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SZÜKSÉGÜNK VAN képességeink és lehetõsé-
geink ismeretére, testi-lelki és társadalmi (szo-

ciális) valóságunkhoz való értõ igazodásra, és arra,
hogy tudatosan elkerüljük személyiségünk túlértéke-

lését éppúgy, mint lebecsülését. Tudnunk kell lelki
„görcseinkrõl” (komplexusainkról), amelyek a tudat-
talan háttérbõl felmerülve fokozzák szorongásainkat,
félelmeinket, tõlünk idegen világba kényszerítõ téves
eszméinket. A szakértõ asztrológus, grafológus, illet-
ve hiteles lelki vezetõ (lelkipásztor vagy pszicholó-
gus) sokat segíthet nekünk, de az önismeret munká-
ját magunknak kell elvégeznünk. A meditációban tu-
datosan szemléljük jellemzõ cselekedeteinket, érzel-
mi állapotunkat, gondolatainkat, vágyainkat. Bármi-
lyen kép, velünk történt esemény bukkan fel ben-
nünk, ne egészítsük ki õket számunkra kedvezõ mó-
don, és ne adjunk teret önvádunknak, mennyire
gyenge, ügyetlen stb. vagyok. Egyszerûen csak tud-
junk arról, milyenek is vagyunk valójában. Ezt a gyar-
ló, de sok szépre, nemes jóra vágyakozó önmagunkat
szeressük nagyon, megbocsátó szeretettel.

Elsõ, legfontosabb gyakorlatunk az aznap vagy a
héten velünk történt események szemlélése: kudar-
caink, sikereink és az ezekhez fûzõdõ belsõ viszonyu-
lásaink. Mindezek tudatosítását kényelmes ülõ hely-
zetben, a gondolatok elcsendesítése után kezdhetjük
el, a hangtalanul feltett kérdés után: ki vagyok, milyen
vagyok én jelenleg? Szükségünk van azonban a
fejlõdés iránti vágy adta bátorságunkra, némi kímé-

Böde István jógaoktató

Önismereti meditáció
Meditációs tanfolyamunk elsõ részében megismerkedhettünk a belsõ csend valóságának világá-
val: minden felismerésünk, lényeglátásunk csak elmemûködésünk „lehalkított” állapotában jöhet
létre. Folytassuk a befelé fordulás mûvészetének gyakorlását az önismereti meditációval, hiszen

önmagunk megismerése nélkül – ami jelen létünk végéig tarthat – nem élhetjük sikeresen és tel-
jességgel életünket.
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letlenségre; merjük „élesben látni” valódi ma-
gunkat. Hetek-hónapok elteltével már tud-
juk, milyen új, helyesebb, nemesebb szo-
kásokat vagy feladatokat, célkitûzése-
ket érdemes találnunk, végrehajta-
nunk. A sikerélmény érdekében
céljaink rövid távon, kis lépések-
kel legyenek megvalósítha-
tók. Vezethetünk naplót me-
ditációink tartalmáról, de ez
illetéktelenek kezébe nem
kerülhet. Minden kitárul-
kozás az érdemtelenek
számára gyengíti hajtó-
erõnket, és a kiszolgálta-
tottság elsorvaszt.

Másik meditációnk fõ-
ként akkor segíthet, ha
nincs kivel megbeszél-
nünk rejtettebb dolgain-
kat, de rendelkezünk egy-
fajta spirituális vággyal a
„felsõ vezetés iránt”, azaz a
felsõbbrendû énünkkel való
egységre. A szokásos elcsende-
sedés után – térdelésben vagy
kényelmes üléshelyzetben –
fohászkodjunk szívünkkel az
erõ, a szeretet, a ragyogás és
harmónia világa felé fejlõdési
vágyunk megvalósulásá-
hoz. Várakozzunk türelme-
sen… tenyerünket emel-
jük fel, a hívás és befoga-
dás rituáléja a megemelt
kartartás. A csendben
enyhén fokozódó izga-
lom, és mégis nyugalom-
mal teli békesség állapotá-
ban tegyük fel kérdésünket, akár
többet is. Például: milyen rossz szokásaim vannak,
amelyek fejlõdésemet akadályozzák? A környezetem
számára milyen bántó tulajdonságaim vannak? Miért

félek azoktól a helyzetektõl ennyire? Miben lehet-
nék sikeres, úgy, hogy erkölcsös is maradjak? Is-

mét várakozzunk… a tõlünk telhetõ legelfo-
gadóbb szeretettel várjunk a válaszra.

Az üzenet érkezhet halkan, tagoltan
– saját hangunkon, mintha mi be-

szélnénk magunkhoz, vagy érkez-
het a képzeletünkben megjele-

nített papírtekercsen, melyet,
ha kinyitunk, elolvashatjuk a
választ. Többnyire azonban
hirtelen felfokozódott éles-
látással teljes igaz valósá-
gában láthatjuk meg a
konkrét helyzetben cse-
lekvésünket és mögöttes,
titkos „rugóinkat”.

A segítség akkor hitele-
sen transzcendens, ha
nincs benne semmi, ami az

ego hatalomvágyát, hiúsá-
gát, birtoklásvágyát védené.

A szeretet világából érkezõ
sugárzás önzetlenségre, jóin-

dulatra, békére késztet. Ko-
moly és szent munka na-
ponta mindent megten-
nünk ennek eléréséért és

megtartásáért.
Ha baráti közösségben
végezzük a meditációt, a

végén megbeszélhetjük
egymással tapasztalata-
inkat, élményeinket. Mi-
ben és mennyiben tud-
nék változni? Mit kell
tennem érte?

Életünk célja: nemes
fejlõdésünk – minden más

csak segítheti vagy hátráltathat-
ja azt.Tisztáznunk kell nap mint nap: merrefelé tart az
életem? Ha rálátunk az életünkre, akkor már félúton
vagyunk ahhoz, hogy meg is tudjuk változtatni.


