mi ezt nehezen fogadjuk el.  Az elmúlás témájával való foglalkozás érthetetlen a ma 
embere számára. Félelmetes számunkra feldolgozni, hiszen környezete is esetleg 
bolondnak tartja. Ha az ember időnként mégis megérzi az élet mélységét, azonnal 
elhessegeti a gondolatokat. „Tudatunk állandóan hányódik a zavarodottság és a 
tisztánlátás között. Ha állandóan zavarodottak lennénk, akkor az legalább valamifajta 
állandóságot jelentene. Ami az életben a legfurcsább, hogy néha, minden 
zavarodottságunk ellenére bölcsek vagyunk ... Mostani tudatunkban a bölcsesség és 
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zavarodottság egyszerre jelenik meg ... Ez azt jelenti, hogy folyamatosan választás előtt 
állunk, s mindig tőlünk függ, miképp döntünk.” [64] Dönteni csak úgy lehet, ha 
észrevesszük, hogy lehetőségünk van a döntésre! A tisztánlátás időszakai lehetőségek, 
hogy mélyebben szembe nézzünk lényünk csodájával.  

A Tibeti halottaskönyvben Padmaszambhava szavai szerint: „Az emberi lények 
kétféle módon halhatnak meg: idő előtt, és a megfelelő időben, amikor a természetes 
élettartam elfogy. Az idő előtti halál elkerülhető az életet meghosszabbító módszerek 
segítségével. Amikor azonban a halál oka az, hogy az élettartam elfogyott, akkor olyan 
vagy, mint egy lámpás, amelyből kifogyott az olaj. Nincs mód a halál elkerülésére, nem 
csaphatod be, ezért légy készen, ha menni kell.” [111] Ezért tartom fontosnak a 
felkészülést. Ha itt az idő és mennem kell, tudok-e tudatosan elmenni? Észre veszem-e, 
hogy „Kháron ladikjában” ülök?  

Mi, nyugati emberek a testünkkel, az „én”-ünkkel azonosítjuk magunkat. A tibetiek 
szerint „hamis és ostobán feltételezett egyéniség az „én”. Tehát az én, valós lényünk fel 
nem ismerése, ennek minden eredményével: mindenáron, kétségbeesetten ragaszkodunk 
a magunkról összetákolt képhez, egy elkerülhetetlenül kaméleon sarlatánhoz, mindig 
változó egyéniségéhez, amely életben akarja tartani létezésének fikcióját. ... az “én” és a 
ragaszkodás minden szenvedésünk gyökere. 

Az “én” bizarr uralmának egyetlen módon vethetünk véget: ha a szellem ösvényére 
lépünk.” [66] „Hiszen azért élünk, hogy elérjük a szellemi fejlődés és a tudatosodás 
lehető legmagasabb fokát.” [57] A tibeti tanítás tudatos életre szólít fel. Ha ráébredünk, 
hogy testünknél sokkal többek vagyunk, ha rádöbbenünk csodálatos lényünkre, az segít 
az egyéniségem, a lelkem, a szellemem közvetlen megtapasztalásában. Az út, amit 
javasolnak a tanulás – tanulmányozás, visszatükröződés, elmélkedés, és elmélyülés –  
segíthet ebben az élet során. Azt is tudnunk kell, hogy a tapasztalatok átélése, beépítése 
az egyéniségbe, évekig, évtizedekig tartó folyamat. 

„A fájdalom, szenvedés, veszteség, az állandó frusztráció valóságos és meghatározó 
célt szolgálnak: azt, hogy felébresszenek bennünket, hogy képessé tegyenek bennünket 
rá, sőt szinte kényszerítenek, hogy kitörjünk a sanszára körfogásából, s így 
felszabadítsuk börtönbe szorított nagyságunkat.” [107] 
„A hagyomány szerint: amennyiben a tanításokat megértjük és a mindennapi életben be 
is gyakoroljuk, akkor a halál pillanatában nincs mitől tartani. ... A buddhista okfejtés 
szerint tehát a halálra készülni kell.” [65] 

A tibeti kultúra szerint a haldoklás két szakaszból áll: 
1. Külső felbomlás – testünk, energetikai rendszerünk, érzékszerveink működése 
fokozatosan vagy hirtelen leáll. A négy Szent Elem felbomlik:  

 Föld Elem:  a test meggörnyed, nyomás nehezedik rá. Ez az elem uralja a 
csontokat és az izmokat, melyek szép lassan elvesztik alakjukat, zsugorodnak. 
Ide tartozik a gyomor is, mely már nem kívánja a föld gyümölcseit. A Föld 
elem feloldódik a Víz elemben.  
 Víz Elem: kezdjük elveszíteni a testfolyadékaink feletti kontrollt. Vérünk 
sűrűsödik, testszöveteink elpárolognak, ráncosodunk.  
 Tűz Elem: szánk, orrunk kiszárad. „A haldokló ember úgy érzi, hogy lángok 
emésztik fel, üvöltő lángnyelvek között van, s az egész világot elborítja a tűz.” 
[112] Belső tüzünk erősebben ég, felemészti testünket.  
 Levegő Elem: egyre nehezebb a lélegzés. Gyérül a belégzés, egyre hosszabb 
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a kilégzés, majd hirtelen megszakad.  Ekkor hagyja el testünket a Pur, az a 
szellem, amely születésünkkor testünkbe költözött.  
2. Belső felbomlás – „a tudatosság négy egymást követő, mind finomabb fokát 
különböztetjük meg. A halál folyamata fordított, tükörképe a fogantatásénak.” 
[113] 
 Első szakasz: „megjelenés”, az éberség fokozódik, a haragból származó 
gondolatok véget érnek. Megjelenek önmagam számára teljességemben.  
 Második szakasz: „felemelkedés”, belső áldás érzése, a vágyból fakadó 
gondolatok megszűnnek. Lényem középpontja közelít az Egységhez.  
 Harmadik szakasz: „teljes megvalósulás”, gondolatmentes tudatállapot 
észlelése. A tudatlanságból és félrevezetettségből adódó gondolati állapot véget 
ér. Megpillanthatom az illúzió mögött a lényeget.  
 Negyedik szakasz: „a halál tiszta fényének tudata”, belső, tökéletes 
fényesség ragyog fel. Teljes tudatossággal megélem az Egységet. „Őszentsége 
a dalai láma ezt mondja: » Ez a tudatosság a legbensőbb kifinomult tudat, 
amelyet buddhatermészetnek neveznek, ez a tudatosság valódi forrása, s 
folytatódhat még a buddhaságban is. «” [114]  Ilyen tudatossággal meghalni, 
vajon képesek vagyunk?  

A halottaskönyv kimagaslóan nagy súlyt helyez a kisérés művészetére. Ha az agónia 
idején tudatos kísérő áll mellénk, lehet ez tanítónk, barátunk, családtagunk, lehetősége 
nyílik a szellemnek felismerni a halált, és ki tud lépni a körforgásból. Meg tudja állítani a 
sanszára kerekét.  

 
 

7. 2.  Ars moriendi 
 

Ez az 1492-ben íródott középkori keresztény könyv a meghalás művészetéről szól. 
Marie de Hennezel és Jean-Yves Leloup A halál művészete című könyvében olvastam 
róla, de bővebb irodalmat nem sikerült felfedeznem.  

A haldoklás egy folyamat, mely a „Rossz angyal”, és a „Jó angyal” harcáról szól, 
akik megtestesítik a megélésre váró végleteket. Az állandó próbatételek között hányódó 
léleknek meg kell találni a középutat, felülemelkedni és haladni tovább.  
 
Első próbatétel: KÉTSÉG – HIT 

Ebben az állapotban az ember kételkedik, megkérdőjelezi a halált. Azok után pedig 
az élet értelmét. Volt-e számomra valami értelme az életemnek? A haldokló rádöbben 
halandó voltára. A kétség gyötrelem, kín, amely betölti a nappalokat és az éjszakákat is.  

Feladat elfogadni a valóságot, elfogadni azt, ami van. Hinni a bennünk lakozó 
Leheletnek vagy Szentléleknek a létezésében. A hit reményt nyújthat, hogy volt értelme 
és célja életünknek, és talán van értelme szenvedésünknek is. A mai ember számára ez 
badarság. Kinevetik, kigúnyolják azt, aki ilyen gondolatokkal még csak foglalkozni is 
mer. Ezt vállalni nem könnyű. Legyünk mi a hírnökök, akik erről bátran beszélünk. 
Ültessük el a magokat a szívekben, a gondolatokat az elmében. És ha itt az idő, és egy 
„hitetlen” kerül a halál küszöbére, van lehetősége ezt a magot öntözgetni, és talán arra is, 
hogy kicsirázzon szívében. Akkor pedig ő is tovább tudja adni tapasztalatát. Szeretettel 
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és békével tud meghalni.  
A rossz angyal a kétség, a jó angyal a hit. A jó angyal segítségével könnyebben 

tudunk tovább lépni, s a hitünkkel másokat is fel tudunk emelni.   
 
Második próbatétel: REMÉNYTELENSÉG - REMÉNY   

A reménytelenség, a pokol. A beteg már nemcsak kételkedik, hanem a reményt is 
elvesztette. Még mélyebbre süllyedt az árnyék birodalmában. Nagy a szakadék közte és a 
külvilág között. Jézus is feltette ezt a kérdést: “Éli, Éli, lámmá szábáktáni?” vagyis „Én 
Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?” Máté evangéliuma [27,46].  Az ember is 
elveszti lelki támaszát, magára marad. A legújabb kutakodásaim közben találtam rá arra a 
gondolatra, hogy Jézus akkor a szellemi vezetőit vesztette el. „Kinőtte” őket, az újak 
pedig még nem érkeztek meg. És ez velünk is többször előfordulhat életünk során. 
Megoldunk bizonyos feladatokat, és mégis mély depresszióba kerülünk Értetlenül állunk 
előtte: Miért? Velem is így történt. És a környezet, a barátok próbáltak mellém állni és 
átsegíteni a nehéz életszakaszon. A haldokló is hasonló helyzetbe kerül. Szüksége van 
társakra, akik akkor meghallgatják, elfogadják, s szeretik. „És amikor már nem 
reménykedhetünk, akkor születik meg a remény; és amikor már nincs mire 
támaszkodnunk, akkor támaszra lelünk a saját Énünkben, aki valaki Más.” [89] S ekkor 
elérhetővé válik a „belső bölcs vezető”, a Belső lényeg, Jung szerint a Selbst - a belső 
„én”. Elérkezik a béke és a bizalom. Eljuthatunk a kíváncsiságig: Mi lesz a halál után?  

Igaz, addig még át kell élnie egy depressziós fázist is. Sokan szégyellik magukat 
gyengeségük, gyarlóságuk miatt. Próbálják „tartani” magunkat. Nem mutatni ki 
félelmeiket, szenvedésüket. Ha ezt megtennék, elítélnék önmagukat. A keresztény tanítás 
szerint, „ha a szíved elítél is téged, Isten nagyobb, mint a te szíved.” Ha ezt el tudjuk 
fogadni, akkor bátran vállaljuk fel gyengeségünket, hiszen van kire támaszkodnunk.  

 
Harmadik próbatétel: KÖTŐDÉS /FÖSVÉNYSÉG/ - NAGYLELKŰSÉG                   

/LÉTEZÉS/ 
A kötődés - ragaszkodás azokhoz a dolgokhoz, amiket elértünk. Az anyagi javak, a 

birtokolt tulajdonok igen fontosak számunkra. Veszteségünk fájdalma ezeknek a 
dolgoknak az elvesztéséből fakad. Olvastam egy ránk is igen jellemző történetet: 

Egy apa halálos ágyához hivatja fiait:  
- Itt vagy-e legidősebb fiam? - kérdezi.  
- Itt vagyok apám. - válaszol ő.    
- Hát te középső fiam, itt vagy-e?  
- Igen, apám itt vagyok.  
- Hát te legkisebb fiam, te is itt vagy?  
- Igen apám, én is itt vagyok.  
Ekkor az apa felül az ágyban és megkérdezi: 
- Jó, jó, hogy mindannyian itt vagytok. De akkor ki foglalkozik az üzlettel? 

Az anyagi javak elvesztésének valósága után énünk megsemmisülésének lehetősége 
is megjelenik. Görcsös kapaszkodás az utolsó lehetőségekbe. A nagylelkűség angyala 
segíthet a fösvénység angyalának legyőzésében. A végrendelkezés, az ügyek elrendezése, 
a javak szétosztása mind lehetőségek ebben.  

A tudatos haldoklás időszakában módot találhatunk arra, hogy megéljük azokat az 
állapotokat, amelyektől egész életünkben elzárkóztunk. Kössünk szövetséget a 
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nagylelkűség angyalával. 
 

Negyedik próbatétel: HARAG és TÜRELMETLENSÉG – TÜRELEM 
Az agónia ideje elhúzódhat, ekkor pedig a harag és a türelmetlenség veszi át a 

hatalmat. Ez új kísértés, amellyel meg kell harcolni. „A türelem angyalát kell hát 
segítségül hívnunk. A kísérőnek ezúttal az a szerepe, hogy segítsen a haldoklónak belépni 
egy másik időminőségbe, a türelem idejébe. És ezt a munkát nemcsak a személyes, 
hanem a kollektív tudatalattin is el kell végeznie.” [90]  

A türelem lehetőséget ad az emberivé válásra. A vihar utáni csend tiszta hangja, 
nyugalma felismerhetővé teszi a belső hangokat. Meghallhatjuk a belsőnkből érkező 
gondolatokat, bátorításokat. Fény gyúlhat ki szívünkben.  
 
Ötödik próbatétel: GŐG – ALÁZAT 

A haldokló úgy érzi, felkészült a halálra, a türelem angyalával elérkezett céljához. És 
ekkor lendül támadásba a gőg angyala. Ismét a ló túloldalára esünk. Büszkeség tölt el, 
hogy ezt végig mertük csinálni. Elvetjük Isten létezését. Oktatunk másokat, el akarjuk 
kápráztatni környezetünket. Mindenki valahol mélyen nagyon sebezhető. 

A gőg angyala tele van „nemes” indulatokkal. Az Ars moriendi azt mondja, ez 
csapda. Csak az alázat angyala segítségével lehet legyőzni. Az ember élete során 
rengeteget „hibázik”. Születésével és a nevelés „segítségével” sok mindent elfelejtett, 
amit valamikor tudott. És lehet, hogy az élet túl rövid volt ahhoz, hogy emlékezzék. Ezt 
belátva, rádöbbenünk, mennyi mindent mulasztottunk, mennyi mindent tanulhattunk 
volna, ha figyeltünk volna a belső hangra. Ilyenkor az alázat angyala magához ölel és 
erőt ad.  

 
Hatodik próbatétel: LEMONDÁS   

„Miután túljutottunk a tagadás, a visszautasítás és harag állapotán, akkor végre 
képesek leszünk igent mondani arra, ami van és elfogadni azt, hogy halandók vagyunk, 
és azt is, hogy az énünknek van egy „nem csak halandó” része is.  

És akkor el tudjuk suttogni: - Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Visszaadom a 
lelkemet a te Lelkednek.” [91] Ki tudjuk majd mondani ezeket a szavakat?  

 
A próbatétel fázisaira a harc a jellemző. Megküzd egymással a „jó angyal” és a 

„rossz angyal”. Mind a két pólust meg kell élni, és az emberben meg van az a belső erő, 
amellyel átjuthat ezeken a fázisokon. „Az Ars moriendi nagy erénye, hogy soha nem 
hagyja, hogy elfeledkezzünk erről a „másik pólusról”.” [92] 

„Minden haldokló átesik ezen a fájdalmas emocionális megbékélési folyamaton, és 
hol előre-, hol hátralépve, megszakításokkal, de elvégzi az agónia belső munkáját.” [93] 
Ezek a fázisok nem szigorú szabály szerint játszódnak le. Hol visszaesünk, hol 
előreugrunk. Talán, ha a belső támaszunkat, lelki egyensúlyunkat az idők folyamán 
kifejlesztettük, megtaláltuk a bölcs vezetőt, sokkal könnyebben nézhetünk szembe a 
„rossz angyalokkal” is.  

A haldoklónak joga van „rossznak” lenni. Nem kell alázattal, és türelemmel 
viseltetnie sorsa iránt. Joga van, hogy átélje érzéseit, nem kell, hogy azok lekerüljenek 
tudattalanjába. Van joga kérdezni, kétkedni, keresni. Hiszen így kaphat segítséget, így 
találhat választ. Fontos, hogy eljusson a lemondás, a béke állapotába. Ez már a 
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metamorfózis, az igazi alkímia, leheletem egyesül Isten Leheletével.  
 

„Meg akarom figyelni, észreveszi-e a lélek azt a pillanatot, amikor kiszáll a testből.” 
- Julius Caninus 

 
Sohasem születtem, sohasem halok meg, 

Csak látogatást tettem a Föld nevű bolygón. 
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8.  Haldoklás 
 
 A halál hívása a szeretet hívása. 
 A halál édes és gyengéd is lehet hozzánk, 
 ha nem küzdünk ellene, 
 Ha úgy fogadjuk, mint az élet és az átalakulás  
 nagy és örök formáinak egyikét.  

Hermann Hesse  
 

A mese egy kicsike hullámról szól, ami vígan táncikál a nagy óceánon, és 
nagyszerűen érzi magát. Boldogan élvezi a szelet, a friss levegőt – mígnem egyszerre 
csak észreveszi, hogy az előtte bukdácsoló hullámok sorra megtörnek a parton. 

- Jaj, Istenem, hiszen ez borzasztó! – sikolt fel a kicsi hullám. – Lám csak, mi vár 
rám, mi lesz velem! 

Arra jött egy másik hullám. Látja, hogy milyen gyászos képet vág a kicsi, és megkérdi 
tőle: - Hát te mért búslakodsz? 

- Nem értesz semmit! – kiáltja emez. – Mindnyájan meg fogunk törni a parton! Hát 
nem borzasztó? 

- Te vagy az, aki nem értesz semmit – feleli a másik hullám. – Hiszen te nem hullám 
vagy, hanem a nagy óceán részecskéje. 
 

A haldoklás folyamata is segíthet rádöbbenteni minket, hogy többek vagyunk 
testünknél. A halál, nagy tanítómester.  

A mai pszichológia már szembe mer nézni az elmúlással. Egyre többen foglalkoznak 
ezekkel a gondolatokkal. Kialakult az érett halál-tudat gondolata, mely a jelen minél 
teljesebb megélésére késztet, mert tisztában vagyunk halandó voltunkkal. Kenyon 
pszichológiai elemzésében a halálhoz való egyetlen adekvát viszonyulás a „lebegtető 
perspektíva” „Ez a „lebegtető”, nyitott viszony tudomásul veszi a halál elkerülhetetlen 
és egyúttal megismerhetetlen jellegét. A lebegtető perspektíva feltétele azonban csak a 
személyiség fejlődés érett szintjén valósulhat meg. ... A Kenyon-féle (1990-91) 
’lebegtető’ attitűd nyitottságot eredményez, a másság elviselését, változtathatatlan 
életesemények elfogadását segíti elő. Mint minden paradoxon, új perspektíva felvételére, 
felülemelkedésre késztet. Mindez természetesen csak akkor várható, ha az egyénnek (és a 
társadalomnak) van haláltudata és halálkultúrája. Ellenkező esetben, azaz ha a halál-
téma a tudattalanban reked, szükségképpen jelenik meg a társas kapcsolatok szintjén a 
kirekesztés.” [141] Az emberekkel folytatott célzott beszélgetéseim kapcsán döbbentem 
rá, hogy döntő többségünk magában hordozza a halálfélelmet. Bizonyos esetekben ez a 
rejtett tartalom pánikhoz is vezethet.  

A folyamata próbatételek elé állítja az embert. Az Ars moriendi és Elizabeth Kübler-
Ross szerint is ezen az úton végig kell menni. Azt, hogy ki, hol, mennyi ideig 
tartózkodik, függ az „idejétől”, a hozzáállástól, a természetétől, az élet teljességétől, amit 
leélt, a kultúrától, ahol él és függ a felkészüléstől is. A próbatételek sorrendje változhat, 
de a stációkat kihagyni nem lehet.  

Elisabeth Kübler-Ross a folyamat pszichológiáját figyelte meg és írta le. Az Ő 
szakaszai:  

Az első: az ELUTASÍTÁS és IZOLÁCIÓ. 
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A második: a DÜH. 
A harmadik: az ALKUDOZÁS. 
A negyedik: a DEPRESSZIÓ. 
Az ötödik: a BELENYUGVÁS. 
 
Az első próbatétel az Ars moriendi szerint: a KÉTSÉG.  
A második: a REMÉNYTELENSÉG. 
A harmadik: a KÖTŐDÉS. 
A negyedik: a HARAG és a TÜRELMETLENSÉG. 
Az ötödik: a GŐG. 
A hatodik: a LEMONDÁS, BÉKE. 
Spirituális útról szól, küzdelemről a lélek szintjén is. És erről szól a Tibeti 

halottaskönyv is.  
 

A haldoklás ideje változó. Tarthat egy hétig, egy hónapig vagy akár hosszabb ideig 
is. Erről az útról több könyvben lehet olvasni. Leírják, hogy az emberben kettőség 
található, s ennek a kettőségnek meg kell vívnia saját harcát ahhoz, hogy új minőség, 
tapasztalat szülessen. A Tibeti halottaskönyvben ez a kettőség a jóindulatú, és a haragvó 
istenség. Az 1492-ben íródott középkori haldoklás művészete az „Ars moriendi a maga 
szimbolikus nyelvén a bennünk lakozó Fény és Sötétség angyalának a harcáról beszél” 
[68], Jung pedig a tudat és a tudattalan között fennálló küzdelemről.  

A „halált megelőző időszak alkalmat nyújthat a lélek mély átalakulására.”[69]  
Kaput nyithat egy „belső utazásra”. Hiszen ilyenkor már inkább egyedül, mozgásban 
korlátozottan töltik napjaikat a haldoklók. Itt az idő és a tér érvényét veszti, belső világuk 
viszont határtalan. Ennek az utazásnak élményét átadni nem lehet. „Egyébként minden 
bizonyosságban van valami közölhetetlen valójában bármiféle tudás csak szigorúan 
személyes erőfeszítés révén szerezhető meg és egy másik ember csak annyit tehet, hogy 
lehetőséget ad és megmutatja elérésének eszközeit.” [103] Saját tapasztalattal lehet a 
tudatba emelni önnön fényességünket. 

Ezek a napok fájdalmakkal, félelmekkel telhetnek. A kísérő odaülve a haldokló 
mellé, JelenLétével tud segíteni. A választást, hogy ez az időszak csendesen, beszélgetve, 
vagy esetleg más tevékenységgel teljen el, a haldoklóra kell bízni. Övé ez az idő. A 
beszélgetés sokszor elutasítással kezdődik. Nehéz elfogadni, hogy a másik tovább él. 
Ahhoz is idő kell, amíg megnyílik a haldokló. 

Lehetőséget adhatunk neki, hogy elkészítse élete „zárómérlegét”.  
„Az életzáró mérleg - függetlenül attól, hogy fiatalról vagy idősről van szó -, döntő 
jelentőségű. Lehetővé teszi az életnek, mint alakzatnak a lezárását. Az élet jeleneteit 
össze kell fűzni.” [104] A haldokló a mesélő és a történet főszereplője, a kísérő a néző. 
Véleményt tudnak cserélni, meg tudják beszélni a múltbéli eseményeket. Lehetősége van 
arra, hogy újra értékelje életét. Tudatosan vállalva kimondhatja az elhallgatott, elfojtott 
tartalmakat. Átgondolva tetteit szembesül hibáival, erényeivel, cselekedeteivel. És ekkor 
még mindig van lehetőség megváltoztatni az „elhibázott” döntéseket. Bocsánatot kérni 
azoktól, akiket megbántottunk. Lehet szóban, írásban vagy csak egy szál virággal. Ha 
ezeket nem tudja vállalni, még mindig van lehetősége lélektől-lélekig kommunikálva, 
meleg, belsőséges gondolatokkal. Ez a megbocsátani tudás nagy ajándék. Hiszen nem is 
annak lényeges, akire neheztelünk valamiért. Igazán nekünk fáj ott belül. Önmagunk 
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miatt fontos tisztázni a szívünkben megbúvó fájdalmakat. A „sebeket” mi hordozzuk, 
lehet, hogy évtizedek óta.  Kimondani az elhallgatott, elfojtott tartalmakat, bátorságot 
kíván. (És persze olyan hallgatóságot, amelyben meg lehet bízni.) De ha ezt megtesszük, 
felbukkanhatnak a tudattalan mélységéből. Felelevenítve az emlékeket a tudatba emeljük. 
Ameddig elfojtva tartottuk, állandóan energiát igényelt, hogy ne szembesüljek vele. 
Avval, hogy ki mertük mondani, felszabadul ez az energia nagy megkönnyebbülést 
okozva. A tagadott, ám tudattalanban tovább izzó megoldatlanságok életpusztító 
veszedelemmé válhatnak. 

Végrendelkezni, megbékélni, felkészülni ma már nehezen megy. Újra kell tanulnunk.  
Ha van bátorsága a haldoklónak, találkozhat „önmagával”. Leveheti egész életén át 

hordott álarcát, szembetalálkozhat lénye mélyével. Mindenki csodálatos Isteni szikra. 
Annyira rohanunk életünk folyamán, hogy észre se vesszük. A haldoklás folyamatában 
azonban már nem tudunk elfutni. Talán lesz erőnk és segítőnk is, hogy megvívjuk saját 
harcunkat, lemerüljünk belső „alvilágunkba” és magunkra találjunk. Megtaláljuk a 
Szeretet felszínre szivárgó forrását, amelyet szívünk melegével táplálva duzzaszthatunk 
óceánná. Azután pedig melegsége, fényessége beragyoghatja környezetünket is.  

Mindenki csodálatos lélek. Csak az a sok álarc, amelyeket születésünktől fogva ránk 
pakoltak, vagy mi vettünk fel, eltakarja igazi valónkat. Legbelül lényünk a tökéletes 
szeretet. Az élet késztet minket arra, hogy „szinházasdit” játszunk. Marie de Hennezel is 
azt tapasztalta, hogy ha ezt a páncélt - Jung szerint Persona - van bátorsága az 
EMBERNEK levenni, akkor látható lesz a belső fény, a Selbst, az isteni szikra. Merjünk 
úgy meghalni, hogy levetjük az álarcot. És élni is jó lenne álarc nélkül.  

A kisérés művészi szintje, ha megérezzük, hogy a haldoklót minden gyengeségével 
és gyarlóságával együtt is lehet igazán szeretni, még akkor is, „ha az álarca ezer darabra 
törött.” [14] Megnyílok a másik felé, odaadom magam feltétel nélkül. Ez a SZERETET. 
Igaz, ez kiszolgáltatottá tesz. Mai világunkban nehezen tudjuk levetni álarcainkat, hiszen 
nagyon félünk.  A félelem és a szeretet kettősége uralja szívünket. A haldoklás folyamata 
az utolsó lehetőségünk ebben az életben, hogy a szeretet szavára hallgassunk és 
megnyíljunk. Aki pedig erre képes, az fel tudja emelni a környezetét is. Az tud utolsó 
időben is tanítóvá válni, maradandót alkotni a szívekben. 

A haldokló is tudatosan részt vehet saját ellátásában. „Amit biztos, hogy gyakran 
megtehetnek, segíthetnek ápolóiknak relaxálni: megmasszírozhatják kezüket, vezethetik 
stresszcsökkentő gyakorlataikat, figyelmeztethetik őket a javasolt relaxációra, amiről 
gyakran megfeledkeznek. Ez a kölcsönös támogatás nagyon megtérülhet minden érdekelt 
száma, és átalakíthatja a haldoklás élményét.” [133] 

Morri professzor, aki haldoklásával is tanított, úgy kívánta sírjára egy mondat 
kerüljön: Mindhalálig tanított. Meg tudta mutatni, hogy mindenkiben benne van a 
szeretet csodálatos szikrája, csak más mércével kell mérni az embert. Felkészülve 
meghalni, és közben az utánunk jövőket tanítani, erre mindannyian képesek vagyunk! 

Van-e értelme a szenvedésnek? Egy utolsó napjait élő, emelkedetten gondolkodó 
fiatalember mondta: „nincs mit megérteni. Nem kell arra törekedni, hogy megértsük a 
dolgokat - minden rejtély. Csak élni kell ezt a rejtélyt!” [71] Nincs értelme a szenvedés 
miértjét firtatni. „csak egyféleképpen adhatunk értelmet a szenvedésnek, ha a másik, a 
célt firtató “miért”-re kérdezünk rá. Miért? Miféle utak, miféle élettapasztalat, miféle 
eszmélés felé vezet a betegségem vagy a szenvedésem? Vajon tudok-e fényt és szeretetet 
csiholni belőle?” [72 Tudatosságom fényébe emelni a fájdalmat, elfogadni azt. Fejet 
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hajtani előtte, megbékélni vele. És tudni azt, hogy sokkal több vagyok fájdalmamnál, 
szenvedésemnél. Létem szépsége átragyoghatja ezeket a pillanatokat is.  

Miért pont neki kell meghalni? Nincs mit megérteni. Nem látjuk át az egészet, csak a 
jelen pillanatok világosak számunkra. Mindennek oka van, és valamilyen célt követ, de 
ez számunkra láthatatlan. Ezt elfogadva, ez előtt fejet hajtva, megbékélve megélni az 
agóniát, csodálatos feladat. 
9.  Kisérés  
 

 „Én is rémült vagyok. Amim van, az a kevés, ami én vagyok. 
 Annyira melletted leszek, amennyire csak tudok.  
 Nem vagy egyedül. … Itt vagyok.” 

              Edith Campell  
 

Ma egyedül, félelmeinkkel, kétségeinkkel együtt halunk meg. Keveseknek adatik 
meg az a lehetőség, hogy olyan emberek vegyék körül, akikkel megbeszélhetik 
félelmeiket, gondolataikat. Nem tudunk búcsúzni, de búcsúztatni sem. Ezeket 
elfelejtettük, ma pedig újra kell tanulni. Az én próbálkozásom is erről szól. Szembenézni 
a halállal, társakkal, barátokkal, s azokkal akik szintén fontosnak tartják végiggondolni, 
felkészülni rá. Közben vállalni embertársaink tanítását, kísérését, megadni nekik azt a 
felemelő érzést, hogy EMBER-ként tudjon meghalni. És akkor talán nekem is lesz rá 
lehetőségem, ha itt az idő, hogy engem is valaki elkísérjen.  

A kisérésre való felkészülést is tanulni kell. Érdemes feltenni a kérdést: Mire van 
szüksége egy haldoklónak? Aztán a haldokló szót cseréljük ki az „élő” szóra: Mire van 
szüksége az élőnek? Utána gondolkozzunk el: Mire van szükségem nekem, 
önmagamnak? Megdöbbenve észleljük, hogy saját, egyéni szükségleteink semmivel nem 
különböznek a haldokló egyéni szükségleteitől. Az egyik legnagyobb hiba, amit 
elkövethetünk, ha azt hisszük, hogy a haldoklókkal másként kell bánni, mint az élőkkel.  

Rengeteget tanultam Szögjal Rinpocsétól, Polcz Alaine-től, Elisabeth Kübler-Ross-
tól, Jean-Yves Lelouptól, Marie de Henneztől és Morrie professzortól is.  Segítettek, 
hogy meg tudjam fogalmazni belső érzéseimet, rátaláljak életutamra. Feladatomnak 
tartom, hogy felkészülve, tartalmas évek után, társak segítségével, szeretettel körülvéve 
tudjak meghalni. Ennek feltételeit tudatosan megteremteni az elkövetkező idők feladata. 
A halál egy folyamat. „alázatra van szükség, hogy hajlandóak legyünk tisztelni azt, amit 
nem értünk.” [60]  

Érzelmeink, gondolataink, szavaink és cselekedeteink mozgatórugója a Szeretet és a 
Félelem. Minden megnyilvánulásunk indíttatása e két mögöttes érzelem valamelyike. 
Megcselekszünk valamit félelemből vagy szeretetből, még ha nem is tudatosul 
számunkra. Életünk folyamán e két érzelem, mint a libikóka tudattalanul billeg e két pont 
között. Ha nem vállaljuk a tudatosodás útját, akár örökmozgó is lehet.  

Nehéz állandóan szeretettel fordulni a másik felé, hiszen ott van az én 
múlandóságom is, abban pedig a félelmem. Az, hogy a kísérőben állandóan a szeretet 
munkálkodjon, teljes tudatosságot kíván. Tudni azt, amit a misztikusok és az őseink is 
tudtak: Isa vagyok, de te is Isa vagy. Ugyanaz a lélek járja át mindkettőnket. Valahol a 
kollektív tudatalatti részén összetartozunk. 

Ha ezt nehéz elfogadni neveltetésünk, életszemléletünk miatt, fedezzük fel a 
másikban az istenit. Azt a szikrát, melyet megláthatunk, ha mélyen embertársunk 
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szemébe nézünk. Mondjuk el neki, hogy ő csodálatos lélek. Mutassuk meg neki, 
tiszteljük érte. Ébresszük rá egész-ségére. És amit meglátunk másokban, azt magunkban 
is látni kezdjük. Ez a belső valóság külső bizonyossága. Nincs különállóság. Sem 
egymástól, sem az Egységtől – semmitől sem különülünk el. Egyek vagyunk. Sok kultúra 
jól tudja ezt, tiszteli is a természetet, az állatokat, de még az időjárást is.  

Emberként, társként tekintsünk a másikra, mutassuk meg neki, hogy Ő is szeretetre 
méltó. És talán az én tükröm segítségével megláthatja saját Emberi mivoltát. Ezáltal 
pedig meg tud nyílni a szeretet felé. 

A másik elkísérése az utolsó úton a legnagyobb feladatok és lehetőségek egyike. 
Vállalni őt minden körülmény között, betegen, sebesen, szorongásaival, félelmeivel. 
Visszaadni emberi méltóságát. Észrevenni a belső értéket, az EMBERT. Teljesen 
elfogadni őt olyannak amilyen, és szeretni, feltételek nélkül. 

A kísérő fontos tulajdonsága kell, hogy legyen, az empátia érzése. Újra kell 
szívünkbe éleszteni ezt a sajátosan emberi képességet. Alfred Adler szerint „empátizálni 
annyit jelent, mint látni a másik ember szemeivel, hallani a másik ember fülével, és 
érezni a másik szíve szerint”. [105] „Az empátia valóban minden ember képessége, de 
különböző mértékben nyilvánulhat meg. Az empátiás készség függ a gyakorlattól, mind 
pozitív, mind negatív értelemben. Úgy tűnik, hogy az empátia készsége a gyermekkorban 
természetes módon nagy, a serdülőkortól kezdve rejtetté válik, majd általában 
fokozatosan csökken az öregkorig. Leginkább a felnőttkorban éleszthető fel ez a 
képesség, az időskorban már nem reverzibilis, ha addig nem használták.” [106] A mi 
tudatunk szép lassan az idő múlásával beszűkül. Önzőek leszünk, elveszítjük empátiás 
képességünket. Feladatunk ennek a tulajdonságnak a még időben történő újraélesztése. 
Evvel a képességgel bele tudjuk élni magunkat a másik ember lelkiállapotába. Meg 
tudunk érezni és érteni a másikban rejlő olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, 
amelyeket Ő szavakban, direkt módon nem tud kifejezni. Aki vállalja, hogy elkíséri a 
haldoklót, ezt az emberi képességet teljesen magáévá kell tennie.  

Az együttérzés is olyan tulajdonság, amelyet újra kell tanulnunk. A buddhisták ennek 
kifejlesztésére külön meditációs módszert használnak. Az együttérzés nem azt jelenti, 
hogy átvállaljuk a másik fájdalmát, szenvedését. Ennek általam történő megélése 
lehetetlen is számunkra, hiszen ezek a NINCS talaján telepszenek meg. Bigelbauer Pál 
gondolati nagy hatással voltak rám:  

 
„A félelem! Nemcsak a tárgy a hiány,  
a semmi, hanem a létezési „tere”  
a jövő is a semmi mezeje. Nincs. 
És mégis kínoz. 
Félni annyi, mint tönkretenni a VAN-t, 
azzal, ami NINCS. 
Döbbenetes, de lételméletileg belátható 
tény, hogy szenvedéseink, gyötrődéseink,  
félelmeink mélyén a SEMMIvel nézünk  
farkasszemet.” [115] 
 

Csak a jelen pillanat, a VAN létezik. El kell fogadnunk, hogy minden lélek a saját 
fejlődési utját járja. Az együttérzés a szívből jön és a szívre hat. A szeretet a mozgatója 
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és Fényt hoz közénk.  
A kísérő feladata a haldoklónak szellemi segítségként reményt adni, és megbocsátást 

találni. „Lehet úgy is gondozni egy haldoklót, lehet úgy bánni vele, hogy az utolsó 
pillanatig eleven léleknek érezhesse magát.“ [51] 

Pilinszky János Átváltozás című versében gyönyörűen leírja mit érez a haldokló, ha 
egy tudatosan felkészült, mélységeit ismerő kísérő van mellette:  

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.  
Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan.  

„Létezik-e olyan ember, akinek nem kell megharcolnia a testi szenvedésével és a 
lelki gyötrelmeivel: a halál abszurditásával, akinek nem kell megküzdeni a spirituális 
kihívással, vagyis a saját békés és pusztító angyalaival? 

Ezért tartom olyan fontosnak, hogy azok, akik a halálba kísérnek egy embert, az 
emberi lény spirituális dimenzióját is megismerjék.” [75] – írja Jean-Yves Leloup 
ortodox pap és teológus, a pszichológia és a filozófiatudományok doktora. Több éve 
foglalkozik gyógyíthatatlan betegekkel, ápolóikkal, orvosokkal és önkéntesekkel, hogy 
felkészítse őket, az embert próbáló feladatra. A spirituális dimenzió túlmutat az 
egyházon. Nem valláshoz, templomhoz kötött. Nincs szükség gyülekezetre, szabályokra. 
Az egység megtapasztalásához forduljunk befelé, éljük meg a csendet, érezzük meg 
mélységeinket. Feladatunk a teljesség megélése minden szinten.  

A test, szellem és lélek hármasságára felépíthetjük a kisérés művészetét is. Vállaljuk 
a test ápolását, a lélek „simogatását” és a szellem tiszteletét. A kísérő úgy tud segíteni 
spirituálisan a haldoklónak, ha szövetkezik a „jó angyallal” - írja az Ars moriendi. 
„Ahogyan Jean-Yves Leloup is bemutatta, a különböző fázisokban mindig megjelenik egy 
„ellensúly”. Például amikor a haldoklón (és a kísérőjén is) úrrá lesznek a kétségek, a hit 
angyala siet a segítségükre, hogy győzedelmeskedjenek a harcban, átléphessenek a 
következő fázisba.” [76] A kisérés nagy lehetőség, igaz, belső emberi találkozásra. Akkor 
pedig az „én” és a „te” egyesül, nem „te és én” leszünk, hanem „mi ketten”, ez pedig már 
egy harmadik minőség, valódi egyesülés. Nem egymás alá és fölérendeléséről szól, 
hanem magasabb szinten való találkozásról. Ez pedig a Szent hármasság, amelyet együtt, 
„te és én“ megtalálhatunk.  

A kisérés felkészülést, alázatot és rengeteg szeretetet kíván. Elfogadni a másikat, 
odafigyelni rá és segíteni neki „önmaga belsejébe” lépni. Sok apró figyelmesség teheti 
könnyebbé az agónia szakaszát. A haldokló kirekesztettnek érzi magát. A kísérő 
felajánlhatja jelenlétét. Itt nem beszélgetésről, „hazug” szavakról van szó. Már a jelenlét 
is rengeteget számit. A haldokló megkönnyebbül, mert nincs egyedül félelmeivel, a 
kísérőnek pedig megadatik a csend, a békés virrasztás lehetősége. Találkozhat mélyebb 
„én”-jével, elmerenghet az élet és halál kérdésein.  

Sokat dolgoztam intenzív osztályokon, így az életmentés lételememmé vált. 
Lélegeztetni, szívmasszást alkalmazni, gyógyszereket adni, sietni, visszahozni őt, az a 
négy perc ilyenkor igen hamar elszalad.  

Döbbenetes volt számomra a csend, a nyugalom, a béke megtapasztalása a haldokló 
ágya mellett. Ültem, és SEMMIT NEM KELLETT tennem. Legszívesebben futottam, 
segítettem, tettem volna érte. Tele voltam ambivalens érzésekkel. Nehéz volt semmit nem 
tenni, CSAK jelen lenni számára. Ennek a megtapasztalása igen mélyen megérintett. A 
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haldokló lelke már a két világ között mozog. Egyre többet van „odaát”.  
Egyszer, ott ültem egy haldokló ágya mellett, akinek a lelke már „odaát” volt. 

Néztem őt, és hirtelen azt érzékeltem, hogy fény veszi körül. Igazán még magamnak sem 
tudtam megmagyarázni ezt a látomást. Megéreztem, hogy az elgyötört, megfáradt testben 
egy csodálatos lélek lakik, aki bizonyosan tökéletes életet élt, ha még ezt ő maga sem 
képes elhinni. Ekkor ő kinyitotta a szemét és rám mosolygott. Megdöbbentem, hiszen 
nem is tudta, hogy ott ülök. Azután többször megkérdezte félálomba: Itt vagy még?  
Majd eljött a látogatás ideje. Megérkezett a férje. Belépett a kórterembe. Én háttal ültem 
az ajtónak, és csak azt érzékeltem, hogy mellém állt és megpuszilta a fejem tetejét. Ez 
számomra mindennél többet érő bizonyosságot adott, hogy ez az én utam. Tudatosan 
megteremtve, ezt az életcélt kívánom felvállalni. Ezért mindent megtettem és ezután még 
inkább meg fogok tenni.  

Azt tanítod, amit meg kell tanulnod, olvastam valahol. Lehet, hogy nekem van a 
legnagyobb szükségem a haldoklás „megtanulására”. Az egészet önmagamért teszem? 

 
A haldoklóban rengeteg szorongás, feszültség gyűlik össze. Az odafigyelő, felkészült 

kísérő tudja, mikor kell odaülni mellé, és figyelmesen meghallgatni. Fontos, hogy ne a 
szoba távoli sarkába üljünk le, hanem mellé. Ha lehet, az ágyára. Evvel is éreztetjük vele, 
nem félünk tőle, betegségétől, elfogadjuk őt és felajánljuk közeledő szeretetünket.  

Ha kívánsága van, tegyünk meg mindent annak teljesítésére.  
 
Marie de Hennezel úgy találta, hogy akiknél az agónia elhúzódik, azokat még valami 

nagyon a földi dolgokhoz köti. Esetleg a családtagok, barátok ragaszkodnak még hozzá. 
Nehéz elengedni, akit szeretünk. De talán spirituális hittel könnyebb, és ezért keressük 
bátran saját hitünket!  

A haldokló családjával való foglalkozás is része a munkának. Ők is támaszra 
szorulnak, igénylik a segítséget, hiszen számukra is új a helyzet, nincs meg a 
„gyakorlatuk”. Néhány jó szóval, tanáccsal tudunk nekik is segíteni.  

A haldokló szobája „szent” hely. Szent, mert egyrészt jelen van az emberi tér-időben, 
másrész viszont, egy másik világ lenyomata is megtalálható benne. Ezt a szobát nekünk 
kísérőknek tisztelni kell. Ha a haldokló igényli illatlámpást, gyertyát, füstölőt 
helyezhetünk itt el. Virággal, halk zenével emelhetjük a helyiség légkörét. Ilyenkor már 
az eszköztelen gyógyításé legyen a fő szerep. Kezünk simogató szeretetével közeledjünk 
a haldokló felé. Az emberei érintés a lélekig hatolhat. Lágyan ívelve karunkat, kosarat 
formálva belőle átölelni a haldoklót - ehhez nagy bátorság kell. De evvel visszaadhatjuk 
szenvedő társunk emberi méltóságát, „képesek vagyunk lélektől lélekig kommunikálni.” 
[70] 

Az utolsó stádiumban, amikor már nincs szó, mert általában már nincs hozzá erő, az 
érintés lelket melengető, elfogadó szeretetről tanúskodhat. Egyszer Louis, egy negyven 
éves AIDS -es fiatalember „“léleksimogatásnak” is nevezte ezt a kézrátételes 
hódolatnyilvánítást. .... Mintha a haldokló test fájó bőrét be kellene vonni egy másik, 
finomabb, áttetszőbb bőrrel. Egy pszichikai, lelki bőrrel. Olykor semmi sem 
helyettesítheti a kéz érintését. Ez teszi lehetővé két ember valódi találkozását. ... Egy szó 
se hangzik el, de együtt vagyunk.” [73] 

Ezen a ponton érdekes összefüggésekre bukkantam. Vajon a haldoklás folyamata 
olyan, mint a magzati kor? Út, amely visz valahová? Mindkettőnek ideje van, a magzati 
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kor kilenc hónap, a haldoklás ideje igaz előre meghatározhatatlan. A fejlődési 
lépcsőfokok is egyaránt fontosak. A magzatnak szüksége van az édesanya odafigyelő 
kedvességére. A haldoklónak is szüksége lenne valaki odafigyelő kedvességére.  

„A bőr az a burok, amelyben testünk él. Egyrészt elválaszt bennünket a fizikai, 
természeti környezettől és a másik személytől is, és ily módon identitásunk testi 
reprezentációjának határait biztosítja, másrész kontaktusszervünk.  

Gottlieb, a “behavioral embryology” egyik úttörője azt a meghökkentő kijelentést 
tette 1974-ben, hogy a bőr multiszenzoros receptorként (ingerfelvevőként) funkcionál 
életünk kezdeti időszakában.” [74] A praenatalis pszichológia legújabb kutatásai azt 
bizonyították, hogy a magzat egész bőrfelületével érzékel. Érzékeli a hangot, a fényt, a 
hőt. Marie de Hennezel pedig azt tapasztalta, hogy a haldokló ember fontos 
kapcsolattartó szerve a bőr. Hiszen már fájhat minden mozdulat, minden szó. Az erőnk 
elfogyott. Talán ebben az időben van már bátorságunk ledönteni azokat a falakat, 
amelyeket identitásunk védelmében, egész életünkben magunk köré emeltünk. Már nincs 
mit vesztenünk. Elmerjük fogadni a másik szerető közeledését, de mint kísérők merjünk 
közeledni is. A kísérő lágy ölelése ledönti a kettőjük között emelt falakat, közelebb 
kerülnek egymáshoz.  

Az érintés lélekgyógyító hatása igen nagy. Merni, megérinteni a másik fájó 
testrészét, rátenni kezünket. Megtisztelni őt avval, hogy lágyan megérintjük, és evvel is 
közelebb kerülhetünk hozzá. A fájdalmat pedig csillapíthatjuk szeretetet sugárzó 
energiánkkal.  

A kisérés gyönyörű példáját adta Kalkuttai Teréz Anya is. Megadta a haldoklók 
számára az utolsó gondoskodó, szeretettel teli perceket, kinek-kinek saját hitét 
tiszteletben tartva. 

„Újra meg kell tanulnunk hálásnak lenni azért, amiben részünk lehet, s újra át kell 
élnünk, hogy boldogságérzetet kelt, mert bölcsen bennünket meghaladó összefüggések 
rendjébe sorol minket“ [18] írja Riemann pszichoanalitikus. A kísérő nagyon nagy 
kegyben részesül. Megadatik neki a lehetőség, hogy a másik ember szenvedését, halálát 
látva, „szenvedés” nélkül tudjon fejlődni. „Azt hiszem, a szenvedés az emberi élet lényegi 
része, amely nélkül soha semmit nem tennénk.” [47] A másik szenvedéséből tanulva, 
azon elgondolkozva, lehetőségünk nyílik a mélységek megtapasztalására.   

„Biztosíthatom, hogy nagy áldás egy haldokló beteg ágya mellett ülni. A haldoklás 
nem feltétlenül szomorú vagy rettenetes, gyakran csodálatos tapasztalatokat szerezhet. 
Nem kell, hogy a haldoklás szomorú vagy rettenetes legyen. Ehelyett nagyon sok 
csodálatos és kedves tapasztalatot szerezhet. Amit a haldoklótól tanul, továbbadhatja 
gyermekeinek és szomszédainak, és így talán világunk paradicsommá változik megint. 
Azt hiszem, ideje hozzálátnunk, hogy azzá tegyük.” [138] írja Elisabeth Kübler-Ross. 
Elgondolkodtató, hogy a halál pszichológiájáról végzett kutatásai és vizsgálódásai 
hatására gondolkodása megváltozott. – „Az igazi feladat … elmondani az embereknek, 
hogy a halál nem létezik. Rendkívül fontos, hogy az emberiség tudja ezt, mert nagyon 
nehéz idők előtt állunk – nemcsak a mi országunk, hanem az egész Föld.” [139] Ha 
vállaljuk a tanulás soha véget nem érő folyamatát, előbb-utóbb számunkra is világossá 
válik, hogy mennyi mindent nem tudunk még. És minél tovább élünk, úgy érezzük, annál 
kevesebbet tudunk.  

Edith Campell lelkipásztor mondja:  „Hosszú útra szegődsz kísérőül valaki mellé. 
Együtt utaztok át ismeretlen tájakon. A társadnak nincs szüksége rá, hogy te mondd meg, 
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mire figyeljen., mi az ami szép. Annyi csak a dolgod, hogy segíts neki tisztán látni az 
utat, melyen jártok, hogy legyen valaki, akinek elmondhatja, amit lát, hogy ki tudja 
fejezni a táj teljességét, szépségét és különlegességét.  

Fel kell adnod minden elképzelésedet arról, hogy mit akarsz nyújtani, és arra kell 
figyelned, hogy valójában mit kér tőled a másik.  

Én is rémült vagyok. Amim van, az a kevés, ami én vagyok. Annyira melletted leszek, 
amennyire csak tudok. Nem vagy egyedül. … Itt vagyok.”  Ezeket a gondolatok teljesen 
magamévá tettem, és mindent meg fogok tenni, hogy minél több ember átérezze ennek 
fontosságát. Együtt felkészülni és elkísérni egymást a haldoklás útján. Emberhez méltó 
feladat, melyet vállalnunk kell.   
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9. 1.  Holisztikus kisérés – Alternatív terápiák  
 
 Legyek támasza a támasz nélkül lévőnek, 
 Vezetője az úton lévőnek, 
 Csónak, híd és átjáró 
 A túlpartra kívánkozóknak.  

 
Amikor két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy ezt a témát választom a 

szakdolgozatomhoz, kevés magyar irodalmat találtam. Az eltelt idő alatt azonban 
rengeteg új könyv jelent meg a boltokban. A legújabb okozta számomra a legnagyobb 
meglepetést, hiszen arról szól amit én kívánok megvalósítani. „A jó halál” című könyv a 
Medicina Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2000-ben. Alcíme: Holisztikus kalauz 
haldoklók és gondozóik számára. Csodálatos és bátorító feladatnak tartom ennek 
megvalósítását. 

 Az alternatív módszerek holisztikus szemlélettel közelítik meg az embert. Finom 
rezgéseikkel nemcsak a testre, hanem a lélekre is hatnak. Az ember testből, energetikai és 
információs rendszerből, és lélekből áll. „A kvantumfizikában kiderült, hogy szubatomi 
szinten nincs különbség anyag és energia között. Mindkettő egyaránt rendelkezik a 
részecskék és a hullámok tulajdonságaival, ebből alakult ki a „részecskehullám” - 
elmélet. Ennek a felfedezésnek a fényében alapjaiban újra kell értékelnünk felfogásunkat 
az „életről” és a „halálról”. Mi a kozmosz energiáinak örök lenyomata vagyunk. Amit 
mi a véges egyedek születésének és halálának látunk, az csak az univerzum szüntelen 
mozgása, változása.” [131] 

A testre hatnak az orvosi terápiák. Az energetikai rendszerre a masszázsok, a 
fitoterápia, az aromaterápia. Az információs rendszerre a homeopatia. A lélek szintjére 
pedig a Bach virágterápia, a szeretettel teli emberi kapcsolatok és bizonyos 
pszichoterápiák. 

Tanulmányaink ragyogóan beépíthetők ebbe a rendszerbe. Feladatunk a tanult 
technikák továbbadása. Tanítsuk meg az emberekkel, mert így nem csak önmagukon 
lesznek képesek segíteni, hanem embertársaiknak is.  

 
Gyógynövények 

A gyógyfüvek használata az egyik legősibb gyógyító hagyomány a világon. A 
magyar gyógynövényeket részesítsük előnyben, hiszen mi itt élünk, ezen a földrészen, 
ezen az éghajlaton. Minden népnek a saját „kertjében” növekednek a gyógyító növényei. 
Készíthetünk teát, tinktúrát, lemosásokat, borogatást, esetleg inhalációs oldatot is. A tea 
összeállításánál jó tudni, hogy a négy-öt gyógynövényből készült keverékek 
hatásosabbak, gyógyhatásuk kumulálódik. Lényeges, hogy forrázattal, főzettel, vagy 
áztatással kell az adott gyógyteát, tinktúrát elkészíteni.  

 
Aromaterápia 

A növényekből nyert esszenciák igen tömények, ezért a haldoklás folyamatában 
belső használatra csak indokolt esetben  adjuk. A szoba levegőjének fertőtlenítésére, 
illatosítására kiválóan alkalmasak. A fürdővize cseppentve 6-8 csepp illóolaj, képes 
lágyan beburkolni a testet. Kiválóan alkalmasak bőrbe dörzsölve a vérkeringés 
fokozására, helyi vérbőség kialakítása által. Lehetőség van még a belélegzésre is. 
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Vigyázni kell, hogy egyszerre ne használjunk sok illóolajat, mert ellentétes hatást is ki 
tud váltani, és allergiát is okozhat.  
Bach-virágterápia 

A lélekre ható kezelést Dr. Edward Bach a XX. század elején alakította ki. Ez a 
rendszer az emocionális egyensúlyzavart veszi célba, a negatív lelki állapotokat kezeli. 
Teljesen biztonságos a használata. A tinktúrából két cseppet tehetünk egy pohár vízhez, 
és időnként egy-két kortyot iszunk belőle.  

 
Masszázs 

Csodálatos lehetőség a masszázs elsajátítása és alkalmazása. Igazi, közeli, emberi 
kapcsolatokra nyílik lehetőség. A fájdalom jól enyhíthető, a test ellazul, kellemes 
fáradság alakulhat ki. Egy asszony a következőképpen értékelte a nála alkalmazott 
gyógymasszázst: „Az érintés annyira megfelelő volt, annyi együttérzés volt benne, hogy 
közben szinte újra gyermeknek érzetem magam, gyermeknek, akit anyja kényeztet. Maga 
a masszázs kellemes volt, annyira relaxáló és szelíd, hogy közben másra tudtam 
gondolni. Még, kiáltottam a végén, amikor a gyógytornász betakart a törölközővel, annyi 
szeretettel és gyengédséggel csinálta. Az egész élmény azt éreztette velem, hogy olyan 
ember vagyok, aki megérdemli a kényeztetést.”  

Sokféle masszázs ismeretes. A haldoklás időszakában a lágyabb fajtákat 
alkalmazzuk. A közvetlen emberi érintés mellett lehetőségünk nyílik az energiák 
harmonizálására is.  
 
Akupresszúra 

A megfelelő akupunktúrás pontra ujjal gyakorolt nyomás. Ezt is az energiák 
egyensúlyozására, a fájdalom csillapítására használhatjuk. Bátran, mindenki számára 
elsajátítható technika.  
 
Relaxációs technikák 

Segít a stressz megszüntetésében. A szervezet a fájdalom, az elkeseredés miatt igen 
erős feszültségek alatt áll. A relaxáció segít ellazítani az izmokat, ami kihat a lelki 
feszültségre is.  
 
Homeopathia 

Hehnemann Samuel szintén a XX. század elején dolgozta ki rendszerét. Tökéletesen 
illik a lágy terápiák közé. Ez az információs rendszerre ható módszer sok tudást, 
tapasztalatot kíván. Bátran kérjük ki homeopata tanácsát.  
 
Meditáció 

Lehetőség, melyben csökken az „én” – az ego – szokásos érzete, ugyanakkor a 
mindenséggel egyesült létezés tudata kerül előtérbe. Végezhetjük együtt a haldoklóval, 
barátaival, családtagjaival is. És akkor ott a csendben egymásra találhatunk.  

 
 A kísérő feladata, hogy a különböző technikákat megfelelően elsajátítsa, és bátran 

használja. A fájdalom enyhítése, a hányinger, hányás csillapítása, a székrekedés 
megoldása mind önálló feladat a haldokló mellett. A lelki gondozás ugyan úgy tartozzon 
a feladataink közé, mint a test ápolása.  Az emberi érintés, a zene vagy a csend segítőink 
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lehetnek. Legyünk kreatívak.  
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9. 2.  A kísérő egész-sége  
  
 Mindegyik embernek a lelkében dal van,  
 és saját lelkét hallja minden dalban,  
 és akinek szép a lelkében az ének 
 az hallja mások énekét is szépnek. 

                      Babits Mihály 
 

A kísérő egész-sége szempontjából fontos, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy erre 
a feladatra vállalkozik, megtalálja önmaga egyensúlyát, építse fel önmaga számára az 
egyensúly piramisát. Akkor tud személyiségünk stabilan állni itt a földön, ha 
megteremtjük hozzá a négy biztos pontot, amire építkezhetünk. Ezek: 

1. Kapcsolat a fizikai és a finomabb testekkel. – Megfelelő táplálkozás, energetikai 
gyakorlatok elsajátítása. Testünk a lélek lakhelye, gondját kell viselnünk.  

2. Kapcsolat önmagunkkal és másokkal. – Meg kell ismerni önmagamat, és 
harmonikusan együttműködni másokkal. Emberi kapcsolataim tükrök, általuk 
fejlődhetünk.  

3. Kapcsolat az Univerzumnak, a világnak, egy közösségnek végzett szolgálattal. - A 
szeretetre épített emberi kapcsolatok – mind önmagam szeretete, mind pedig 

4. Kapcsolat a négy Szent Elemmel. – Ha megértjük, és magunkévá tudjuk tenni a 
Hermészi szállóigét „amint fenn, úgy lenn”, tisztelettel fordulunk a Tűz, a Víz, a 
Föld és a Levegő felé. Rájövünk, hogy ezek az elemek bennünk ugyan úgy 
megtalálhatók, mint körülöttünk. Akkor pedig vigyázni kezdünk a természet 
tisztaságára és keressük a harmonikus kapcsolatot velük.  
A legfontosabb, hogy szeretettel átadjuk magunkat a saját valóságunk, a saját 

piramisunk mind a négy pontján a legmagasztosabb lehetőségének. Az utak változatosak. 
Igen lényeges a rendszeres testi és lelki karbantartás. Törődjünk magunkkal minden 
lehetséges módon, hogy ha a haldoklónak ránk van szüksége a lehető legjobb állapotban 
legyünk.  

 Önvizsgálat – Érdemes naponta időt szakítani rá. Ha úgy érzem, hogy 
feltöltődésre vágyom, nem vagyok teljes, egész, ezt merjem vállalni. Keresse a 
módját, hogy ismét energikusan tudjam végezni a feladatomat.  

 Taj Csi, Csi Kung, Jóga – olyan mozgásos technikák, melyekkel energetikailag 
fel tudunk töltődni. Igen fontos a rendszeresség.  

 Energetikai gyakorlatok – különböző vizualizációs energetikai feltöltődések. 
Segítségükkel saját magunkat is jobban meg tudjuk védeni a különböző 
hatásoktól.  

 Meditáció – elcsendesedés. Befelé fordulás, mikor lehetősége van a belső 
Mesternek, hogy utat találjon a külső Mester felé. A tapasztaltabb belső énem 
útmutatásával csodálatosan tud segíteni feladataim elvégzésében.   

 Csoportos beszélgetések – igen fontos, hogy azokkal, akik hasonlóan 
gondolkoznak, rendszeresen beszélgessünk. Az átélt események hatására 
élményeinket, tapasztalatainkat tudjuk kinek átadni. A pozitív tapasztalat 
lereagálása ugyan olyan fontos, mint a negatív tapasztalaté.  

 Szupervízió – esetmegbeszélés, ahol a felmerült kérdéseket tapasztaltabb 
szakemberrel át tudjuk beszélni és ez számunkra is megkönnyebbülést hoz.  
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10.  GYÁSZ 
 
 Mindenki, aki nem remél más életet,  
 erre az életre nézve is halott. 

Lorenzo de Medici 
 

 A szeretet személy elvesztésének lehetősége a családtagban, barátokban sokkot 
válthat ki. Már ekkor szükségük van valakire, aki segít elviselni ezt a nagy terhet. Olyan 
valakire, akivel nyíltan lehet beszélni, nem kell színjátékot játszani, bátran ki lehet 
mutatni érzelmeinket. Ha kell, lehessen mellette sírni, hiszen a sírás az érzelmek 
túlcsordulásának szelepe. Magyar nyelven azt mondjuk: sírva „fakad”, zokogásban „tör” 
ki. Ez is hozzásegíthet a belső szorongás csökkenéséhez, megkönnyebbülést hozhat egy 
időre.  

A búcsúztatás és a gyász megélése nehéz élethelyzetet teremt. Tudunk-e megfelelően 
gyászolni? Ennek a rítusát is újra kell teremtenünk, hiszen elvesztettük.  

A másik ember szeretettel való közeledése a gyászolóhoz sok segítséget nyújthat. „A 
hagyománytisztelő zsidóknál... a süvet az a hétnapos gyász, amelyet a hozzátartozó 
halála után az elhunyt házában a földön ülve töltenek. Ilyenkor imádkoznak, 
beszélgetéseikben az elhunyt emlékét idézik. A veszteségben elsősorban érintett személy 
válláról minden terhet levesznek, és emberi melegséget, gondoskodást nyújtanak 
számára.” [79] Bátran tanulhatunk tőlük is.  

Peter Koestenbaum szerint a halál elfogadása filozófiai értékrendünk módosulását 
eredményezi: 

 
1. A halálra szükség van, hogy megédesítse az életet.  
2. A halálra szükség van ahhoz, hogy élőnek érezzük magunkat.  
3. A halál adja meg az egyéni létezés érzékelését. 
4. A halál ad elhatározásainknak hitelességet – bátorságot és becsületességet.  
5. A halál ad erőt a fontos határozatok meghozására. 
6. A halál felfedi a bensőséges kapcsolatok fontosságát. 
7. A halál segít életünknek visszamenőleg értelmet tulajdonítani – ez különösen hasznos 

az öregek számára. 
8. A halál megmutatja az énen túlszárnyaló teljesítmények fontosságát.  
9. A halál megmutatja az önbecsüléshez vezető utat - arra késztet, hogy elvégezzük, 

amit lényegesnek tartunk.[80] 
 

A szeretett személy elvesztése megbénít, letaglóz bennünket. A halál 
értelmetlenségének gyűlölete természetes érzelem amely szorosan hozzátartozik a 
gyászélményhez. Keserűség, döbbenet. tehetetlenség érzés. A halál megtapasztalása 
szembesít saját véges lehetőségeinkkel. A „végleges” és „visszafordíthatatlan” 
megrendítően hat. Énünk megrendül, az élet értelmetlenné válik. A személyiség magja 
sérül. 

A szeretet személy elvesztésekor önmagunkból is „meghal” egy kis rész. Helyére 
megtapasztalt élmények kerülnek.  Átértékelődnek az érzelmek. Átalakulásra kényszerít 
bennünket. Másként viszonyulunk a külvilághoz, és az is másként viszonyul hozzánk. 
Önértékelésünk és énképünk is megváltozik.  
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„A gyászmunka egészségünk szempontjából rendkívül fontos lélektani folyamat. ... 
egyszer majdcsak föltárulkozik az élet értelme, akár úgy, hogy emlékezetünkbe idéződik: 
életünk korábban mégiscsak értelmes élet volt. De bátran folytathatjuk az életet kétségek 
közt vergődve is, kételkedve az értelemben, a létezésben, Istenben” [81] Az, hogy 
melyiket sikerül megélnünk függ a környezet szerető gondoskodásától, a „én” sérülési 
fokától, a hozzáállásunktól, és bátorságunktól, hogy van-e merszünk szembenézni 
veszteségeinkkel.  

 „Ha váratlan gyorsasággal következik be, akkor azért megrázó, mert előkészítő 
élmények nélkül nehezebb felfogni és feldolgozni a halál tényét ha hosszas szenvedéssel, 
akkor az azonosulás miatt, vagy az “ént” fenyegető veszély miatt rettent el a szenvedés.”  
[63] 

Mivel a gyászban a fájdalom elkerülhetetlen meg kell tanulnunk, hogyan tehetjük 
ellenségünkből tanítókká. G.B. Shaw találóan fejezte ezt ki: „a szívfájdalom az élet 
tanítómestere”.[6] 

A felgyülemlett érzelmek tudatos átélése könnyebbé teszi azok elengedését. „A 
szabadjára engedett gyász feloldódik... Az elfojtott gyász olyan, mint egy lőporral teli, 
szikrára váró hordó.” [82] Az elfojtott érzelmek - és ez nemcsak a gyász fájdalmára 
igaz, hanem az életben megélt összes fájdalomra - a tudattalanba lerakódnak, 
összegyűlnek és egy óvatlan pillanatban kitörnek.  

A tudatosan átélt gyászt a mai társadalom nem is érti. Pedig a gyász „beavatás”, 
lépcsőfok, lehetőség. A csoportban megélt gyász segít. Nem maradunk magunkra saját 
árnyékunkkal, van kivel megosztani. A kibeszélt fájdalom könnyebben oldódik. A gyász 
időtartama személyenként változó, de úgy, mint a haldoklás folyamatánál, a 
lépcsőfokokat itt is meg kell élni. Könnyebb, ha megadjuk a módját és a lehetőségét, 
hogy mindenki saját hite szerint tudjon gyászolni.  

A gyászoló is felállíthatja az „életzáró mérlegét”. Ezzel nagy lehetőséget kap, már 
most szembenézhet az elnyomott, negatív érzéseivel. Meghozhatom azt a döntést, hogy 
rendezem ügyeimet. Evvel lehetőséget adva az addig lefoglalt energiák 
felszabadulásának, amelyek élettel tölthetik ki a szívemet.  

Jung az álomnak nagy szerepet tulajdonított a tudattalan feltárásában.  
Marie de Hennezel a haldoklás folyamatában használja fel gyógyító lehetőségként. 
Verena Kast pedig azt írja, hogy a gyász megélésében és oldásában a tudattalan az álom 
révén siet segítségünkre. Az onnan előbukkanó szimbolikus képek feldolgozása segít, 
hogy a gyász feldolgozásához útmutatást adjon. Érdemes ezt a gyógyító lehetőséget is 
kihasználni, de ehhez tapasztalat kell. 

Lényeges az idejében végzett gyászmunka. A halál veszteség számunkra, amely 
énünket közelről érinti. Nehéz ezt feldolgozni. A hagyományban ismert „gyászév 
tapasztalata, hogy minden ünnepnek, születés- és névnapnak, minden évszaknak 
változatlanul kell lezajlania nélküle - míg megtanulunk másként élni.” [101] Tehát ennek 
is ideje van. Nagyszüleink még tudták, hogy fontos a gyászév, nem lehet és nem kell 
siettetni, de elmulasztani sem érdemes.  

Érdekes történetre akadtam. Hátborzongató, de mély lehetőséget rejt. Tudatosan 
szembesülnünk kell árnyképeinkkel, akkor pedig kikerül a tudattalan láthatatlan világából 
a fényre, és a feldolgozás megkezdődhet. Amíg a sötétben van, nem is tudunk róla.  
„Székelyföldön a két világháború között még szokás volt némely faluban szalmabábut 
készíteni, felöltözetni az elhunyt ruhájába, asztalhoz ültetni a közös evéshez, majd az 
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egyedül maradt házastárs mellé fektetni az ágyba.  
Ez kemény szokás, és nem mindenkinek való. De az is valószínű, hogy az ilyen 

éjszakák után aligha lesz kedve-ereje az életben maradónak a társa ruháit hosszasan 
őrizni. A bábut ki kell tenni az ágyból, az emlékektől szabadulni kell egy idő után, ha túl 
erősen kötik kívülről az embert. Alapvető pszichológiai tapasztalat, hogy a külső veszély 
növekedésével csökken a belső veszély. Itt a rítus a belső veszélyt gyakorlati 
bölcsességgel kívülre helyezi, megjeleníti.” [102] 

A sikeres gyászmunka új énképet és világlátást alakit ki. A folyamat megélése 
meghozza a „gyógyulást”, „»sikeres gyászmunka, gyászfolyamat esetén a szeretett 
személy halála a legmélyebb lényeget érintően járulhat hozzá az én kibontakozásához, az 
individualizációhoz.” [83] 

A szeretett személy halálának megélése és a gyász folyamata „szükséges” volt annak 
az embernek és akkor, amikor azt megélte. Láthatatlan szálak kapcsolnak minket össze 
egymással. Erről a kérdésről nem tudok úgy beszélni, mintha nem lennék biztos a lélek 
halhatatlanságában. Úgy vettem észre, hogy amíg az ember még egészséges, fiatal, öntelt, 
elveti esetleg más dimenziók létezését. A betegség, fájdalom közelebb visz hozzá.  

„Az Istenszerető és Istengyűlölő egyaránt, szüntelenül bizonyságot tesznek Istenről. 
A jó ugyanis boldogságában dicsőíti és áldja őt, boldogtalanságában könyörög hozzá, a 
gonosz pedig fájdalmában és boldogtalanságában átkozza, boldogságában szembeszáll 
vele.” [84] írja egy 1831-ben keletkezett írás. 

 A tudás pedig rádöbbent, hogy „lenni kell” valami magasabb erőnek, mert az élet 
olyan csodálatos. Jung 1959-ben interjút adott a BBC-nek ahol megkérdezték hisz-e 
Istenben. „Kis szünet után Jung így felelt: »Én az Istent nem hiszem, hanem tudom! «“ 
[85] 

A halál és a gyász megélésére az adott személynek akkor és ott „szüksége” van. Ezt 
nehezen látjuk be, tiltakozunk ellene. Pedig hitem szerint egész életünkben csak olyan 
terhet kapunk, amelyeket el tudunk viselni. És az erőt is megkapjuk hozzá.  

A kísérőknek, akik a haldokló kisérését vállalták nagy szerepük van a gyászoló 
„kisérésében” is. Érzésem szerint abban a sorsközösségben, ahol tudatosan tudnak 
készülni a halálra, biztosan akad, aki a gyászmunka folyamatába is be tud kapcsolódni. 
Hiszen a gyászolóval együtt imádkozva, gyertyát gyújtva, beszélgetve szorongásait 
oldani lehet. Megteremteni a lehetőségét egy olyan helynek, ahová akkor is be lehet 
térni, ha „csak” nagy lelki fájdalmam van. A gyászoló egy idő után úgy érzi, a 
környezete terhére van. Nem kívánja saját gondolataival, szorongásaival, félelmeivel 
traktálni őket. A sorsközösség nyitott lehetne ezeknek az embereknek a közeledésére.  

Ahhoz viszont, hogy a támasz ne csak a bólogatásból, a meghallgatásból álljon, 
szükséges a tudatos felkészülés. Persze csak az vállaljon ilyen feladatot, aki lelkileg is 
alkalmas rá.  

Tudnunk kell, hogy a gyász folyamatának is megvannak a maga állomásai. Aki segít 
szükséges, hogy tudja, hol tart a gyászoló, hiszen segítséget csak így tud adni. A poláris 
világból a középutat megtalálni egész életünkben feladat. Így van ez a gyász megélésével 
is. Az egyensúly megtalálásához időre van szükségünk, amit meg kell adnunk önmagunk 
és mások számára is.   

 
A gyász szakaszai Judy Tatelbaum szerint: 
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 Első szakasza: a DÖBBENET 
 Középső szakasza: a SZENVEDÉS és ÖSSZEOMLÁS 
 Végső szakasza: UTÓHATÁSOK és ÉLETÜNK ÚJJÁSZERVEZÉSE. 
 

 
 
Verena Kast szakaszai:  
 

 Első stádium: az ELUTASÍTÁS  
 Második stádium: FELSZAKADÓ ÉRZELMEK 
 Harmadik stádium: KERESÉS ÉS AZ ELVÁLÁS 
 Negyedik stádium: ÖNMAGUNKHOZ ÉS A VILÁGHOZ FŰZŐDŐ 
        ÚJ VISZONY KIALAKÍTÁSA 
 

Láthatjuk, hogy a gyásznak ugyanúgy megvan a lemenő és a felmenő szakasza, mint 
a haldoklásnak. Az egész életünk a hullámzásban telik el. Ezt mutatja a TAROT X. - 
Sorskerék nagy arkánuma is. Aszerint, hogy miként nézünk szembe sorsunkkal, 
választhatjuk: a tehetetlenséget és gyámoltalanságot, vagy a tudatosan magunkévá tett 
élettapasztalatot, mely fejlődésünket és érésünket segíti. A gyász ideje alatt a Sors 
Kerekét nem vagyunk képesek befolyásolni. Csak „ülünk” tehetetlenség érzésünkkel. De 
lehetőségünk van közben önmagunk megfigyelésére, megértésére, és megtalálására. 
Hiszen a kerék megy magától. Csak a ritmusát kell felvennünk és fog segíteni, hogy 
felfelé lendüljön és elvezessen a végzeten való felülkerekedéshez.  
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Konklúzió  
 
 Amit a hernyó a világ végének tekint,  
 azt a mester pillangónak nevezi. 

    Richard Bach 
 

Alapvető igazságokat fedeztem fel önmagam számára. Sokat hallottam és tanultam 
ezekről a dolgokról, de most a gyűjtőmunka alatt sikerült ezekből belsővé is tennem, 
megérettem rá. Ez pedig nagy örömmel töltött el, és végig új és új lendületet adott a 
munkámnak. 

Az is biztos, hogy gondolataim átalakultak, már másként látom a haldoklás, a halál és 
a gyász kérdését.  

Egyre inkább úgy érzem, nagy lehetőség a halállal foglalkozni, de erre tudatosan 
készülni kell, lehetőséget adva önmagunk számára, hogy kiteljesedjünk. Megtalálhatjuk 
önmagunk központját, felfedezhetjük önmagunkban az egységet, és visszatalálhatunk 
hozzá. De ezt tudatosan kell vállalni, beszélni kell róla, tanítani kell.  

Marie De Hennezel: A meghitt halál című könyvének olvasása közben szememet 
könnyek lepték el, sirattam azokat, akiket nem is ismertem. Tiszteletet érzek ezek iránt az 
emberek iránt, rengeteget tanultam tőlük.  

Nagy élmény volt Morri professzort is elkísérni utolsó útjára. Olvasni bölcs, tanító 
szavait. Rádöbbeni, hogy az ember képes az utolsó pillanatig eleven maradni, vállalni a 
példamutatást, tanítást.  

És mikor a halál témájának legmélyén jártam, volt, aki visszahívtak a mai világba. 
Gyermekeim szóltak, kínálták szeretetüket és mutatták meg a másik oldalt, az életet.  

Bízom benne, hogy Őket szeretve, és közben a halál mélységeibe megmártózva 
megtalálom az egyensúlyt és vele lelkem békéjét. Hitem szerint, ha merjük vállalni a 
halállal való foglalkozást, már egészségesen megadatik nekünk az egész-ség megélése.  

 
És itt döbbenten éreztem, hogy ezt az egészet Önmagam miatt „kellett” megírnom. 

Önmagam miatt „kell” ezzel foglalkoznom, hogy erre nekem van szükségem. Én - aki 
pszichológiát tanultam és Tradicionális Gyógyító vagyok – ezáltal próbálok rálátni az 
„egész”-re, felfedezni, és tapasztalattá tenni önmagam számára az élet - halál kérdését.  

Ez az, amivel foglalkozni kívánok. Rálátni arra a számomra központi kérdésre, hogy 
az ember egész, teste, lelke és szelleme van. Összetartozó Szentháromság ez. 
Megtapasztalni ezt önmagamban, és lehetőséget adni másoknak is, hogy felfedezzék ők 
is önmaguknak. Ezáltal pedig mindenkinek megadatik a TELJES élet.   

Biztatok mindenkit, mi is merjük vállalni életünket és halálunkat. Foglalkozzunk a 
lehetőségeinkkel, belső utunk felfedezésével. Ha tudatosan szembe merünk nézni a 
halállal, ha rendszeresen foglalkozunk vele, lehetőségünk nyílik a vele való 
megbékélésre. Ezáltal felszabadulhatunk, letehetjük azokat a félelem-láncokat, amelyek 
addig lekötötték éltető energiánkat. Lehetőségünk lesz a szárnyalásra, a teljes, 
felszabadult életre.  

És mi van akkor, ha az elgondolásom a halál után nem igazolódik? Elmondhatom, 
hogy volt egy tartalmas, szép életem!! És ha mégis igaz, akkor viszont kétszeresen is 
„nyertem” az ügyön.  

Amikor pedig a fiatalok, gyermekeink, unokáink hozzánk jönnek tanácsért, és 
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segítségért, álljunk melléjük. Mutassunk példát, szeretetünket kínálva feléjük. Hisz mi 
sem vagyunk egyedül, a szeretet átragyogja lelkünket, és ezáltal megtaláljuk a belső 
békét és ragyogást.  

 
Erről egy régen hallott történet jut eszembe: 

„Amikor egy ember meghalt, végignézett élete történetén. Látta, hogy a homokban 
élete folyamán két pár lábnyom kísérte végig. Az egyik az övé, a másik pedig az Úré.  

De bizony, mikor nehezebben ment a sora, csak egy lábnyomot látott a homokban. 
Szemrehányóan megkérdezte az Úrtól: 

- Mikor életem legnehezebb szakaszaiban jártam, Te magamra hagytál? 
Az Úr így válaszolt: 
- Nem fiam. Akkor én voltam, aki Téged vittelek.”  
 

Legyünk mi azok, akik még életünkben tudunk „cipelni” másokat. Szeretetet adva, és 
ha itt az idő elkísérni őket az útra.  

Ha pedig ilyen felemelően, teljes, egész életet élve tudunk búcsúztatni, akkor, ha mi 
búcsúzunk remélhetjük, hogy mi sem maradunk egyedül. Lesznek sorstársaink, lesz 
családunk, barátunk, aki elkísér, és akkor elmondhatjuk: „BÚCSÚ A SZERETET 
FÉNYÉBEN”. 

 
 

mi egymásért vagyunk: hát 
nevess hanyatt vetődve karomban 

mert az élet nem új bekezdés 
 

S talán nem is zárójel a halál 
.E.Cummings 
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1. Melléklet 
 
 
 

A HALDOKLÓK JOGAINAK TÖRVÉNYKÖNYVE 
 

 
 
1. Jogom van ahhoz, hogy élő emberi lényként kezeljenek halálomig.  
2. Jogom van mindvégig megőrizni a reményt.  
3. Jogom van ahhoz, hogy olyan emberek gondozzanak, akik megőrzik a reményt. 
4. Jogom van kifejezni érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módján.  
5. Jogom van részt venni a kezelésemet illető döntésekben.  
6. Jogom van az orvosi és nővéri ápolásra akkor is, ha egyértelmű, hogy nem tudnak 

meggyógyítani.  
7. Jogom van ahhoz, hogy ne haljak meg egyedül. 
8. Jogom van ahhoz, hogy ne legyenek fájdalmaim.  
9. Jogom van ahhoz, hogy korrekt választ kapjak kérdéseimre. 
10. Jogom van ahhoz, hogy ne vezessenek félre.  
11. Jogom van segítséget kapni a családomtól a célból, hogy képes legyek elfogadni a 

halálomat, és a családomnak joga van segítséget kapni a célból, hogy jobban 
elfogadhassa a halálomat.  

12. Jogom van békében és méltósággal meghalni.  
13. Jogom van ahhoz, hogy megőrizzem az egyéniségemet, és hogy ne ítéljenek el, ha 

döntéseim nem egyeznek mások meggyűződésével.   
14. Jogom van ahhoz, hogy megbeszéljem és elmélyítsem vallási és/vagy spirituális 

tapasztalatimat anélkül, hogy befolyást gyakoroljanak rám.  
15. Jogom van elvárni, hogy kegyelettel bánjanak a testemmel a halálom után. 
16. Jogom van ahhoz, hogy empatikus, szakmailag kompetens, jól informált személyek 

gondozzanak, akik igyekeznek megérteni a szükségleteimet, és akik képesek 
elégedettséget találni abban, hogy hatékonyan támogatnak akkor, amikor szemben 
állok a halállal.  

 
 

„A haldokló beteg chartája” 
Southwestern Michigan, 1975 
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2. Melléklet 
 
 
 

A haláltudat tanfolyam mandalája: 
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