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Ez a könyv a Meditáció című könyv kiegészítője, amelyben Sri Chinmoy átfogó bevezetést ad a
meditációba és számtalan – belső felfedező utunk során felmerülő – kérdést megválaszol.
A meditáció a gondolatok uralásának a művészete, és annak a bennünk rejlő valóságnak a szisztematikus
felkutatása, amely belsőbb, tulajdonképpeni lényünket alkotja. A meditáció valami teljesen természetes.
Egyfajta odafigyelés egy belső hangra, egy belső dallamra, amely gazdagítja, elmélyíti és betölti
életünket. A meditáció minden területen fokozza a kreativitást; ahelyett, hogy mechanikus módon élnénk, a
meditáció elvezet minket oda, hogy alakítsuk és formáljuk életünket.
A meditáció teljesen veszélytelen, ha körültekintően végzik, és még azoknak is megéri, akik nem törődnek
a végső önfelismerés magasabb ideáljával. Ajánlott, hogy kezdetben ne meditáljunk tovább 10–15
percnél. Ha Ön inspirált, akkor a gyakorlási időt lassan (hétről hétre néhány perccel) kb. 30 percre
emelheti.
Ehhez sok örömet és sikert kívánunk!

Meditációja megadta neki amije volt: szeretetet.
A szeretettel megváltoztatta a világ arcát.
Koncentráció

Koncentrálj és meditálj a tisztaságra. Nézd csak, minden belső ellenállásod eltűnik, És szíved
ajtaja automatikusan szélesre tárul. Koncentráció egy tárgyra

Koncentrálj egyetlen egy dologra. Ha a hüvelykujjad hegyére akarsz koncentrálni, képzeld el, hogy
hüvelykujjad az egyetlen tulajdonod. Semmi más nem létezik, amit sajátodnak mondhatsz. A test többi
része nem a tiéd – csak a hüvelykujj. Ha az orrod hegyére akarsz koncentrálni, érezd, hogy csak az orrod a
te tulajdonod. A szemed, a füled, a szád, a végtagjaid nem tartoznak hozzád. Ha valami másra kezdesz
gondolni, érezd, hogy idegen területre léptél. Ily módon fejlesztheted koncentrációs erődet. Szabadon
eldöntheted, hogy melyik testrészedre koncentrálj, de olyan testrészt válassz, amiről érzed, hogy az
teljesen a tiéd. De ne koncentrálj a kezedre, a karodra vagy a lábadra. Testednek egy egészen kis pontját
válaszd ki – a szemet, az orrot vagy az ujjhegyet. Minél kisebb, annál jobban megfelel a koncentrációhoz.

Koncentráció a szívverésre
Vannak keresők, akik szívesen koncentrálnak a szívverésükre. Ha ezt szeretnéd tenni, ne félj attól, hogy a
szíved megáll, és meg fogsz halni. Nem! Ha igazi hős akarsz lenni a spirituális életben, próbálj meg a
szívverésedre koncentrálni. Ez arany alkalom arra, hogy belépj a végtelen életbe. Ha a szívverésed
hangját hallod, minden alkalommal érezd benne határtalan és halhatatlan életedet.
Koncentráció lángra



Kérlek, képzelj el a szívedben egy lángot. Most még csak egy apró fel-fellobbanó lángocska, nem
erőteljes láng. De egy napon biztosan nagyon erőteljes és teljesen megvilágosító lesz. Tehát minden nap,
mielőtt imádkozol és meditálsz, próbálj meg egy égő lángot elképzelni a szívedben. Képzeld el, hogy ez a
láng megvilágosítja az értelmedet. Azért nem tudsz úgy koncentrálni, ahogyan szeretnél, mert az értelmed
nem képes összpontosítani. Az értelem folyamatosan több dologra gondol, és nagyon sok helytelen
gondolatnak esik áldozatul. Az értelem nem kap megfelelő megvilágítást, képzelj el tehát egy gyönyörű
szép lángot a szívedben, amely megvilágosít téged. Vidd ezt a fénylő lángot az értelmedbe. Ekkor
lassanként egy fénysávot látsz majd az értelmedben. Ha az értelem elkezd fokozatosan megvilágosodni,
akkor nagyon könnyű hosszan és mélyebben koncentrálni.
Koncentráció egy fekete pontra

Ha fejleszteni szeretnéd koncentrálóképességedet, próbáld ki a következő gyakorlatot: Először is
alaposan mosd meg az arcodat és a szemedet hideg vízzel. Fess egy fekete pontot a falra
szemmagasságban. Helyezkedj el a ponttal szemben, attól körülbelül 30 cm távolságra, és koncentrálj rá.
Pár perc múlva próbáld meg azt érezni, hogy belégzéskor a lélegzeted valójában a pontból jön, és hogy a
pont is belélegzik és lélegzetét tőled kapja. Próbáld meg úgy érezni, hogy két személy van: te és a fekete
pont. A te lélegzeted a ponttól jön, és az ő lélegzete tőled jön.

Ha a koncentrációd nagyon erős, 10 perc múlva azt fogod érezni, hogy a lelked elhagyott, és belépett a
falon lévő fekete pontba. Ekkor próbáld meg úgy érezni, hogy te és a lelked beszélgettek egymással. A
lelked elvisz a lélekvilágba a megvalósulásért, te pedig elhozod a lelket a fizikai világba a
manifesztációért. Ily módon nagyon könnyedén fejlesztheted koncentrációd erejét. De ezt a módszert
gyakorolni kell. Sok minden van, ami gyakorlással könnyűvé válik, de ha nem gyakorlunk, akkor nem is
érünk el eredményt.

Íme még egy gyakorlat: rajzolj a falra egy kis karikát szemmagasságban, és ebbe a karikába rajzolj
egy fekete pontot. Ez a pont fekete kell, hogy legyen, nem kék, piros vagy valamilyen más színű. Ezután
helyezkedj el a faltól körülbelül 1 méterre, és összpontosítsd figyelmedet a körre. Szemed legyen ellazítva
és félig nyitva. Koncentrációd ereje a homlokod közepéből áramoljon. Három, négy perc múlva nyisd ki a
szemedet teljesen, és próbáld meg azt érezni, hogy tetőtől talpig csupa szem vagy. Egész fizikai léted
kizárólag látássá vált, és ez a látás a karikában lévő pontra összpontosul. Néhány másodperc múlva
próbáld meg azt érezni, hogy egész tested olyan kicsi lett, mint ez a pont a falon. Próbáld meg azt érezni,
hogy a pont lényednek egy része. Lépj be ebbe a pontba, hatolj keresztül rajta, és menj át a túlsó oldalra.
Azután a másik oldalról nézz vissza, és figyeld meg saját testedet. Fizikai tested az egyik oldalon van, de
koncentrációd erejével szubtilis testedet átküldted a pont másik oldalára. Szubtilis testeden keresztül
látod fizikai testedet, és fizikai testeden keresztül látod szubtilis testedet.

Amikor elkezdtél koncentrálni, egész fizikai tested csupa látássá vált. Ekkor a pont volt a valóságod.
Amikor beléptél a pontba, a látás és a valóság eggyé vált. Te voltál a látás, és ugyanakkor te voltál a
valóság is. Amikor visszafelé néztél a pontból, a folyamat megfordult. Ekkor önmagadon kívül a látássá
váltál, és az a hely, amelyhez visszatértél – a tested – volt a valóság. Azután a látás és a valóság ismét
eggyé váltak.

Ha képes vagy a látást és a valóságot ily módon szemlélni, akkor koncentrációd abszolút tökéletes. Ha
a koncentrációs erőd képes téged a pont túlsó oldalára vinni, amelyet valóságnak neveztél, akkor a teljes
léted messze túl lesz a látáson és a valóságon egyaránt. És amikor úgy tudod érezni, hogy túlléptél
látásodon és valóságodon, végtelen erővel fogsz rendelkezni.

Ezzel a gyakorlattal megpróbálhatod fejleszteni koncentrálóképességedet: állj a fal elé, és pontosan a
harmadik szemed magasságában fess a falra egy pontot. Feketének kell lennie, más szín nem jó. Nézz erre
a pontra. Először tágra nyílt szemekkel nézd, azután fokozatosan, egész lassan csukd le a szemedet, de ne
teljesen. Próbáld meg a fekete pontot emberi szemed legcsekélyebb látóerejével nézni. Azután nyisd olyan
tágra a szemedet, amennyire csak tudod, majd rögtön próbáld meg újra majdnem egészen becsukni, hogy



szinte már semmit se láss. Ismételd ezt párszor. Miután ez sikerült, tartsd nyitva a szemedet, és próbáld
meg azt érezni, hogy egy lyukat fúrsz a falba, és átlépsz rajta. Növeld a fal áttörésére irányuló
eltökéltségedet. Pár perc után észre fogod venni, hogy a tested még az egyik oldalon van, de egy részed
már a falon keresztül átment a másik oldalra. A koncentrációd ereje a fal másik oldalára vitt téged. Érezd,
hogy a tested a fal egyik oldalán, a lelkierőd pedig a másik oldalon van. A lelkierőd a fal másik oldalára
ment, így a testedből pillanthatsz a lelkedre, és a lelkedből a testedre. Engedd, hogy tested felismerje a
lélek képességeit, és mutasd meg a léleknek tested törekvését, hogy vele eggyé váljon. Ha ezt a
gyakorlatot el tudod végezni, koncentrációs erőd nagyon gyorsan jelentős mértékben növekedni fog.
Koncentráció gondolatra

Ha rendkívüli koncentrálóképességre szeretnél szert tenni, próbáld ki a következő gyakorlatot: végy
egy gondolatot, és próbáld meg ezt a gondolatot élővé tenni. Azután vetítsd szemmagasságban a falra. Ha
ez túl nehéz, a gondolat helyett vegyél valamilyen fizikai tárgyat, és állítsd a falhoz. Tartsd nyitva a
szemed. Jobb, ha mindig nyitott szemmel koncentrálunk. Nézd a tárgyat, és kezdj koncentrálni. Hatolj be a
tárgyba. Minden figyelmedre szükség van, hogy áthatolj a tárgyon a másik oldalra. Ha megérkeztél a
másik oldalra, kezdj onnan koncentrálni. Te az ott vagy, a tested pedig az itt. Kezdj el koncentrálni a
másik oldalról, és pillants onnan saját testedre.

Először megpróbálod figyelmedet egy bizonyos tárgyra irányítani, azután belépsz a tárgyba, és végül
túllépsz rajta. Ekkor szemlélővé válsz. Ez a valódi koncentráció. Ez a meditáció titka. Ha ezt ismered,
akkor igen hatékonyan tudsz koncentrálni.
KÉRDÉS: Tehát az a titok, hogy saját magunk szemlélőjévé válunk?  SRI CHINMOY: Egészen
pontosan. 
KÉRDÉS: Olyan, mintha ott állnánk, és saját magunkat szemlélnénk? SRI CHINMOY: Igen, de először
be kell lépni a tárgyba, és azután túllépni rajta. Utána visszatérsz saját magadhoz, és szemlélővé válsz.
Koncentráció apró tárgyra

Ha koncentrációs erőt szeretnél fejleszteni, azonosulj a lehető legkisebb tárggyal. Csak így fogsz
végtelen erőhöz jutni. Isten nem azért rendelkezik végtelen erővel, mert Ő maga a tágasság, hanem mert Ő
éppúgy ott van az elefántban, mint a hangyában. Isten mindenható, mert elefánt és hangya is lehet. Ő a
végtelen, és Ő a véges. Mivel egyidejűleg véges és végtelen, ezért mindenható. Ha tehát meditáció útján
szeretnél erőt szerezni, gondolj csak magára a Végtelenségre, mert abban rejlik Isten végtelen ereje. De ha
koncentrációval szeretnél erőt kifejleszteni, valami nagyon finomra és kicsire gondolj.
Koncentráció képre

Irányítsd a figyelmedet egy képre. Nézheted mestered képét, vagy szemlélheted saját magadat egy
tükörben. Ha a tükörképedre koncentrálsz, érezd, hogy teljesen egy vagy azzal a fizikai lénnyel, akit ott
látsz. Azután próbálj meg belépni a látott képbe. Onnan egy gondolattal kell növekedj: kellesz Istennek, és
szükséged van Istenre. Ismételd: „Kellek Istennek, szükségem van Istenre. Kellek Istennek, szükségem van
Istenre.” Azután meglátod, hogy ez az isteni gondolat lassan, fokozatosan és elkerülhetetlenül beléd hatol
és átitatja egész belső és külső létedet, miközben tisztaságot hoz értelmedbe, életerődbe és testedbe.

Ha gyakorolni szeretnéd a koncentrációt, olyan tárgyat válassz, ami közvetlen örömet szerez neked.
Ha van mestered, akkor mestered képe spontán örömet okoz neked. Ha nincs mestered, válassz valamit,
ami szép, isteni és tiszta, mint például egy virág.
Koncentráció virágra

Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz egy virágra. Nézd néhány másodpercig az egész virágot, és
miközben koncentrálsz rá, próbáld meg azt érezni, hogy te magad vagy ez a virág. Ezzel egyidejűleg
próbáld meg azt érezni, hogy ez a virág szívedben, annak legmélyén növekszik.

Azután fokozatosan próbálj a virág egy bizonyos szirmára koncentrálni. Érezd, hogy ez a szirom,
amelyet kiválasztottál, a valóságléted csíraformája. Pár perc múlva koncentrálj ismét a teljes virágra, és
érezd, hogy az az egyetemes Valóság. Folytasd a gyakorlatot; koncentrálj váltakozva először a



virágsziromra – valóságod csíraformájára –, azután az egész virágra – az egyetemes Valóságra.
Mindeközben egyetlen gondolatot se engedj értelmedbe. Próbáld megőrizni értelmed teljes nyugalmát és
csendjét. A szemedet pedig tartsd félig nyitva.

Egy idő után hunyd le a szemed, és próbáld meg a virágot, amelyre koncentráltál, a szívedben látni.
Kérlek, koncentrálj behunyt szemmel a szívedben lévő virágra, ugyanúgy, ahogyan korábban a fizikai
virágra koncentráltál.
A virág a tisztaság jelképe. Próbáld meg úgy érezni, hogy szíved olyan tiszta lett, mint a virág. 
Az értelem lecsendesítése

Az értelem olyan, mint egy majom. Ha egy majom rád támad, állandóan harapdál és csipked téged,
meg kell, hogy félemlítsd. Ha erőteljes csapást mérsz a majomra minden alkalommal, amikor odajön,
észre fogja venni, hogy reménytelen vállalkozás zavarnia téged. Mindig olyan ébernek kell maradnod,
amenynyire csak lehetséges. Ha egy istentelen gondolat hatol beléd, azonnal el kell űznöd. Ha állandóan
éber vagy, akkor ezek a gondolatok feladják, és nem zavarnak többé.

Legfontosabb a gyakorlás. Ma értelmed úgy viselkedik, mint egy majom. Állandóan kopogtat szíved
ajtaján, és megzavarja szíved békéjét. De értelmed ahányszor csak odajön hozzád, egyszerűen üldözd el,
vagy fordítsd teljes figyelmedet tudatosan valami másra. Ha hagyod, hogy eltérítsen, akkor csak erősödik.
Tudnod kell, hogy ebben a világban mindenkiben van büszkeség, hiúság és önbecsülés. Ha tehát szíved
ajtaját zárva tartod minden alkalommal, amikor értelmed jön, és semmiféle figyelmet nem szentelsz neki,
akkor értelmed egy idő után méltóságán alulinak fogja találni, hogy zavarjon téged.

KÉRDÉS: Miért térítenek el engem állandóan a zavaró gondolatok?
SRI CHINMOY: Azért térítenek el a gondolatok, mert az értelmedben próbálsz meditálni. Az értelem
természetéből adódóan minden gondolatot szívesen fogad – jó gondolatokat, rossz

gondolatokat, isteni gondolatokat és istentelen gondolatokat. Ha értelmedet emberi akaratoddal
szeretnéd uralni, az olyan, mintha egy majmot vagy egy legyet arra kérnél, hogy ne zavarjanak. A
majomnak az a természete, hogy harap és csipked, és a légynek is természetéből fakad, hogy bosszantsa az
embereket.

Az értelem elhallgattatásához egy magasabb erő szükséges. Ez az erő a lélek ereje. Előtérbe kell
hoznod a lélek fényét szíved mélyéről. Két szobád van: a szívszoba és az értelemszoba. Pillanatnyilag az
értelemszoba sötét, megvilágosulatlan és tisztátalan; nem hajlandó megnyílni a fénynek. A szívszoba
ellenben mindig nyitott a fényre, mert ott lakik a lélek. Ha ahelyett, hogy az értelmedre koncentrálnál, a
szíved belsejében lévő valóságra tudsz koncentrálni és meditálni, akkor ez a valóság előtérbe jön. Ha már
biztosan gyökeret vertél szívedben, és átitatott a lélek fénye, akkor már beléphetsz értelemszobádba, hogy
azt megvilágosítsd.
Vigyük az értelmet a szívbe

Érezd azt, hogy a szívedben létezik valami, ami végtelenül erősebb, mint az értelmed. Érezd a lelket,
és hozd elő szíved mélyéről. Érezd, hogy a lélek mérhetetlen erővel rendelkezik. Talán nem látod a lelket,
ennek ellenére hozd előtérbe belső erődet, és ragadd meg vele az értelmedet. Mondd meg az értelmednek:
„Megengedted, hogy pár percig csendben legyek, és ezért hálás vagyok neked. De még mindig imádkozom
és meditálok, még mindig Békéért, Fényért és Üdvösségért könyörgök, és te nem hagyod, hogy
folytassam.” Egyszerűen ragadd meg értelmedet, és húzd be szíved folyamába.

Amíg az értelem enged meditálni, addig nem kell törődnöd vele. De ha elkezd zavarni, és fejfájást
kapsz, az azt jelenti, hogy ellenkezik. Nem engedi, hogy több Békét és Fényt kapj fentről.

Ilyenkor érezd azt, hogy az értelmed olyan, mint egy neveletlen gyerek. Eddig aludt, és hagyta az
anyját meditálni, és Istenhez imádkozni. De most a gyerek felébredt, és rendetlenkedni szeretne. Nem
akarja hagyni, hogy az anyja még több Békére, Fényre és Üdvösségre tegyen szert. Mit tesz tehát az anya?
Megfenyegeti a gyermeket, és azt mondja neki: „Még imádkozom és meditálok. Nem szabad háborgatnod,
nem szabad zavarnod, különben megbüntetlek.”



Koncentráció a belső isteniségre
KÉRDÉS: Szeretném javítani a koncentrálóképességemet, hogy értelmemet eredményesebben

tudjam egyetlen gondolatra irányítani.
SRI CHINMOY: Mielőtt elkezdenél meditálni, ismételd körülbelül hússzor Isten nevét: „Supreme”, olyan
gyorsan, ahogy csak lehet, hogy megtisztítsd lélegzetedet. A lélegzetet meg kell tisztítani, mert amíg a
lélegzet nem tiszta, addig az értelem ide-oda csapong, és nem célirányos. Ha a lélegzet tiszta, az értelem
sem viselkedik úgy, mint egy nyugtalan majom.
Azután kérlek, koncentrálj belső isteniségedre. Próbáld mindig azt érezni, hogy védelmet élvezel, ha
Istennél az isteniségnél vagy. Hagyd, hogy Isten és az isteni tulajdonságok hassanak a benned lévő emberi
és istentelen tulajdonságokkal szemben. Ha az „Isten” szót használod, kérlek, próbáld meg érezni Isten
iránti valódi szeretetedet. Miközben koncentrálsz, érezd, hogy valóban Istenné, Isten lélegzetévé válsz.
Akkor a koncentrációd biztos, hogy segít.
Az értelem kiürítése

KÉRDÉS: Hogyan tudnám az értelmemet kiüríteni, hogy meditálhassak?
SRI CHINMOY: Először is törekedned kell. Azután üressé kell tenned értelmedet. Nem szabad
megengedned, hogy akár egyetlen egy gondolat is értelmedbe lépjen, és ott formát öltsön. Tételezzük fel,
hogy felmerül egy név. Mihelyt a név első betűje megjelenik, megsemmisíted. Az értelmedet
koncentrációd erejével olyan üressé kell tenned, amennyire csak lehetséges.
Tételezzük fel, hogy felmerül benned egy gondolat, egy rezgés, vagy valami más. Azonnal lőj ki rá egy
nyilat, és zúzd darabokra. Jön egy elképzelés, egy ember neve, vagy felmerül egy másik gondolat.
Egyszerűen dobd ki őket azonnal. Nem szabad, hogy megjelenjenek, és behatoljanak az értelmedbe. Szét
kell zúznod őket, mielőtt elérnék értelmedet. Ha azonban a gondolatok és az elképzelések már benned –
testedben és értelmedben – vannak, a következő módon kell meditálnod: lazulj el annyira, amennyire csak
lehetséges, és képzeld el, hogy a tenger közepén vagy. Azután fogadd be ezeket a gondolatokat és
elképzeléseket olyannyira, hogy azoknak ne legyen többé tőled elkülönült létük. Belevesznek a tengerbe.
Ha a gondolatok már benned vannak, akkor dobd őket a tengerbe. Ha kívülről jönnek, akkor ne engedd,
hogy beléd hatoljanak. Ha ezt gyakorlod, meditációd bizonyosan sikeres lesz.
Uralom a gondolatok felett
KÉRDÉS: Hogyan tudnám uralni a gondolataimat?

SRI CHINMOY: Ha a gondolataid nem jó gondolatok, ha istentelenek, egészségtelenek, két módon
uralhatod azokat. Az egyik mód, ha elképzeled, hogy értelmedben van egy szoba, és a szobának
természetesen van egy ajtaja. Ez a te szobád, tehát ott állhatsz az ajtaja előtt, hogy kívül tartsd a
gondolatokat. Értelemszobádat belakatolva tarthatod, és őrködhetsz az ajtónál. Ez a te szobád. Ki léphetne
hát be engedélyed nélkül? Ha azonban az ajtót nyitva hagyod, mindenki beléphet, és ha a gondolatok
egyszer már bent vannak, nehéz őket kidobni. Tehát meg kell akadályoznod, hogy bejöjjenek.

Ha megjelenik egy gondolat, amely nem tiszta, jó vagy isteni, azonnal kezd el nagyon gyorsan
ismételni a „Supreme” szót. A Supreme az én Gurum, a te Gurud, mindenki Guruja. Mindazoknak, akik
elfogadták a mi utunkat, tudniuk kell, hogy a valódi Guru a Supreme. Ismételd tehát a „Supreme”-ot
nagyon gyorsan, és érezd, hogy mindahányszor kimondod a „Supreme”-ot, egy kígyót teremtesz, amely az
istentelen gondolatok köré tekeredik, és megfojtja azokat. Ha féltékenység jön, mondd nagyon gyorsan:
„Supreme”, és meglátod, hogy féltékeny gondolataid köré egy spirál tekeredik, és megfojtja azokat.
A meditáció elsajátítása

Ha úgy szeretnél megtanulni meditálni, hogy előtte nem gyakorlod a koncentrációt, azt kell érezned,
hogy ott állsz belső szobád ajtajában. Ha ennél az ajtónál állsz, csak a barátaidnak engeded meg, hogy
belépjenek a szobádba. Idegeneket, vagy ellenségeket nem engedsz be.

Csak jó gondolatokat, isteni gondolatokat szabad köszöntened. Ők a te igaz barátaid. Nem szabad,
hogy istentelen gondolatok, ellenséges gondolatok lépjenek be hozzád. Értelmedhez állandóan gondolatok



érkeznek – nagyon ébernek kell lenned. Csak az isteni gondolatokat szabad fogadnod. Azután játssz
ezekkel az isteni gondolatokkal. Hadd játszanak értelmed kertjében. Játssz az isteni tulajdonságokkal, az
isteni Szeretet, isteni Erő vagy az isteni Béke gondolatával. Hadd játszanak, és növekedjenek. Miközben
játszol, isteni Igazsággá válsz. Ha csak az isteni gondolatoknak engeded meg, hogy benned játszanak,
akkor eljön majd az idő, amikor észreveszed, hogy nincsenek már benned gondolatok. Egész lényedet
elárasztja a benső Isteniség. Tudatod csak arra törekszik majd, hogy fogékony legyen. És mi jön le és
hatol beléd ekkor? Mérhetetlen Igazság, mérhetetlen Fény, mérhetetlen Szeretet és mindenből határtalan
bőség.

A gondolatoknak két fajtája van: jó gondolatok és rossz gondolatok. Az egyik egészséges, a másik
egészségtelen. Az egészségtelen, istentelen gondolatok az ellenségeink; a jó, isteni gondolatok ellenben a
barátaink. A házunk ajtajánál állunk, és valaki kopogtat. Meg kell néznünk, hogy egy barátról vagy egy
ellenségről van-e szó. Ha barát, akkor beengedjük. Ha ellenség, akkor nem engedjük be. A nehézség
ebben csak az, hogy az ellenségek néha azonnal benyomulnak, ha az ajtót akár csak résnyire is kinyitjuk.
Mit kell tehát tennünk? Először egyáltalán nem nyitjuk ki az ajtót. Belülről bereteszeljük. Igazi barátaink
nem mennek el. Azt gondolják majd magukban: „Valami nincs rendben. Általában olyan kedves velünk. Jó
oka kell legyen, hogy nem nyitja ki az ajtót.” Együttérző egységükből fakadóan végtelen türelemmel várnak
hát.

Ellenségeink azonban csak zavarni és kínozni akarnak, meg akarnak semmisíteni minket. Ők csak
néhány percig várnak. Kis idő múlva elveszítik türelmüket, és azt mondják: „Méltóságunkon aluli, hogy itt
vesztegessük az időnket.” Ezeknek az ellenségeknek megvan a maguk büszkesége. Még nem győzték le a
büszkeséget, így azt mondják majd: „Kit érdekel? Kinek van rá szüksége? Menjünk, és támadjunk meg
valaki mást!”

Ha nem figyelünk a majomra, a majom végül otthagy minket, és valaki mást zaklat majd. Ugyanígy a
negatív gondolat is elhagy, és másvalakinek az értelmét fogja zaklatni. Barátaink azonban azt mondják:
„Nem, nekünk igenis szükségünk van rá, és neki is szüksége van ránk. Akármeddig is várni fogunk rá.”
Ellenségeink tehát pár perc után elmennek. Akkor kinyithatjuk az ajtót, és kedves barátaink ott lesznek és
várnak ránk.

Vegyünk tehát egy gondolatot. Azt mondod, hogy magától értetődően csak jó gondolatokra
koncentrálsz. De sajnos öntudatlanul mégis rossz gondolatokra is meditálunk. Féltékenység, kétség,
bizalmatlanság – tudat alatt mindegyiküket tápláljuk. Ha ilyenfajta rossz gondolatok jönnek, képzeld el,
hogy a rossz gondolatok egy-egy személyt jelképeznek. Egyszerűen tekintsd a féltékenységet, a félelmet, a
kétséget és a képmutatást embernek, és adj nekik emberi alakot: „Ennek a fickónak istentelen
tulajdonságai vannak.” Ha egy jó gondolatról van szó, annak is ugyanúgy adj alakot: „Ez az ember minden
jó tulajdonsággal rendelkezik – alázatossággal, őszinteséggel és így tovább.”

Mit tegyél ezután? Ha egy jó embert látsz, érezd, hogy vezet téged, és próbáld meg őt követni,
ameddig csak kívánja. Ha azonban egy rossz embert látsz – valakit, aki tele van félelemmel,
nyugtalansággal és hasonlókkal – érezd, hogy ő könyörtelenül üldözni fog téged, és azonnal fuss el előle.
Soha nem szabad megengedned, hogy közel jöjjön hozzád. Ha valaki olyat látsz magad előtt, aki
veszélyesnek tűnik, akkor azonnal cselekedj úgy, mintha ő meg akarna semmisíteni téged. Érezd, hogy az
életed maga is veszélyben van. A spirituális életben az emberek nagyon gyakran nem veszik elég
komolyan a rossz gondolatokat. Tápláljuk ezeket az istentelen tulajdonságokat, és azt hisszük, hogy ezek
csak rovarok, akik megszúrnak minket. De ha ilyen istentelen tulajdonságokkal rendelkezel, érezned kell,
hogy azok roszszabbak mint a sárkányok; nagyon veszélyesek.

Kezdheted azzal, hogy jó gondolatokat táplálsz: „Szeretnék jó lenni. Szeretnék spirituálisabb lenni.
Szeretném Istent jobban szeretni. Csak Őérte szeretnék létezni.” Engedd ezeket az elképzeléseket
növekedni magadban. Kezdd egy vagy két isteni gondolattal: „Ma teljesen tiszta leszek. Ma egyetlenegy
rossz gondolatot sem engedek be, csak a béke léphet belém.” Ha hagyod, hogy egy isteni gondolat



növekedjék benned, meglátod, hogy a tudatod pozitív irányba változik.
Az a legjobb, ha azonosulsz mestered tudatával. Ha azonban ezt nehéznek találod, kezdd az isteni

gondolatokkal. „Ma azt szeretném érezni, hogy valóban Isten gyermeke vagyok.” Ez nem puszta érzés,
hanem létező valóság. Képzeld el Szűz Máriát, ahogyan a gyermek Krisztust tartja. Érezd, hogy az Isteni
Anya téged is, mint egy csecsemőt a karjaiban tart. Érezd azután: „Igazán szeretnék bölcsességfénnyel
rendelkezni. Szeretnék Atyámmal tartani. Bárhová menjen is, vele megyek. Fényt fogok kapni tőle.”

Minden pillanatban vagy rossz gondolatok támadnak meg, vagy jó gondolatok ösztönöznek. Minden
gondolat úgy hathat életünkben, mint egy atombomba. Ha rossz gondolat támad meg, megpróbáljuk
eltaszítani. Ha jó gondolat érint meg, megpróbáljuk kibontakoztatni és felerősíteni. Ha korán reggel
elkezdünk meditálni, és megjelenik egy jó gondolat, erősítsük fel azt.

Tegyük fel, hogy ez az isteni szeretet gondolata – nem az emberi, emocionális szeretet, hanem az
isteni, egyetemes szeretet gondolata: „Szeretem Istent, szeretem Isten egész teremtését.” A szeretet lehet
eszményünk. A szeretet lehet legvégső célunk. Ha tehát isteni szeretetről, egyetemes szeretetről,
transzcendentális Szeretetről van szó, akkor magával Istennel van dolgunk.

Meditálhatsz, és megmondhatod értelmednek: „Nem engedem meg, hogy saját kedved szerint működj.
Most Istenre akarok gondolni.” Ismételd csendben vagy hangosan Isten nevét. Majd mondd azt: „Egész
lényemben tisztaságot akarok”, és ismételd: „tisztaság, tisztaság, tisztaság”. Így nem hagyod, hogy
értelmed tisztátalanságra, vagy bármi másra gondoljon. Ne adj egyetlen esélyt sem értelmednek, hogy ide-
oda csapongjon; egyszerűen csak használd az értelmet a saját célodra. Számtalan dolgot elérhetsz az
értelmedben, illetve az értelem segítségével. De az értelem annyira neveletlen és csintalan, hogyha nem
használod, akkor ő használ téged.
Az értelem tisztán tartása

KÉRDÉS: Hogyan tarthatom tisztán az értelmemet?
SRI CHINMOY: Értelmedet úgy tarthatod tisztán, ha állandóan azt érzed, hogy egyáltalán nincs is
értelmed; csak egy gyermeki virágszíved van. Ha valaki megkérdezi tőled: „Mi jár az

eszedben?”, mondd egyszerűen azt: „Nincsen értelmem. Csak gyermekszívem van.” Nem szükséges
értelmedet tisztán tartanod, ha egyáltalán nincs is értelmed. Ily módon könnyedén megoldhatod a
problémát.

KÉRDÉS: Egy éve gyakorlom a koncentrációt és a meditációt, úgy, hogy figyelmemet a
köldökcsakrámra irányítom. De úgy tűnik, hogy a gondolataim feletti uralmat illetően nem haladok
olyan gyorsan, mint szeretnék. Tudnál nekem valamilyen tanácsot adni?

SRI CHINMOY: Nagyon helyes, amit teszel. Testünkben hat spirituális központ van. Te a
Manipurának nevezett központra koncentrálsz. A hagyományos Zen-rendszerben ennek a központnak
tulajdonítanak a legnagyobb jelentőséget. Indiai spirituális tanításaink értelmében ebből a központból
kapod a dinamikus energiát. Ha ezt az isteni energiát isteni célra használod, teremtesz. Ha agresszív célra
használod, akkor pusztítasz.

Ha uralni szeretnéd gondolataidat, akkor a két szemöldököd közötti központra kell koncentrálnod. Ha
nagyon merevvé válsz, és koncentrációd intenzív, nem szabad két percnél tovább koncentrálnod erre a
helyre, különben kezdetben nagyon kimerülsz. Ha viszont a szívközpontra koncentrálsz, békét, szeretetet
és örömet kapsz. Amikor a szívbe lépsz, próbáld meghallani a kozmikus hangzást, a hangtalan hangzást.
Ha szívedből szeretetet, örömet, békét és üdvösséget tudsz felhozni a két szemöldököd közti központba,
meglátod, hogy nem lesznek gondolataid.
A szívre a legbiztonságosabb koncentrálni és meditálni. Így automatikusan tisztulást érsz el, mert a
szívben található a lélek, és a lélek egy a Végtelennel. Innen mindent megkaphatsz.
Légzőgyakorlatok

Rövid emlékeztető meditációhoz: Meditálj lélekteljesen – 
Tudatlanságéjszakád



Játszva legyőzöd.
Rövid emlékeztető meditációhoz: Meditálj feltétel nélkül – 
Legfelsőbb Uradat
Örökre elnyered.
A nyugodt légzés

A helyes légzés a meditációnál nagyon fontos. Ha leülsz meditálni, próbálj meg olyan lassan és
csendesen belélegezni amennyire csak lehet, hogy ha valaki egy cérnaszálat tenne az orrod elé, az meg
sem mozdulna. Mikor kilélegzel, próbáld még lassabban kifújni a levegőt, mint ahogy belélegeztél. Ha
lehetséges, tarts egy rövid szünetet a kilégzés és a következő belégzés között. Ha tudod, tartsd vissza
lélegzetedet néhány másodpercig. De ha nehezedre esik, akkor ne tedd. Soha ne tégy olyat, ami árthat a
szervezetednek vagy a
légzőrendszerednek.
Tisztaság a légzésnél

Az első tulajdonság, amire a légzőgyakorlatok végzésekor gondolnod kell, a tisztaság. Ha belégzéskor
érezni tudod, hogy a lélegzet közvetlenül Istentől, a Tisztaságtól magától jön, akkor lélegzetedet könnyen
meg tudod tisztítani.
Légzőgyakorlatok bizonyos tulajdonságokért

Minden belégzésnél próbáld azt érezni, hogy végtelen békét viszel a testedbe. A béke ellentéte a
nyugtalanság. Kilégzésnél próbáld meg érezni, hogy kiveted magadból azt a nyugtalanságot, ami benned
van, és amit magad körül látsz. Ha így lélegzel, meglátod, a nyugtalanság fokozatosan elhagy. Ha ezt
elvégezted néhányszor, érezd, hogy erőt lélegzel be az univerzumból; kilégzéskor pedig érezd, hogy
minden félelmed elhagyja tested. Azután, ha ezt is elvégezted néhányszor, próbáld azt érezni, hogy
végtelen örömet lélegzel be, és gondokat, szenvedést és szomorúságot lélegzel ki.

Érezd, hogy nem levegőt, hanem kozmikus energiát lélegzel be. Érezd, hogy minden egyes
lélegzetvétellel mérhetetlen kozmikus energia hatol beléd, és ezt az energiát tested, életerőd, értelmed és
szíved megtisztítására fogod használni. Érezd, hogy testednek nincs egyetlen olyan pontja sem, amit ne
járna át a kozmikus energia áradata. Áramlik benned, mint egy folyó, átmossa és megtisztítja egész
lényedet. Kilégzéskor érezd, hogy a benned lévő összes szennyet – minden istentelen gondolatot, minden
sötét ötletet és tisztátalan tettet – kilélegzel. Érezd, hogy kilélegzel mindent, amit magadban istentelennek
nevezel, mindent, amit nem akarsz sajátodnak tartani.

Mielőtt meditálni kezdenél, kérlek, végy néhány mély lélegzetet. Próbáld meg minden mély
lélegzetvételnél elképzelni, hogy egy energiaáram lép beléd. Próbáld azután érezni, hogy tested különböző
részein keresztül lélegzel: a szemeden, füleden, homlokodon, válladon, fejtetődön és így tovább. Érezd,
hogy e helyek mindegyike egy ajtó, amelyet minden alkalommal megnyitsz, ha belélegzel. Így energia
áramlik beléd az Egyetemes Tudatból.

Próbáld meg minden lélegzetvételnél hétszer lassan elismételni a „Supreme”-ot, és újra hétszer
miközben kilélegzel. Hét magasabb és hét alacsonyabb világ van benned. Amikor a belégzésnél a
„Supreme”-ot ismételed, érezd, hogy a benned lévő magasabb világokba mész. Ha elérted a hét magasabb
világot, ott hatalmas erőt találsz. Miközben kilélegzel, gondolj a benned lévő hét alacsonyabb világra, és
próbáld meg a magasabb világok erejét az alacsonyabb világokba dobni. Gyűjts össze mindent a
magasabb világokban, és kilégzéskor, miközben azt ismétled, hogy: „Supreme, Supreme, Supreme ...”,
lépj békével, fénnyel és üdvösséggel az alsóbb világokba, hogy megtisztítsd azokat.

Nálunk Indiában létezik a légzés szabályozásának egy hagyományos rendszere, amelyet pránayamának
neveznek. A prána életenergiát, életleheletet, a yama pedig szabályozást jelent. A pránayama az életlégzés
szabályozása. Az első gyakorlat, amit kipróbálhatsz, abból áll, hogy belégzéskor egyszer elismétled Isten
nevét, Krisztus nevét vagy bármely spirituális mester nevét, akit tisztelsz. Ha mestered adott neked egy
mantrát, akkor azt is ismételheted. A belégzésnek nem kell hosszúnak vagy mélynek lennie. Tartsd azután



benn a levegőt, és ismételd ugyanazt a nevet négyszer. Amikor kilélegzel ismételd a választott nevet vagy
mantrát kétszer. Egy ütemre lélegezz be, tartsd benn a lélegzetedet négy ütemig, és két ütemre lélegezz ki,
miközben belsőleg a szent nevet ismétled. Ha egyszerűen csak a számokat (1-4-2) ismétled, akkor nem
kapsz semmiféle rezgést vagy belső érzést sem. Ha azonban Isten nevét ismétled, isteni tulajdonságai
azonnal beléd lépnek. Azután, ha a levegőt benntartod, ezek az isteni tulajdonságok keringenek benned, és
behatolnak minden benned lévő tisztátalanságba, sötétségbe, tökéletlenségbe és korlátozottságba.
Kilégzéskor pedig, ugyanezek az isteni tulajdonságok kisöprik minden istentelen, korlátozó és romboló
tulajdonságodat.

A kezdő az 1-4-2 ritmussal indul. Ha légzésében gyakorlottabbá válik, képes lesz 4-16-8-as ritmussal
gyakorolni: 4 ütemre belélegezni, 16 ütemre a levegőt benntartani, és 8 ütemre kilélegezni. Ez azonban
csak lépésről lépésre valósítható meg. Néhányan azonban még tovább mennek, ők 8-32-16-os ritmussal
végzik a gyakorlatot. Ez azonban csak az igazán jártasaknak ajánlott.

Egy további gyakorlat a váltakozó légzés. Ennél a hüvelykujjunkkal befogjuk a jobb orrlyukat, és egy
hosszú lélegzetet veszünk a bal orrlyukon keresztül. Belégzéskor ismételd Isten nevét egyszer. Azután négy
ütemre tartsd benn a lélegzetedet, és ismételd Isten nevét négyszer. Engedd el a jobb orrlyukadat, és
gyűrűsujjaddal fogd be a balt; engedd a levegőt két ütemre kiáramlani, közben kétszer ismételd el Isten
nevét. Végezd ezután a gyakorlatot fordítva, hogy a bal orrlyukadat fogod be először. Ennél a gyakorlatnál
nem kell feltétlenül csendben lélegezni, az sem baj, ha hallatszik a légzés. Természetesen ezt a gyakorlatot
ne végezzük nyilvánosan, vagy ott, ahol mások csendben próbálnak meditálni.

Az 1-4-2 ütemű légzőgyakorlatot ne végezzük négy-öt percnél tovább, és a váltakozó légzésből se
végezzünk egyszerre három ismétlésnél többet. Ha ezt hússzor, negyvenszer vagy ötvenszer ismétled,
akkor gerincoszlopod aljáról forróság áramlik a fejedig, és ott feszültséget és fejfájást okoz. Úgy van ez,
mint az evéssel: enni jó, de ha túl sokat eszel, akkor elrontod a gyomrod. Ez a belső hő hasonló módon
hat. Ha a gyakorlatot képességeiden felül végzed, akkor értelmed ahelyett, hogy békéssé válna, öntelt,
szilaj és romboló lesz. Később, ha már kellő belső képességet fejlesztettél 10-15 percig is végezhetsz
váltakozó légzést.

A pránayama a jóga egyik hagyományos ága, sok komoly és bonyolult légzőgyakorlattal. Ezeket a
gyakorlatokat célszerű 10-15 percig vagy fél óráig végezni. De a pránayama veszélyes, ha nincs tanárod,
ki minden lépésnél vezet. Ha a gyakorlatokat helytelenül végzed, tuberkulózist kaphatsz. Indiában nagyon
sokan betegedtek meg azért, mert a gyakorlatokat tuberkulózist kaphatsz. Indiában nagyon sokan
betegedtek meg azért, mert a gyakorlatokat 4-2 ritmusú és váltakozó légzés – nagyon egyszerűek, és
ugyanakkor nagyon hatásosak. Egyáltalán nem ártalmasak a tüdődre.
Mantrák éneklése

A meditáció angyalként jött hozzá, Hogy megvilágosítsa értelmét, Hogy felszabadítsa szívét,
Hogy halhatatlanná tegye életét.

Az AUM-ot legjobb hangosan énekelni, hogy hangzása fizikai fülünkben is rezegjen, és átitassa egész
testünket. Ez meggyőzi külső értelmedet, nagyobb örömérzést és sikerélményt nyújt. Amikor az AUM-ot
hangosan énekled, akkor az „M” hangozzon legalább háromszor olyan hosszan, mint az „AU”.

Ha nem tudsz legmélyebb meditációdba merülni, mert értelmed nyugtalan, ez jó alkalom a mantra
gyakorlására. Néhány percig ismételd a „Supreme”, az „AUM” vagy az „Isten” szavakat. Éppígy
megteheted, hogy az „AUM”-ot vagy a „Supreme” nevét ismétled, ha érzelmi vagy vitális síkon támadás
ér, és rossz gondolatok vagy tisztátalan rezgések hatolnak beléd. Ilyenkor próbáld a mantrát olyan gyorsan
mondani, ahogy csak lehet. Ha értelmedet meg akarod szabadítani a tisztátalanságoktól, a mantrát olyan
gyorsan kell ismételned, mintha egy robogó vonat után futnál, hogy elérd. Ha viszont a mantrát a szokásos
dzsapában ismétled, akkor tedd ezt lélekteljesen, és ne húzd el túl hosszúra, mert nem lesz elég időd a
szükséges öt- vagy hatszázszori ismétlésre.

Az „AUM”-ot sokféleképpen lehet énekelni. Ha hangosan ismétled, akkor a Supreme mindenhatóságát



érzed. Ha lágyan ismétled, akkor a Supreme gyönyörét érezheted. Ha csendben ismétled, akkor a Supreme
békéjét érzed.
Ez a mantra mindent megadhat neked, ami Istené, és mindent, ami Isten kívül és belül, mert az „AUM”
egyszerre Isten élete, teste és lélegzete.

Ha lényed átfogó tisztulását akarod elérni, akkor a dzsapa nagyon hatásos lehet, ha szisztematikusan,
lépésről lépésre végzed. Az első nap ismételd el ötszázszor az „AUM”-ot, a „Supreme”-ot vagy azt a
mantrát, amelyet a mesteredtől kaptál. Másnap ismételd el hatszázszor, harmadnap hétszázszor és így
tovább, míg egy hét után eléred az ezerkétszázat. Csökkentsd azután az ismétlések számát naponta, míg
ismét elérsz ötszázig. Ily módon felmászhatsz a fára, és azután ismét lejöhetsz.

Folytasd ezt a gyakorlatot hétről hétre, egészen egy hónapig. Akár meg akarod változtatni a nevedet,
akár nem, a világ új nevet fog adni neked: tisztaság. Néhány tanítványom elvégezte ezt a gyakorlatot, és azt
kell mondjam, hogy természetük és érzelmi problémáik jelentős tisztulását érték el.

Ha nehezedre esik ezt a gyakorlatot egyszerre elvégezni, részletekben is végezheted. Feloszthatod tíz
alkalomra, hogy minden esetben csak ötvenszer ismétled el a mantrát. Tegyük fel, hogy a nap folyamán tíz
pohár vizet szeretnél inni. Ha mind a tizet egyszerre próbálnád meginni, attól tartasz, hogy felkavarodna a
gyomrod, úgyhogy nem iszod meg egyszerre. De ha most csak egy pohár vizet iszol, és a következőt majd
egy vagy két óra múlva, akkor könnyedén meg tudsz inni tíz pohárral is. Ugyanígy, ahelyett, hogy egyszerre
ötszázszor ismételnéd el az „AUM”-ot, kora reggel csupán ötvenszer ismételd. Egy óra múlva további
ötvenszer. Ha az „AUM”-ot óránként ötvenszer ismétled, az nem tart tovább alkalmanként egy-két percnél.
Mivel óránként két percet könnyen rászánhatsz erre, biztos meg tudod csinálni.

Ha van egyéni mantrád, azt könnyedén elismételheted minden órában ötvenszer. Ez kéthárom percnél
nem tarthat tovább, és bárki tud három percet Istennek szentelni. Nem az számít, hogy egyvégtében hány
óráig ismétled a mantrát, hanem, hogy mennyire teszed azt lélekteljesen.

Mikor az „AUM”-ot ismétled, képzeld el, hogy koronacsakrádon keresztül életenergia, isteni energia
áramlik beléd. Az orrodon át beléd áramló lélegzet nagyon korlátozott. De ha el tudod képzelni, hogy a
fejed tetején van egy nagy nyílás, és ezen keresztül életenergia, kozmikus energia áramlik a testedbe,
akkor kétségtelenül képes leszel meggyorsítani természeted tisztulását és megerősíteni Isten, az Igazság, a
Fény és az Üdvösség iránti törekvésedet és éhségedet.

Kérlek ismételd magadban lélekteljesen a „szeretet” szót: „Szeretet, szeretet, szeretet”. Miközben a
„szeretet” szót lélekteljesen kimondod, érezd, hogy ez a szó szíved legbelső zugában visszhangzik:
„Szeretet, szeretet, szeretet”.

Ha úgy érzed, hogy a béke, az isteni béke fogalma többet jelent neked, ismételd belsőleg a „béke”
szót. Próbáld meg hallani azt a kozmikus hangzást, amely megtestesíti ezt a szót. A „béke” szó egy
csírahanggá* válik, ami szíved mélyén visszhangzik.

Ha fényt szeretnél, akkor ismételd: „Fény, fény, fény”. Miközben ezt a szót énekled, vagy lélekteljesen
ismétled, érezd, hogy ezen szóvá, vagy ezen isteni minőséggé váltál.
Érezd, hogy egész lényed, tetőtől-talpig szeretetté, vagy azzá a tulajdonsággá vált, amit ismételsz. Minden
idegszáladat, szubtilis testedet és fizikai testedet is, abszolút mindent eláraszt a szeretet. Ezeknek a
minőségeknek megvan ez a mágikus ereje.
Szeretet. Béke. Fény. Gyönyör. Válaszd ki azt az isteni tulajdonságot, amellyé válni akarsz.

Az „AUM”-ot többféle módon is énekelhetjük. Ha az „AUM”-ot a lélek hatalmas erejével ismételjük,
olyankor valójában abba a kozmikus rezgésbe lépünk, ahol a teremtés tökéletes harmóniában van, és ahol
az Abszolút kozmikus Táncot jár. Ha az „AUM”-ot lélekteljesen ismételjük, akkor eggyé válunk a
kozmikus Tánccal; eggyé válunk Istennel a Teremtővel, Istennel a Fenntartóval, Istennel az Átalakítóval.

Még, ha mantrádat, dzsapádat és meditációdat ugyanattól a mestertől kaptad is, azokat akkor is három
különböző időpontban kell gyakorolnod, mert ezeknek a gyakorlatoknak az erői nem illenek egymáshoz.
Reggel, ha akarsz, ismételhetsz egy bizonyos mantrát; este gyakorolhatod a dzsapát, és egy másik



időpontban meditálhatsz. Máskülönben, ha meditáció alatt egyszerre csak inspirációd támad, hogy dzsapát
gyakorolj, vagy egy bizonyos mantrát ismételj, azzal csak lerombolod törekvésedet. A dzapa és a mantra
is jelentős erővel bír, de a meditáció legmagasabb formájában, amikor belső lényed Istennel beszélget,
nem létezik gondolat és elképzelés. Értelmed nyugodt és csendes, tehát ilyenkor nem szabad mantrázni
vagy dzsapázni.

Ami engem illet, azoknál, akik az én utamat követik, nem helyezek akkora hangsúlyt a mantrákra. Ha
azonban egy tanítvány valamilyen mantrát szeretne gyakorolni, akkor azt tanácsolom neki, hogy ismételje
Isten nevét, a „Supreme”-ot, vagy énekelje az „AUM”-ot. Ha nem szeretné ezeket az isteni szavakat
ismételni, akkor megteheti, hogy saját lelki nevét ismétli. Bizonyos tanítványnak adtam spirituális nevet,
ez a lelkük neve. Ha lelked nevét tudod ismételni, biztosítalak, hogy előtérbe hozod minden isteni
tulajdonságodat, és isteni erővel töltődsz fel. De ha csak azt a nevet ismételd, amelyet szüleid adtak,
semmit sem érsz el vele. Tételezzük fel, hogy a keresztneved Tamás. Ha folyton azt ismétled, hogy
„Tamás, Tamás ,Tamás”, nem hinném, hogy abból bármi isteni fakadna. Ha azonban a spirituális nevedet,
melyet tőlem kaptál, elismétled lassan mindöszsze tízszer, akkor egy új, termékeny tudat ébred benned.

Tudom, hogy otthon közületek néhányan az „AUM”-ot vagy a „Supreme”-ot ismétlik. Csodálatos, hogy
ezt gyakoroljátok, de kérlek, tegyétek ezt hangosan, és ne magatokban. Engedjétek, hogy a mantra hangzása
fizikai fületekben is rezegjen, és átitassa egész testeteket.
A szív megnyitása

Meditálj éjfélkor
Lélekteljesen és feltétel nélkül.
Isten neked adja
Saját Fény- és Gyönyörgalaxisait,
Hogy azokat játszi könnyedséggel használhasd.

Ha tudsz koncentrálni az ujjad hegyére, egy gyertyára vagy valamely más tárgyra, akkor a szívedre is
koncentrálhatsz. Lehunyhatod a szemed, vagy nézheted a falat, de gondolj mindvégig szívedre, mint egy
kedves barátra. Amikor ez a gondolat annyira intenzívvé válik, hogy egész figyelmedet leköti, akkor
túllépsz a hétköznapi gondolkodáson, és koncentrációba kezdesz. Fizikailag nem tudsz spirituális szívedre
nézni, de összpontosíthatod rá teljes figyelmedet. Így koncentrációd ereje fokozatosan belép a szívedbe,
és végül teljesen kivezet az értelem birodalmából.

Ha nem rendelkezel bőséges mértékű tisztasággal, ha szívedet számtalan földi vágy uralja, akkor
mielőtt szívedre koncentrálnál, tisztaságot kell megidézned. Tisztaság az, ha érzed, hogy egy élő oltár van
szíved legbelső zugában. Ha érzed a belső oltár isteni jelenlétét, automatikusan megtisztulsz. Ha ekkor a
szívedre koncentrálsz, az igen hatékony lesz.

Van egy másik, igen hatásos gyakorlat, ami talán kicsit nehezebb. Először érezd, hogy nincsen se
kezed, se orrod, se szemed, se füled. Nem létezik más, csak a szíved. Ez a szív nem kell, hogy a
mellkasod közepén legyen. Lehet a homlokodban, vagy valahol máshol. Csak azt kell érezned, hogy ez a
szív a tiéd, és te vagy ez a szív. Aztán egy idő múlva felderíted, hol található ez a szív. Hogyan teheted
ezt? Tudatod elárulja, hol található a szíved. Az orvostudomány ezt természetesen hamisnak tartja, és azt
állítja, hogy a szív csak itt lehet, a mellkasunkban. De a spirituális emberek számára a szív bárhol lehet,
mert a spirituális szív a fény lakhelye. Ha a benned rejlő Isteni, a benned levő Supreme, a fény jelenlétét a
harmadik szemeden keresztül akarja megmutatni, ami végtelen fény és végtelen erő, akkor azt mondja
neked, hogy az a szív. Tehát számodra a harmadik szem lesz a fény székhelye. Ez azt jelenti, hogy a
benned lakozó Supreme ezt a bizonyos helyet szeretné felkeresni, és ott szeretne elidőzni.

Amikor elkezded utazásodat, érezned kell, hogy tiéd a szív, és te vagy ez a szív. Aztán egy idő múlva
a tudatod elárulja, hol van ez a szív, vagy ki ez a szív. Ekkor erre a pontra koncentrálsz, és érzed, hogy
számodra ez az egyetlen hely, ahol a szívedet érezheted, és magává a szívvé válhatsz. A szív fényt jelent,
a fény pedig erőt. Minél több fénnyel rendelkezel, annál több erőd lesz. Isten tiszta fény. Ezért Ő mindent



átható, tiszta erő. A fényt és az erőt nem lehet egymástól elválasztani. Itt láthatunk egy elektromos lámpát,
és láthatjuk a konnektort, ahová bedugták. A kettőt szétválaszthatjuk. De a spirituális életben nem tudjuk
elválasztani a fényt az erőtől. A fény maga az erő. És mi is ez a fény? Az egyetemes egység.
Meditáció a szívben (kezdőknek)

A kezdőnek, függetlenül attól, hogy földi években mérve hány éves, azt kell éreznie, hogy gyermek. A
gyermek értelme még nem fejlődött ki. Az értelem csak tizenkét, tizenhárom éves korban kezd
intellektuálisan működni. De ez előtt a gyermek csupa szív. Bármit lát, azt teljesen sajátjának érzi.
Önkéntelenül azonosul vele. Így viselkedik a szív.

Először érezd, hogy gyermek vagy, és képzeld el, hogy egy virágoskertben állsz. Ez a virágoskert a te
szíved. Egy gyerek órák hosszat el tud játszani egy kertben. Egyik virágtól a másikig megy, de nem hagyja
el a kertet, mert örömét leli minden egyes virág szépségben és illatában. A kert benned van, és addig
időzhetsz benne, ameddig csak akarsz. Ily módon meditálhatsz a szívedre.

Amint érzed, hogy gyermek vagy, képes vagy a szívedre meditálni. A gyermeknek mindig van valakije,
aki gondoskodik róla, még ha földi szülei nincsenek is vele. Isten biztosan küld valakit, aki törődik a
gyermekkel, mivel érzi, hogy a gyermek pillanatnyilag gyámoltalan. Ha egy gyermek sír, azonnal jön
valaki, hogy segítsen neki. Ha azonban egy felnőtt sír, az ő sírása még csak nem is őszinte. Ha egy
gyermek csupán egy bonbonért sír is, sírása nagyon őszinte. Abban a pillanatban a bonbon jelenti számára
az egész világot. Ha adsz neki száz dollárt, nem lesz elégedett – csak a bonbont akarja. Ha érzed, hogy
gyermekként sírsz a Fényért, a Békéért és az Igazságért, és csak ezek elégíthetnek ki téged, akkor belső
vágyad beteljesül.

Próbáld meg azt érezni, hogy minden erőd, minden elszántságod és akaraterőd egy bizonyos helyen
található, itt a szívedben. Érezd, hogy ezen a ponton kívül egyáltalán nem létezel. Nincsen szemed, arcod,
semmid sincs. A gyakorlatból csak akkor nyerhetsz intenzitást, ha érzed, hogy egész lényed egyetlen
pontra összpontosult, és nem szétszórt.

Érezd, kérlek, hogy szíved ajtajában állsz, és barátaidat – a szeretetet, a békét, az örömöt, az erőt és
más barátaidat, akiket tisztelsz és becsülsz – megkéred, hogy lépjenek be. Ott állsz szíved ajtajában
érkezésüket várva. Ha látod őket jönni, akkor nyisd ki az ajtót. Ha azonban mások jönnek, akiket nem
hívtál meg, őket ne engedd belépni. A bonyolultság, a hamisság, a tisztátalanság, a bizonytalanság, a
kétség, a féltékenység és más negatív erők mind hívatlan vendégek. Ha szíved ajtajánál látod őket, ne
engedd hogy belépjenek. Kérlek érezd, hogy a szeretet emberi formát öltött, hogy a béke emberi formát
öltött, hogy a fény emberi formát öltött, hogy az öröm emberi formát öltött. Épp így a féltékenység, a
bizonytalanság, a kétség, a tisztátalanság, a bonyolultság és más negatív erők is emberi vonásokat és
alakot öltöttek – emberi szemeddel is láthatod őket. Meghívott barátaidat tehát engedd be; azok azonban,
akik nem a barátaid, akik hívatlanul jöttek, kénytelenek lesznek kint maradni. Nekik nem engeded meg,
hogy belépjenek szíved ajtaján. Még ha naponta csak egyetlen egy barátodra tudsz is csak gondolni, és
csak ezt a barátodat hívod meg, hogy álljon szíved ajtajába, ez akkor is egy isteni barátság kezdete.
Mondd azt magadnak: „Ma csak barátomnak, a szeretetnek, fogom megengedni, hogy belépjen, senki
másnak. Holnap barátomat, az örömet engedem be, és holnapután barátomat, a békét, fogom meghívni.”
Később mondhatod: „Jelentős mértékben fejlődtem, most már megvan a képességem, hogy több barátomat
is meghívjam. Feltétlenül minden barátomat meghívom – szeretetet, örömet, békét, fényt, gyönyört. Eddig
nem volt rá lehetőségem, hogy egyszerre egynél több barátomat tápláljam. Épp ezért csupán egyetlen
barátot hívtam meg. Mostantól fogva az összes isteni barátomat meghívhatom és beengedhetem
szívszobámba.”

KÉRDÉS: Mióta meditálni kezdtem, néhány perc után mindig egyfajta nyomást érzek a fejemben.
Ez néha nagyon zavaró.
SRI CHINMOY: Ez esetben, kérlek, érezd, hogy nincs fejed, és nincs homlokod. Érezd, hogy csak szíved
van. Próbáld meg minden figyelmedet a szívedre összpontosítani. Te a szívhez tartozol; ott van a tudatod,



nem a fejedben. Próbálj meg kifejezetten a szívedre koncentrálni, semmi másra. Felállíthatsz magad előtt
egy tükröt, és így figyelheted ott a szívedet, ha nehéznek találod, hogy belsőleg koncentrálj rá. Ezen kívül
a képemet is nézheted, és ahelyett, hogy a harmadik szememre néznél, nézd a szívemet. Tehát koncentrálj
saját szívedre – tükörrel vagy anélkül – vagy nézd az én képemet, és érezd a szívemet, amelyik neked
jobban tetszik. Ez a nyomás azért jelentkezik, mert rossz helyen meditálsz. Az értelmedben meditálsz; ez a
mi utunkon nem tanácsos.
Vizualizációs gyakorlatok

Hogyan használd azt a spirituális energiát, Amit meditációdból szerzel?
Ne használd el mindet egyszerre!
Olyan az, mint nehezen megszerzett Földi gazdagságod.
Ha értékeled és óvod,
Elő tudod majd venni
Isten kiválasztott órájában,
Hogy Istennek az Ő saját módján 
Örömet szerezz.
Vizualizációs gyakorlatok

Kérlek, képzelj el szívedben egy virágot, egy rózsát. Érezd, hogy a rózsa még nem nyílt ki teljesen,
még bimbó. Miután két vagy három percet meditáltál, próbáld meg elképzelni, ahogy a rózsa sziromról
sziromra kinyílik. Lásd és érezd, ahogy a rózsa sziromról sziromra nyílik. Azután öt perc elteltével
próbáld meg azt érezni, hogy egyáltalán nincs szíved, csak egy virág van benned, amit „szív”-nek hívnak.
Nincs szíved, csak egy virág. A virág a szíveddé vált, vagy a szíved vált virággá. Hét vagy nyolc perc
után érezd, kérlek, hogy a virágszív vagy a szívvirág beborította egész testedet, a tested már nem létezik.
Tetőtől-talpig rózsa illatát érzed. Ha a térded szemléled, a rózsa illatát érzed. Ha a fejedre tekintesz, a
rózsa illatát érzed. Mindenhol a rózsát érzed. A rózsa szépsége, illata és fénye áthatotta egész testedet. Ha
érzed, hogy tetőtől-talpig a rózsa szépségévé, illatává, fényévé és gyönyörévé váltál, akkor kész vagy
arra, hogy magadat a Supreme lába elé helyezd, aki az én Gurum, a te Gurud, és mindenki Guruja. Azt
érzed: „Ó Legfelsőbb Úr, íme Lábad elé helyezem magam.” Ezután meditációd véget ért.

Képzelj el valami nagyon tágasat, csendeset és nyugodtat. A meditáció kezdetén érezd, hogy egy
végtelen óceán van benned, és ennek a mélyére merültél, ahol minden csendes. Ha ezzel a végtelen
óceánnal, a csend áradatával azonosulni tudsz, akkor nagyon könnyű lesz meditálnod.

A meditáció olyan, mintha leszállnánk a tenger mélyére, ahol minden békés és nyugodt. Meglehet,
hogy a felszínt hullámok sokasága borzolja, de a tenger ez alatt érintetlen marad. A tenger, legmélyebb
mélységében, tiszta csend. Amikor meditálni kezdünk, először saját belső létünkhöz próbálunk eljutni,
valódi létezésünkhöz – azaz, mondhatni, a tenger fenekére. Itt nincsenek ránk hatással a külső világból
jövő hullámok. A félelem, kétség, aggodalom és mindennemű világi nyugtalanság szertefoszlik, mivel
bennünk szilárd béke van. Mivel értelmünk tiszta béke, tiszta csend és tiszta egység, a gondolatok nem
érinthetnek meg. Mint a halak a tengerben, fickándoznak és tovaúsznak, de nem hagynak nyomot. Tehát
legmagasabb meditációnkban úgy érezzük, hogy a tengerben vagyunk, és a tenger állatai nem
befolyásolhatnak minket. Úgy érezzük, mi vagyunk az ég, és a szárnyaló madarak nincsenek hatással ránk.
Értelmünk az égbolt és szívünk a határtalan óceán. Ez a meditáció.
Meditációs gyakorlat: az égbolt tágassága

Kérlek, szemedet tartsd félig nyitva, és képzeld el a tágas égboltot. Kezdetben érezd azt, hogy az
égbolt előtted van. Utána próbáld meg érezni, hogy olyan tágas vagy, mint az égbolt, vagy hogy te magad
vagy a tágas égbolt. Néhány perc után csukd be, kérlek, a szemed, és próbáld meg a szívedben látni és
érezni az égboltot. Érezd, kérlek, hogy te az egyetemes szív vagy, és az égbolt, amelyre meditáltál, és
amivel azonosultál, benned van. A spirituális szíved végtelenül tágasabb, mint az égbolt, így az könnyedén
elfér benned.



Ha meditálni szeretnél, gondolj valami nagyon tágasra – az égboltra, az óceánra, a hegyekre
– és válj eggyé a tágassággal, ami tiszta erő.

Ha az energia nagyon túláradó mértékben jön, engedd – mint egy folyót – végigfolyni a lábujjad
hegyétől a fejed tetejéig. Ne próbáld megállítani. Ne engedd, hogy egy bizonyos helyen összegyűljön.
Hagyd, hogy folyékony energia formáját vegye fel. Meglátod, hogy automatikusan ismét megnyugszol és
lecsendesülsz. Azzal, hogy tudatosan próbálod segíteni az energia áramlását magadban egyik helyről a
másikra, örömödet tudod lelni ebben az isteni energiában.

Meditációdban próbáld meg érezni, hogy a meditáció folyama minden kényszer és erőfeszítés nélkül
áramlik át rajtad. Hagyd, hogy az isteni Tudat átáramoljon rajtad. Ez az áramlás a valódi meditáció, amit
már nagyon sokszor átéltél. Meditációd mindig valódi lehet, ha engeded, hogy a Tudatfolyam áramoljon
benned és rajtad keresztül.

Rögtön a meditáció után azt kell érezned, hogy szíved fénye olyan, mint egy folyó, amely lényed
minden pontjához eljut. A tudat-víz, a tudat-folyam megtalálta a módját, hogy teljesen kielégítően
beáramoljon lényed más részeibe. Így egyáltalán nem merülhet fel a félelem. Ebben az esetben érzed,
hogy kapcsolat van szíved és lényed más részei között.

Tehát amikor meditálsz, meditálj a szívre. Azután próbáld elérni, hogy szíved békéje, fénye és üdve
egész lényedet átitassa. A szívedben van békéd, és ennek, mint egy virágnak, sziromról sziromra ki kell
nyílnia – itt, ott és mindenhol. Így lesz egy békevirágod, melynek szirmai lényed minden részében
kivirágoztak.

Kérlek, próbáld meg elképzelni, hogy szívközpontodból egy fehér fényoszlop emelkedik. Képzeld el,
hogy ez a fehér fényoszlop keresztülhatolt fejed tetején, és most körülbelül hét centiméterrel a fejed fölött
lebeg. Most elkezdhetsz meditálni. Egy idő után érezd, hogy nem vagy semmi más, csupán ez a fény.
Érezd, hogy teljesen ez a te saját lényeged. Ha saját lényegednek tudod érezni, minden problémád
kétségtelenül megoldódik.

Mindennap, amikor meditálsz, próbáld meg azt érezni, hogy Isten, a Belső Vezető szívében vagy. Bár
még nem láttad a Supreme-ot, egyszerűen értelmeddel képzeld el Őt, mint egy teljesen arany emberi lényt.
Képzeld el, hogy közvetlen előtted áll, te pedig az Ő Szívében, az Ő Ölében, vagy az Ő Lábánál vagy. Ne
gondold, hogy tizennyolc, negyven vagy hatvan éves vagy. Nem! Gondold azt, hogy csak egyhónapos vagy,
és a Supreme mélyen a Szívében vagy az Ölében tart.
KÉRDÉS: Hogyan lehet legjobban meditálni a Holdra?

SRI CHINMOY: Ha a teliholdra meditálsz, érezd, hogy a tudatod teljesen kivirágzott benned. A
lótusznak sok szirma van. Tehát gondolj magadban egy teljesen kinyílt lótuszra. Megcsodálhatod a
teljesen kivirágzott lótusz szépségét. Ha az újholdra meditálsz, azt kell érezned, hogy egy virágszirom már
kinyílt, és még sok virágszirom van, ami majd kibontakozik. Ez örömet okoz, mert megvan a reményed,
hogyha a virágnak egy szirma már kibontakozott, holnap egy további nyílik ki, és holnapután még egy. Így
folytonos fejlődést látsz. Ha már valami fejlődést látsz, érzed, hogy hamarosan eljön a teljesség. A
telihold a teljesség örömét adja, az újhold pedig a fokozatos fejlődés felismerése által nyújt neked
örömet.
Kontemplációs gyakorlat: az arany lény

Koncentráltunk és meditáltunk, most pedig kontemplálni fogunk. Próbálj meg elképzelni egy arany
lényt, és érezd, hogy ez a lény végtelenül szebb, mint a legszebb gyermek, akit itt a földön valaha is láttál.
Ez a lény a mi Szeretett Supreme Urunk. Te egy isteni szerető vagy, és az arany lény a te Szeretett
Supreme Urad.

Próbáld meg elképzelni, hogy teljes lényed és a Szeretett lénye is a Himalája egy csúcsán, vagy a
Csendes-óceán legmélyén vannak, amelyik neked könnyebb. Ha ezt megérezted, mosolyogj magadban.

Pár másodperc után, kérlek, érezd, hogy te magad vagy a Szeretett Supreme, az arany lény, az isteni
szerető. Ez olyan, mint egy isteni bújócska. Amikor te válsz a Szeretett Supreme-má, az isteni szerető



keres téged, amikor pedig az isteni szeretővé válsz, akkor te keresed a Szeretett Supreme-ot. Tehát az
egyik pillanatban a legfelsőbb szerető vagy, és a következő pillanatban a Szeretett Supreme, a Legfelsőbb
Úr.
Kezdetben, kérlek, félig nyitott szemmel végezd ezt a gyakorlatot. Később, ha már haladóvá válsz,
lehunyhatod a szemedet.
Vezetett meditációk

Miért szeretne a lélek meditálni? A lélek azért szeretne meditálni, Mert szeretné jobban
kinyilvánítani A Supreme-ot.
A lélek tudja, hogy a meditáció A válasz.
Béke

A fejed tetején található a koronacsakra – Sahasrara csakrának hívják. Képzeld el azt, hogy ez a
központ hétszer kinyílik – képzeld el, de ne számold. Minden megnyílásnál egy teljes fordulatot tesz.
Miközben forog, ismételd a „béke”, az „AUM” vagy a „Supreme” szót. E közül a három mantra közül
kettőt is kipróbálhatsz.
Fény

Képzelj el egy korongot a harmadik szemednél. Képzeld el, hogy ez a korong az óramutató járásával
megegyező irányban forog, és ismételd el hétszer a „fény”, az „AUM” vagy a „Supreme” szót, amelyiket
éppen akarod.

Azután képzelj el ebben a forgó korongban hét nagyon tisztán fénylő lángot. Próbáld meg elképzelni,
amint ezzel a hét lánggal játszom.* És próbáld meg időnként azt látni, hogy ahelyett, hogy játszanék velük,
eggyé váltam ezekkel a kis lángokkal.
Gyönyör

Most a szívközpontra meditálunk; ez az a hely, ahonnan a hangtalan hangzás – Anahata Nada – ered.
Képzelj el egy korongot, ami a szívközpontod körül forog. Most ismételd a „gyönyör”, az „AUM” vagy a
„Supreme” szót. Képzelj el ebben a körben, a szívedben, egy mindennél hatalmasabb virágoskertet.
Próbálj meg elképzelni ebben a hatalmas kertben egy szép nagy tavat. A tó vize ezüstös. Úszol benne,
lemerülsz, és olyan dolgokat teszel, amik örömet okoznak. Azután pillantsd meg a tavon az Arany
Csónakot. Szállj be az Arany Csónakba, és próbáld meg elképzelni, hogy miközben beszállsz, egész
lényed teljesen arannyá változik.
Különleges meditáció 30 év alatti keresők számára

Ma egy különleges meditációs gyakorlatot végzünk. A figyelmünket különböző helyekre fogjuk
irányítani. Amikor a fejünk tetejére koncentrálunk, egy kagylót képzelünk el. Mikor koncentrációnkat az
értelmünkre, a fejünk belsejére irányítjuk, egy gyönyörű rózsát fogunk elképzelni. Amikor szívünkre
koncentrálunk, egy szép lótuszt képzelünk el, és mikor a köldök területére, vagy a köldök alatti területre,
akkor néhány szál jázmint.

A kagyló az isteni győzelem jelképe. Amikor fejünk tetejére, a koronacsakrára meditálunk, ha
belefújunk a kagylóba, az segít megszólaltatni az isteni győzelem hangjait. Amikor magára a fejre, az
értelemre meditálunk, akkor a rózsa szépsége és illata segít, hogy megvilágosítsuk sötét emberi életünket.
Mikor a szívben meditálunk, a lótusz szépsége és illata segít azonosulni a lelkünkkel. Ha azután a köldök
területére meditálunk, a jázminvirágok segítenek, hogy tisztátalan testi valóságunkat megtisztítsuk.

A legjobb a köldök területével kezdeni. Meditálj tehát néhány másodpercig a köldök területére.
Képzeld el a jázminvirágokat, és teremts tisztaságot. A jázmin tisztaságot jelképez. Lépj tovább aztán a
szívközponthoz. Képzelj el ott egy lótuszt, és azonosulj a lelkeddel. Aztán ha a fejedhez érsz, képzelj el
egy rózsát, és világosítsd meg sötét emberi életedet. Térj át aztán a fejtetődre, és képzelj el egy kagylót,
az isteni győzelmet. Képzeld el, hogy az az isteni győzelmet hirdeti, a te győzelmedet.
Különleges meditáció 30 év feletti keresők számára

Koncentrációnkat először a szívre irányítjuk, majd a harmadik szemre, és utána a fej tetejére.



Miközben a szívünkre koncentrálunk, elképzelünk egy arany csónakot. Amikor a harmadik szemre
koncentrálunk, az égboltot képzeljük el. Miközben a fejünk tetejére, a koronacsakrára koncentrálunk, a
Napot fogjuk elképzelni. A csónak saját Örökkévalóságod csónakja, az égbolt saját Végtelenséged
önkiterjesztése, a Nap pedig saját Halhatatlanságod új teremtése.

Kezdjük tehát a csónakkal. Képzeljük el a csónakot a szívünkben. Ez a csónak Örökkévalóságunk
csónakja, ami bennünk vitorlázik. Mikor a harmadik szemünkre meditálunk, elképzeljük az égboltot és
saját Végtelenségünket. Saját Végtelenségünk kiterjedését fogjuk megfigyelni. Azután a koronacsakrára
meditálunk, és elképzeljük a Napot, ami saját Halhatatlanságunk új teremtése.
Koncentráció, meditáció, kontempláció a harmadik szemre

Most a harmadik szemre fogunk koncentrálni. A harmadik szem két szemöldökünk között található, és
egy kicsivel felettük. Erre a pontra fogunk koncentrálni, meditálni és kontemplálni.

Koncentráció közben néhány percre képzeljünk el egy égő, arany lángot a harmadik szemünkben. Amit
mi képzeletnek nevezünk, az nem más mint egy létezés-valóság, egy önálló világ. Tehát koncentráljunk, és
koncentráció közben érezzünk égő lángot a harmadik szemünkben. Lélegezzetek olyan lassan és nyugodtan,
ahogy csak lehet. Belégzésnél próbáljátok meg érezni, hogy nem az orrotokon, hanem a homlokotokon
keresztül lélegeztek. Kilégzéskor is a homlokotokon át lélegeztek. Majd érezzétek az égő lángok jelenlétét
a homlokotokban, pontosan a harmadik szemetekben.

Most meditáljunk a harmadik szemre. Ezúttal is homlokunkon keresztül lélegzünk be és ki. Képzeljétek
el a Napot vagy a belső napot, ami végtelenül sugárzóbb, mint az égitest. Képzeljetek el legalább egy
napot a homlokotokban, a harmadik szemetekben, és ezen a napon belül képzeljetek el számtalan lángot
vagy fénysugarat. Ezúttal a szemeteket tartsátok teljesen nyitva, hogy a Nap fényével és erejével együtt,
annak hatalmasságát is érezhessétek.

Most kontemplálni fogunk. Spirituális szempontból a kontempláció az elválaszthatatlan egység
legédesebb formája. Ez az egység az isteni szerető egysége Szeretett Legfelsőbb Urával. Az isteni szerető
és a Szeretett Legfelsőbb Úr között fennálló egységet kontemplációnak nevezik. A kontempláció, a valódi
kontempláció erejénél fogva ébredünk rá, hogy nemcsak isteni keresők, hanem isteni szeretők is vagyunk,
és Isten a mi Szeretett Legfelsőbb Urunk. Olyanok vagyunk, mint a kis vízcseppek, míg Isten a tenger. A
tengert számtalan csepp alkotja, másfelől a tenger magába foglalja a cseppeket. Először a lángokat
képzeltük el, aztán magát a napot. Ha helyesen tudunk kontemplálni, eggyé válunk magával Istennel.
Amikor a keresők, az istenszeretők és Isten együtt játszanak, énekelnek és táncolnak, Isten az egységben
rejlő sokféleség dalát énekli. Amikor az Abszolút Egy az Ő transzcendentális aspektusában marad, és a
keresők és istenszeretők jönnek el Hozzá, Isten a sokféleségben rejlő egység dalát énekli. Kontempláljunk
tehát a harmadik szemre. Érezzük először néhány percre, hogy szerető-lángok vagyunk, utána érezzük,
hogy a Szeretett-Nap vagyunk. Így felcseréljük szerepeinket.
„Legfelsőbb Uram, én abszolút kezdő vagyok, és szükségem van a tanácsodra.”

„Örök gyermekem, mielőtt kívánságodat teljesítem, engedd meg, hogy előbb az én kívánságom
teljesüljön. Rendkívül hálás vagyok neked. Nagyon büszke vagyok rád, mert ma tudatában vagy annak, mit
mondasz, és tudatában vagy annak, mit fogsz tenni. A mai nap nagyon fontos, mind a te, mind pedig az én
életemben. Szíved spirituális törekvéssel telt szív, az én szívem pedig odaadó szív. A meditáció egy
isteni labda, amivel a kereső örökké játszik, a spiritualitás pedig egy végtelen, széles mező. Nos,
szeretnék néhány tanácsot adni választott eszközömnek.

Légy egyszerű. Először is légy egyszerű. Az egyszerűség ad lelki békét. A gyermek egyszerű.
Mostantól kezdve gondold és érezd, hogy van egy másik neved, és ez a név: egyszerűség.

Légy őszinte. Őszinteséged az, ami sajátjának, teljesen a sajátjának mondhat engem. Őszinteséged az,
ami éreztetheti veled, hogy te Belőlem vagy, és Én állandóan érted vagyok. 
Légy tiszta. Tiszta szíved az, ami minden pillanatban éreztetni tudja veled, hogy benned növekszem,
benned ragyogok, és benned teljesülök be. 



Légy biztos. Légy biztos abban, hogy amit teszel, az teljesen helyes. A meditáció az egyedüli helyes
dolog. Ha meditálsz, Engem a Saját módomon örvendeztetsz meg. Ha Engem a Saját módomon
megörvendeztetsz, meditálsz.”
„Szeretett Legfelsőbb Uram, meditálni fogok, már meditálok is.”

Meditáció az egyszerűségre, az őszinteségre, a tisztaságra és a biztosságra Ismételjétek az
„egyszerűség” szót magatokban, a fejetekben. Eközben kezeteket helyezzétek a fejetek tetejére, a
Sahasrara csakrára, vagy koronacsakrára. Ismételjétek magatokban hétszer az „egyszerűség” szót, és
koncentráljatok fejeteknek erre a pontjára.
Most ismételjétek a szívetekben hétszer csendben, lélekteljesen: „őszinteség”. Koncentráljatok szívetekre,
és ismételjétek hétszer csendben: „őszinteség”.
Most a „tisztaság” szót ismételjétek a köldök központban, vagy a köldökötök körüli területen. Kérlek,
ismételjétek hétszer csendben a „tisztaság” szót a leglélekteljesebben.
Most a harmadik szemre, a szemöldökök közötti homlokrészre meditáljatok. Ismételjétek a „biztosság”
szót hétszer.
(Sri Chinmoy jobb kezének középső ujját a harmadik szemre, az Adzsna csakrára helyezi.)
Ismételjétek itt hétszer csendben a „biztosság” szót.
Most tegyétek a kezeteket a fejetek tetejére, és egyszerűen mondjátok háromszor „Egyszerű vagyok,
egyszerű vagyok, egyszerű vagyok.”
Most helyezzétek kezeteket a szívetekre, és egyszerűen mondjátok háromszor: „Őszinte vagyok, őszinte
vagyok, őszinte vagyok.”
Tegyétek most a kezeteket a köldökötökre, és egyszerűen mondjátok háromszor: „Tiszta vagyok, tiszta
vagyok, tiszta vagyok.”
Most helyezzétek kezeteket a harmadik szemetekre, és mondjátok háromszor: „Biztos vagyok, biztos
vagyok, biztos vagyok.”
Meditáció egy virágra
(Sri Chinmoy minden jelenlévőnek adott egy virágot)

Mint mindnyájan tudjuk, a virág a szépséget jelképezi. A szépség egyszerűség. A szépség őszinteség.
A szépség alázat. A szépség tisztaság. A szépség isteniség. 
Az egyszerűség a lélek, a lélek pedig Isten közvetlen képviselője. Most néhány percre érezzük, hogy se
testünk, se vitálisunk, se értelmünk, sőt még szívünk sincsen. Most csak lelkünk van, és most egyedül a
lélek, Isten közvetlen képviselője vagyunk. Próbáljátok meg úgy érezni, hogy a lélekké váltatok. Ne
öntsétek formába ezt az elképzelést. Egyszerűen csak ismételjétek magatokban: „lélek, lélek, lélek”, és
érezzétek, hogy Isten tudatos és közvetlen képviselőjévé váltatok.
Őszinteség. Mindnyájan tudjuk, mi az őszinteség. A fizikai, a vitális és a mentális síkon az őszinteség
legmagasabb formája, ha igazat mondunk. Ez a külső világban egy cselekedet. A belső világban az
őszinteség azt jelenti, hogy Isten szemével látjuk az Igazságot, Isten szívével érezzük az Igazságot, és Isten
transzcendentális Látomásának és egyetemes Valóságának Igazságává fejlődünk. Ez a belső őszinteség.
Érezzük tehát, hogy belső őszinteséggé váltunk, és hogy mindent Isten szemével látunk, mindent Isten
szívével érzünk, és Isten transzcendentális Látomásává és egyetemes Valóságává válunk. Váljunk belső
őszinteséggé!
A belső világban az alázat állandóan arra emlékeztet minket, hogy mik voltunk korábban, mik vagyunk
most, és mivé válunk majd. Alázatunknál fogva kezdtük el a spirituális életet. Az alázatban megvan a
törekvés, hogy a játékot befejezze.
Az alázat az, ami táplálja bennünk a lelkesedést, hogy megismerjük és felnövekedjünk a magasabb
valóságokhoz. Minden bennünk van. De pusztán azért, mert alázatosak vagyunk, a magasabb valóságoknak
lehetősége nyílik rá, hogy beteljesedjenek rajtunk keresztül. Meditáljunk néhány percet őszinte belső
alázatunkra.



Tisztaság. Tágabb értelemben véve a fizikai tisztaság, külső tisztaság; a vitális tisztaság nyitott szívet, a
mentális tisztaság pedig az istentelen és egészségtelen gondolatok hiányát jelenti. A belső tisztaság
hálaszívünk. Ha valóban meg akarjuk tudni, mi a tisztaság, hálaszívünk meg tudja nekünk mondani. A
belső világban a hála az egyedüli tisztaság. Hálán, a bennünk lakozó Supreme iránti állandó hálán
keresztül terjesztjük ki tudatunkat, és ismerjük meg magasabb látomásunkat és valóságunkat. Ha el tudjuk
vetni a hála magját, és az kicsírázik, aztán egy kis növénnyé fejlődik, végül pedig egy hatalmas mangófává
nő, akkor ez alatt a hálaszívünkben növekvő mangófa alatt, ezer és ezer kereső találhat majd menedéket,
és érheti el az isteniséget.
Érezzük néhány percre, hogy amik most vagyunk, és amivé örökké leszünk, az nem más, mint egy hálaszív.
Végül a virág az isteniséget jelképezi. Az önmagát kibontakoztató lélek bennünk, a belső isteni bennünk
tudja, hogy minden másodpercben, amikor az életerő, az értelem és a test az Igazság és a Fény oldalára
állnak, a magasabb igazság, a sugárzóbb isteniség és a megvilágosítóbb Halhatatlanság világa dereng fel a
Földön. 
Szeretném elmondani minden keresőnek, hogy a spirituális élet a lélekért való élet. Tudatosan eggyé kell
válnunk a lélekkel. Miért? Mert életünkben csak akkor ébredhet valódi elégedettség, ha érezzük
egységünket a lélekkel. Külső elégedettségünk sosem hozhat valódi elégedettséget. A valódi elégedettség
az, ha egyek vagyunk a lélekkel. Csak akkor lehetünk állandóan boldogok, ha Istennek az Ő saját Módján
szolgálunk Megelégedésére. Isten a mi legfelsőbb Valóságunk. Minél inkább hallgatunk a lélekre, annál
inkább a Legfelsőbbé fejlődünk. Csak így lehetünk örökre elégedettek. Meditáljunk tehát az isteniségre, a
saját legfelsőbb isteniségünkre.
Meditáció isteni tulajdonságokra

Holnaptól kezdve
Reggeli meditációm
Olyan szép lesz, mint a hajnalhasadás, Déli meditációm
Olyan erőteljes, mint a Nap,
És esti meditációm
Olyan békés, mint az égbolt.
Meditáció isteni tulajdonságokra

KÉRDÉS: Melyik isteni tulajdonságra meditáljunk először?
SRI CHINMOY: Amikor törökülésben vagy lótuszülésben ülsz, és belélegzel, tudatosan érezd, hogy isteni
Szeretetáradat folyik át egész testeden. Szeretet nélkül nincs Isten, és emberi létezés sincsen. Szereted
magadat, szereted Istent, szereted azokat, akik közel állnak hozzád, és szereted az emberiséget, mint
egészet. Ezért először Isten Szeretet-aspektusát próbáld meg előtérbe hozni. Ha ezt a Szeretet-aspektust
már megszilárdítottad magadban, meglátod, az öszszes többi aspektus bizonyosan jön majd. A Szeretet az
összes isteni tulajdonság előfutára. Ha tehát Istenért sírsz, érezz Szeretetet – azonnali, spontán, fenntartás
nélküli, lélekteljes Szeretetet. Isten összes többi isteni tulajdonsága bizonyosan követni fogja ezt az isteni
szeretetet.

KÉRDÉS: Hogyan meditálhatok napközben az isteni szeretetre?
SRI CHINMOY:, Minden reggel meditáció előtt ismételd, kérlek a „szeretet” szót. Amikor a „szeretet”
szót kiejted, próbáld érezni, hogy a kezed, a lábad, a szemed és minden testrészed

képessége megnövekedett. Mikor azt mondod, „szeretet”, érezned kell, hogy karjaid erősebbek lettek
– nem azért, hogy megüss valakit, hanem hogy az emberiségért dolgozz. Koncentrálj azután a szemedre, és
próbáld érezni, hogy szemedet arra használod, hogy mindenben csak a jót lásd. Ha a füledre koncentrálsz,
próbáld érezni, hogy csak jó dolgokat, buzdító és ösztönző dolgokat akarsz hallani. Minden egyes
alkalommal, amikor kimondod, „szeretet”, koncentrálj valamelyik testrészedre. Azután próbálj belső
tudatosságodra koncentrálni. Próbáld kiterjeszteni azt.

KÉRDÉS: Hogyan szerezhetek több fényt, illetve hogyan hozhatom azt bensőmből elő? SRI



CHINMOY: Azt szeretnéd tudni, hogyan kaphatsz fényt, vagy hogyan hozhatod előtérbe a Fényt. Ehhez
bizonyos előkészület szükséges: az előkészület tiszta koncentrációd és tiszta meditációd. Amikor
elkezdesz meditálni vagy koncentrálni, próbáld meg azt érezni, hogy a Fényből jössz, és a Fényben vagy.
Ez nem képzelgés, és nem hallucináció. Egyáltalán nem. Amikor elkezdesz meditálni, egyszerűen érezd,
hogy mi vagy. Az, hogy magadban hordozod a Fényt, és hogy te magad vagy a Fény, valódi, élő és
kézzelfogható igazság. Észre fogod venni, hogy belülről egy Fényfolyam kezd önkéntelenül áramlani.
Először a szívedben fogod érezni. Azután a homlokodban, a harmadik szemben, és végül mindenütt érzed
majd.
Van egy másik gyakorlat is, hogy Fényt lássunk. Belégzéskor, kérlek érezd, hogy valami olyat lélegzel be,
ami megtisztít mindent, ami benned tisztítást igényel, és ugyanakkor megerősít mindent, amit nem tápláltál.
Kezdetben egy sor olyan dolog van benned, amit meg kell tisztítani, és sok minden, ami éhes. Ha tehát azt
érzed, hogy táplálod, erősíted, és egyidejűleg tisztítod is ezeket a dolgokat, meglátod, hogy a Fény
teljesen természetes dologgá válik.
Koncentráció bizonyos csakrákra, a béke elérése érdekében

KÉRDÉS: Melyik csakrára kellene koncentrálnunk, hogy békéhez jussunk? SRI CHINMOY: Két
csakra van, amelyhez a béke eléréséért folyamodhatunk. Az egyik a szívcsakra, a másik a fejtetőcsakra.
Ha a szívközpontba megyünk, az a béke, amit ott kapunk,

földi létünkre és mindennapi tevékenységünkre korlátozódik. A szívközpont használata esetén, ha az
emberek veszekszenek körülöttünk, és harcolnak, az nincs hatással ránk. Ha azonban ezen a csakrán
túllépve a fejtetőcsakrához – amit Sahasrara csakrának, vagy ezerszirmú lótusznak is neveznek – megyünk,
és megnyitjuk, akkor végtelen Békét, örök Békét és transzcendentális Békét kapunk, mert ez a csakra a
Legfelsőbb Magassággal van összeköttetésben.

KÉRDÉS: Úgy tudtam, hogy a fejtetőcsakra a gyönyörrel áll kapcsolatban? SRI CHINMOY:
Minden központ hatása összefonódik. A Béke, a Fény és a Gyönyör összetartoznak. Mi más a Gyönyör, ha
nem a legfelsőbb elégedettség? Béke is csak a Fény és megvilágosodás jelenlétében jöhet létre.

KÉRDÉS: Hogyan hozhatunk le békét, ha idegesek és nyugtalanok vagyunk? SRI CHINMOY: Két
lehetőség van. Az egyik abból áll, hogy lassan belélegzünk és háromszor nagyon lassan elismételjük a
„Supreme” szót. Ha azonban ezt nehéznek találod, akkor ismételheted a Supreme-ot olyan gyorsan is,
ahogy csak tudod. A félelemnek és a nyugtalanságnak is megvan a maga sebessége. Ha az a veszély
fenyeget, hogy ellenséged megtámad, próbáld a Supreme nevét sokkal gyorsabban mondani, mint a
támadás sebessége, ami a haragtól, vagy a félelemtől ér. Ha ezt meg tudod tenni, a Supreme azonnal
legyőzi a haragodat, frusztrációdat vagy félelmedet.

KÉRDÉS: Van olyan szín, amely különösen alkalmas arra, hogy békét idézzünk meg?  SRI
CHINMOY: A színek közül a kék a legjobb arra, hogy békét idézzünk meg, mert a kék a végtelenséget
szimbolizálja. Ha valaki végtelenséggel rendelkezik, automatikusan békét idéz meg. Nincs egy
meghatározott szín; minden szín rendelkezik békével, de a kékkel lehet a békét a legjobban megidézni.

KÉRDÉS: Mit tegyünk, ha a meditációnál nem vagyunk fogékonyak, tehát tulajdonképp csak úgy
ülünk, és pillanatnyilag nincs meg a képességünk, hogy fogékonyak legyünk?
SRI CHINMOY: Sok lehetőség van, hogy fogékonyságot fejlesszünk, vagy hogy azonnali fogékonyságra
tegyünk szert. Két lehetőséget tudok neked mondani. Az egyik, hogy a „Supreme” szót mindig újra és újra
olyan gyorsan ismétled, ahogy csak lehet; éppoly gyorsan, mint ahogy az indiai zenészek mondják: „sa, re,
ga, ma, pa, da, ni, sa” (dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, dó). Ezt azonban magadban kell ismételni. Válassz először
egy pontot a testeden – például a koronacsakrádat – és koncentrálj rá, miközben a „Supreme”-ot olyan
gyorsan ismétled, ahogy csak tudod. Azután válassz egy másik pontot, és koncentrálj arra. Jobb, ha az
ember fentről lefelé halad, mint lentről felfelé. Kipróbálhatod a homlokoddal, a torokcsakráddal, vagy
bármely más ponttal is. Nem kell, hogy valamely csakra legyen. Bármilyen pontot választhatsz magadnak,
ami tetszik. Tegyük fel, hogy a jobb szemedet választod. Koncentrálj arra, és ismételd magadban:



„Supreme, Supreme, Supreme”. Ismételheted saját spirituális nevedet is, vagy hogy „Guru, Guru, Guru”,
vagy választhatsz bármi más szót, amiben teljes bizalmad van. Mivel a Supreme-ban mindig megbízol,
általában ez a legjobb.
Ha ezt testednek hét különböző pontjával meg tudod tenni, azt fogod észrevenni, hogy egy bizonyos helyen
fogékony vagy. Koncentrálj bármire is: a fejedre, homlokodra, szívedre, köldöködre, lábadra – ha igazán
komolyan koncentrálsz, legalább egy helyen feltétlenül képes vagy fogadni valamit. A fogékonyság nem
kell, hogy mindig a szívben legyen. Akár a lábadban is befogadhatsz valamit.

Egy másik gyakorlat a fogékonyság felélesztésére: érezd azonnal azt, hogy csak három éves vagy, még
szinte csecsemő, és egyedül vagy egy erdőben. Nincs se édesanyád, se édesapád, sem testvéred, senkid
sincs, aki megvédene, és a koromsötét éjszakában egyedül vagy az erdőben. Körülötted mindent beborít a
sötétség. Senki sincs, hogy segítsen neked; a szemed előtt táncol a halál. Mit teszel akkor? Teljesen
elveszett vagy, tehát belsőleg segítségért kiáltasz: „Ments meg! Ments meg! Senki sincs velem! Ments
meg!” Ha ez a fajta belső kiáltás előjön, akkor a Supreme feltétlenül megnyitja a szívedet, vagy én jövök
és megnyitom a szívedet.
Meditáció az Igazságra

Ha az Igazság világosságát szeretnéd érezni, próbáld mindig az égő, megvilágosító lángokat látni
magadban. Vagy próbáld legalább azt érezni, hogy van Valaki, aki minden pillanatban kész arra, hogy egy
isteni üzenetet közvetítsen neked. Ebben az üzenetben látni fogod az Igazság világosságát. Azután már
rajtad áll, hogy ezt a világosságot törekvő életedben felhasználd. Sok ember él a földön, aki még nem
hallotta meg a belső üzenetet. Az ő esetükben az Igazság világosságának a felhasználása szóba sem jöhet.
De sokan vannak, akik hallották már a belső üzenetet, és megtalálták az Igazság világosságát. Ennek
ellenére nehéznek találják, hogy a tanultakat hétköznapi életükben alkalmazzák, mert nem hisznek eléggé
önmagukban. Látják az Igazságot, de úgy érzik, hogy ez az Igazság annyira hatalmas, hogy megsemmisíti
őket, ha megpróbálják alkalmazni. Ez abszurdum. Az Igazság nem semmisíthet meg, vagy pusztíthat el
senkit; csak megerősít, megvilágosít, és betölt minket.

Kérlek, merülj mélyen befelé, és próbáld meghallani belső lényed üzenetét, vagy lásd, és érezd az égő
lángot, mely állandóan próbálja megvilágosítani a benned lévő sötét részeket. Ha ezt teszed, az Igazság
világossága rendelkezésedre fog állni, és alkalmazni is tudod majd az Igazságot.

Amikor meditálsz, légy tudatában három dolognak: a tisztaságnak egész lényedben, az alázatnak egész
lényedben, és a hálának minden tagodban és minden sejtedben.
És amikor ki- és belélegzel érezd, hogy egy folyó áramlik ki és be állandó egységben a Forrással, a
Supreme-mal. Ha így meditálsz, feltétlenül száz százalékos eredményt érsz el.
Meditáció a természet szépségére

A legjobb mód arra, hogy a természet szépségét értékeljük, ha leülünk, és együtt meditálunk a
természettel. Ha egy fát a természet részének tekintesz, ülj le a fa alá, és meditálj. Ha a Napot a természet
kifejeződésének tekinted, akkor nézd a Napot, és meditálj. Ha a tengerben látod a természetet, akkor ülj le
a partjára, és meditálj. Miközben a fát, a Napot vagy a tengert szemléled, próbáld érezni velük való
egységedet. Meg kell próbálnod eggyé válni azzal, amit természetnek, vagy a természet szépségének
tekintesz.

Ha valami meghatározott dolgot szeretnél kapni a természettől, akkor oda kell menned hozzá. Ha
tágasságot szeretnél, egyszerűen menj ki a házból, nézd az eget, és be fogsz lépni a tágasságba. Ha egy
nagyon kiterjedt, tiszta tudatot szeretnél, állj egy folyóhoz, és meditálj a folyóra. És ha magasságot
szeretnél az életedben, menj el egy hegyhez, és meditálj ott. Tehát bármit is szeretnél, oda kell menned a
természet azon megjelenési formájához, és meg kell idézned azt. Meg kell idézned a természet szellemét,
vagy eggyé kell válnod a természet lelkével. Ez az azonosulás legjobb módja.
Meditáció a Napra

Indiában a keresők Isten Órájában, hajnali háromkor kelnek, és kezdenek el a kelő Napra meditálni. A



Nap dinamikát, belső szépséget és belső fényt testesít meg. A Nap Isten mindenek felett valóságának
megnyilvánulása. Éppúgy, ahogy a virág Isten szépségének és tisztaságának külső kifejeződése, a Nap
Isten szépségének és hatalmának a megnyilvánulása.
Meditáció a félelem legyőzésére

A meditáció hatására a külső és a belső félelem mindenképpen elhagy minket. A belső félelmet
végtelenül nehezebb legyőzni, mint a külsőt. De a meditáció hatására belső félelmünk is el kell, hogy
hagyjon minket. Most még félsz a félelemtől. A félelem áldozatává váltál, mert nem tudod, hogyan
terjeszd ki a tudatodat. Ezért vagy kiszolgáltatva a félelemnek. Ha azonban a meditáció segítségével
menedéket keresel az Isteniben, a félelemnek el kell hagynia téged, mivel érzi, hogy rossz ajtón kopogtat.
Jelenleg tehetetlen vagy. De mihelyt felismeri, hogy meditációd által valami rendkívül erőteljessel állsz
kapcsolatban, a félelem válik tehetetlenné.

Nos, ha életerőnkben akarjuk legyőzni a félelmet, akkor a saját belső lényünkre kell koncentrálnunk.
Ez azonban kezdőknek nehéz. Ezért azt szoktam nekik mondani, ha le szeretnék győzni a félelmet
életerejükben, akkor meg kell próbálniuk kiterjeszteni magunkban a valódi életerőt. Kétfajta életerővel
rendelkezünk: az egyik agresszív, a másik dinamikus. Az agresszív életerőt, harcias tulajdonságaival, nap
mint nap használjuk. A dinamikus életerő azonban már ebben a pillanatban isteni és megvilágosult módon
teremtene valamit. Ha a dinamikus életerőre koncentrálunk, vagy figyelmünket oda irányítjuk, akkor
tudatunkat ott kiterjesztjük. Így nem maradhat félelem az életerőben.

Ha a törekvés nélküli szívünkben lévő félelmet akarjuk legyőzni, a lélek közvetlen segítségét kell
igénybe vennünk. Közülünk hányan látták, vagy érezték már a lelket? Ha közvetlenül a szívközpontra
meditálsz, tudnod kell, hogy tényleg a valódi szívközpontra meditálsz-e. Azután próbáld minden
pillanatban, vagy mondjuk úgy, minden belégzésnél érezni, hogy befelé ásol.

Ez nem erőszakos ásás. Nem! Ez egy istenien felfokozott érzés a szívedben, mintha nagyon mélyen
befelé mennél. Érezd, hogy minden lélegzetvétellel mélyebbre mész. Így néhány nap, vagy hónap után
feltétlenül egy csilingelő hangzást, egy icipici kis hangot fogsz hallani. Amikor meghallod ezt a hangot,
próbáld meg érzékelni, hogy ezt a hangot létrehozza-e valami vagy sem. Normális esetben azért hallunk
egy hangot, mert azt valami előidézte, például a tapsolás, vagy két tárgy egymásnak ütődése. De ezt a
hangzást a lélekben nem kelti semmi. Teljesen spontán. Ha tehát ezt a hangzást belül úgy érzékeled, mint
egy mennyei gongot, akkor mindenképpen legyőzöd a félelmet törekvő szívedben.
Gyakorlat az akaraterő fejlesztésére

1. Gyakorlat: Erősen szorítsd össze hüvelykujjad hegyét a mutatóujjaddal, és próbáld meg a
pulzusodat csak a hüvelykujjad hegyében érezni. Ez az érverés az életenergiád, a lélegzeted, a küldetésed,
a megvalósulásod, a lelked, a Célod. Ez mind a hüvelykujjad hegyében koncentrálódik. Azután nézd a
hüvelykujjad körmét és érezd, hogy álmod és valóságod ott található. Ha támad egy ötleted, hogy tegyél
valamit, minden akaraterőt, amire ehhez szükséged lesz, hüvelykujjadtól fogsz megkapni. Mellesleg a
hüvelykujjból azt is megállapíthatjuk, hogy rendelkezik-e valaki akaraterővel vagy sem. Az az ember,
akinek a hüvelykujja vége hegyes, általában rendelkezik akaraterővel. Minél kifejezettebb ez a
csúcsosság, valószínűleg annál több akaraterővel rendelkezik az illető.

2. Gyakorlat: Meditáljunk a homlokunkra. Képzeljük el, hogy dél van. Tizenkét óra van, és a nap
vakító fényesen süt. Ez a nap a homlokunkban, a két szemöldökünk között és egy picivel feljebb található.
Tehát ott süt a perzselő nap, és dél van. Ha erre a fényesen sugárzó napra meditálunk, ez arra szolgál,
hogy azonosuljunk az akaraterő tudattal.
Majd megpróbáljuk elképzelni szívünk mélyében az arany hajnalhasadást. Ez az arany hajnalhasadás nem
más, mint pszichikai erő-tudatunk.

Meditáció a spirituális tanítóra Ha őszinteségégboltod Istenre koncentrál,
Isten azonnal eljön hozzád.

Ha hálanapod



Istenre meditál,
Isten teljesen neked adja Önmagát.
Meditáció a spirituális tanítóra

Ha belsőleg közel érzed magad hozzám, de nem kaptál egyéni meditációs módszert, ne aggódj. A
legjobb fajta meditációt úgy kaphatod meg, ha a Transzcendentális képemre nézel. Ezt a képet akkor
készítették, amikor a legmagasabb tudatállapotomban voltam. Ott teljesen egy vagyok Belső Vezetőmmel,
a Supreme-mal. Koncentrálj egyszerűen a képre, és lépj belém a homlokomon keresztül, ahol a belső
látással rendelkező szemem található. Neked szintén megvan ez a harmadik szem, de nálad még fedve van.
Ha nehéznek találod, hogy belépj a harmadik szememen, próbálj lassan és folyamatosan lélegezni, és
képzeld el, hogy ugyanolyan ritmusban lélegzem veled. Ülhetsz a képtől kicsit távolabb, vagy egészen
közel, de próbáld meg azt érezni, hogy egy időben lélegzünk be és ki. Ez segíteni fog, hogy a meditáció
áramlatába bekerülj, azonkívül nagymértékű tisztasággal is megajándékoz.

Amikor a képemre meditálsz, semmire sem kell gondolnod. Egyszerűen csak próbáld külső és belső
lényedet a legnagyobb törekvéssel a tudatomba dobni. Ha jön egy gondolat, mindegy, hogy jó vagy rossz,
dobd egyszerűen a képbe. Minden alkalommal, amikor valamilyen gondolat merül fel benned, érezd, hogy
ez támadás, és hagyd, hogy ez a támadás engem érjen. Ne dédelgess semmiféle gondolatot sem. Így belső
edényedet teljesen üresen tarthatod. Ha kiüresíted magad, és minden gondolatodat és istentelen
tulajdonságodat nekem adod, akkor én békével, fénynyel és üdvösséggel tudlak megtölteni.

Tudnod kell, hogy kész vagyok elfogadni mindent, amid van, és mindent, ami vagy. Nem helyes, ha
csak a jó dolgokat akarod nekem adni. Mindent oda kellene adnod; a rosszat éppúgy, mint a jót. Ha
félelmed, kétséged, vagy bármilyen negatív gondolatod van, tekints a képre, és dobd belém minden
sötétségedet és tisztátalanságodat. Ne törődj velem! Ezeket a negatív erőket én az Egyetemes Tudatba
dobom. Ha azonban ragaszkodsz ezekhez a dolgokhoz, akkor csak szenvedsz. Ma egy rossz gondolatod
van, holnap már száz, és ennek sohasem lesz vége. Ha ezek a gondolatok belépnek értelmedbe, tudnod
kell, hogy valójában gyengítenek. Ez olyan, mintha nehéz súlyt tettek volna a válladra, tehát természetesen
elfáradsz és kimerülsz.

Hogyan dobhatod a negatív gondolatokat belém? Tegyük fel, hogy féltékeny vagy valakire. Ha
valakire féltékeny vagy, belsőleg kommunikálsz ezzel a személlyel, és féltékeny gondolataidat neki adod.
Értelmedben gondolatokat és képeket formálsz, és tudatosan őrá irányítod azokat. Éppígy ezeket a
gondolatokat őhelyette énbelém is dobhatod. Tudnod kell, hogy abban a pillanatban, amikor belsőleg
beszélsz hozzám, a gondolataidat nekem adod.

Ha koncentrálni szeretnél, először az arcomat nézd, az egész arcomat. Azután próbáld a figyelmedet
lassan a homlokomra irányítani. Később tekintetedet próbáld meg a harmadik szemre rögzíteni, arra a
helyre, ami a két szemöldök találkozásánál egy kicsit feljebb található. Érezd, hogy csak ez az egy pont
létezik, és semmi más. Próbálj belemerülni ebbe a pontba. Menj olyan mélyre, amennyire csak lehet,
érezd, hogy van egy késed, egy isteni késed, és azzal egészen mélyre ásol. Menj olyan mélyre, amennyire
csak tudsz. Minél mélyebbre mész, annál erősebb lesz a koncentrációs erőd.

Ha meditálni szeretnél, akkor nézd az egész képet. Érezd, hogy az egész kép kész arra, hogy mindent
megadjon neked, amit csak akarsz. Ha békét akarsz, próbáld meg a képet azzal a belső érzéssel szemlélni,
hogy a kép határtalan békével rendelkezik. Ha fényt, üdvösséget vagy bármely más isteni tulajdonságot
szeretnél, egyszerűen érezd azt, hogy a kép rendelkezik vele, ami teljesen igaz is.

Kezdetben képzelőerődet kell használnod, de később ez valósággá válik. Az elején el kell képzelned,
hogy a kép rendelkezik mindazzal, amit szeretnél. Aztán ha mélyen belemerülsz, megtalálod a valóságot.
Egy napon; néhány hónap, vagy egy-két év után már nem lesz szükséged rá, hogy segítségül hívd a
képzelőerőd. Akkor saját szilárd törekvésed láttatja és érezteti majd veled, hogy mi az, amivel ez a kép
rendelkezik.

Ha a képemre meditálsz, és belépsz a tudatomba, ne érezd azt, hogy egy idegen elembe vagy egy



idegen személybe hatolsz, hanem hogy saját legfelsőbb részedbe, a valódi Énedbe lépsz be.
Van édesanyád és édesapád, van férjed vagy feleséged, és vannak gyerekeid; a családodhoz

hozzászámolhatsz még egy személyt. Érezned kell, hogy itt van valaki, aki a tiéd, és nemcsak ebben az
életedben, hanem örökre. Ha érzed a velem való egységed, ha érzed, hogy nem egy idegen, hanem
családod egy tagja vagyok, akkor a tudatod, a lelked, automatikusan megpróbál érintkezésbe lépni az
enyémmel. Ez az érintkezés számodra meditáció lesz.
Meditáció reggel

Ha nyugodtan aludtál, és az éjszaka folyamán semmi gondolati „szemetet” nem halmoztál fel, akkor
reggel, mikor meditálsz, talán nincs semmi istentelen, amit nekem adhatnál. Ilyenkor örömmel, szeretettel,
békével és csupa isteni tulajdonsággal léphetsz belém.

Ha ezt teszed, az olyan, mintha egy gyermek az apjához menne. A gyermek hatalmas örömmel megy az
apjához, hogy neki ajándékozza azt a tízforintost, amit az utcán talált. A gyermek édességet is vehetett
volna a pénzen, de úgy érezte, inkább oda kell adnia az apjának. Az apa annyira boldog, hogy a gyermek
saját tulajdonát neki akarja adni, hogy egy százast ad a gyermeknek.
Meditáció a Transzcendentális képre

A tanítványaim egy olyan képre meditálnak, amelyet akkor készítettek rólam, amikor épp
transzcendentális tudatomban voltam. Ez a kép a legmagasabb tudatomat testesíti meg.*
Amikor azt mondom a tanítványaimnak, hogy meditáljanak a képemre, tulajdonképpen arra gondolok, hogy
merüljenek mélyen befelé, és fedezzék fel a Supreme-ot, aki bennem aktívabb, mint bennük.
Tanítványaimnak azt mondom, hogy mikor a képemre koncentrálnak, ne fizikai létemre, ne rám, Sri
Chinmoyra, koncentráljanak, hanem a bennem rejlő Supremera. A bennem lakozó Supreme az én Gurum, a
ti Gurutok, mindenki Guruja. Egyetlen emberi lény sem lehet valódi Guru. Mindannyian a Supreme
képviselői vagyunk. A spirituális mester azonban jobban tudatában van a valódi Gurunak, a Supreme-nak,
mint a kezdő keresők.
Tanítványaim úgy érzik, megvalósítottam valamit, és, hogy ez a „valami” a legmagasabb számukra. Úgy
érzik, elértem valamit, és vagyok valaki. Azt mondom nekik, hogy én csupán az idősebb testvér vagyok a
családban. A családban az idősebb testvértől el-várható, hogy egy picivel többet tudjon, mint a kisebbek.
Ezért őt kérte meg az Apa arra, hogy a fiatalabbakat elvezesse hozzá. Megmutatja a kisebb testvéreinek,
hol van az Apjuk, és elvezeti őket hozzá. A mi Atyánk a Supreme. Mihelyt az Apát megmutatta kisebb
testvéreinek, az idősebb testvér feladata véget ér.
Egyesek, pusztán azért, mert a tanítványaim, a legnagyobb őszinteséggel és odaadással szeretnek. Ha
jobban szeretsz engem, mint egy virágot, vagy mint egy gyertyát, akkor meditálj rám – de ne a
személyiségemre vagy az egyéniségemre. Nem! A bennem lévő isteni több, mint kész, a tanítványaimban
lévő istenit szolgálni. Amikor tehát azt mondom nekik, hogy koncentráljanak a képemre, akkor nem az egó
beszél belőlem, hanem a velük érzett szerető egységem mondja azt: „Ha szeretsz engem, akkor ez a
legkönnyebb mód arra, hogy eljuss az Egyhez, aki csupa Szeretet. Koncentrálj a bennem rejlő Supreme-ra.
És ha önmagadban is felfedezed a Supreme-ot, akkor arra is meditálhatsz.” Az én Supreme-om és
tanítványaim Supreme-ja egy. Egyszerűen azért, mert szeretnek, meditálnak rám. Sok száz fotó készült
rólam. Nem mondom nekik, hogy olyan képekre meditáljanak, amin futok, ugrok, vagy hétköznapi
tudatomban vagyok. Nincs jogom arra kérni őket, hogy ezekre a képekre koncentráljanak. De van rólam
néhány fontos kép, amelyeken nagyon magas tudatállapotban vagyok. És van egy különleges kép, a
Transzcendentális kép, amire a tanítványaim koncentrálnak. Ha ezt teszik, biztosíthatom őket arról, hogy
feltétlenül megérzik a Békét, a Fényt, az Üdvösséget vagy bármely isteni tulajdonságot, amelyre szükségük
van. Sok száz tapasztalatot élnek át, miközben Transzcendentális képemre meditálnak.

Megvan nektek a Transzcendentális képem; azon a legmagasabb tudatom van megörökítve. Most
azonban adok nektek egy másik képet, egy különleges képet, melyen mosolygok. A mosolygó képem sokat,
végtelenül többet fog nektek segíteni, mint a komoly képem. A Transzcendentális Képben megbújik



mosolygó tudatom; itt azonban szembetűnő. Ez a speciális kép mérhetetlenül segíteni fog nektek. (lásd:
147. oldal)

Van rá még egy mód, hogy fényt láss. Mivel elfogadtad az utunkat, nézz a Transzcendentális képemen
a homlokomra. Így megláthatod a fényedet bennem, vagy az én fényemet. Fényt látsz majd, és ezt a fényt
magadban is érezni fogod, mivel csupán egyetlen fény létezik, és az Isten. Ő hat bennem, benned és
mindenkiben. Az én esetemben azonban tudatosan láttathatom, és éreztetni tudom azt másokkal. Ha tehát a
Transzcendentális képemre koncentrálsz, és a „Fény” szót lélekteljesen elismétled ötvenszer, hatvanszor
vagy százszor, biztosítalak arról, hogy feltétlenül fogod látni a fényt – kéket, fehéret, aranyszínűt, pirosat
vagy zöldet – mert én kész vagyok transzcendentális tudatomon keresztül fényt adni bárkinek, aki ezt
őszintén akarja. Ez az a titok, amelyet rád bízok.

Ha a meditációnál előttem ültök, és én mély meditációban vagyok, koncentrálhattok a homlokomra.
Adjatok magatoknak időt, és ismételjétek magatokban hogy „Fény”, és mialatt ezt mondjátok, próbáljátok
meg azt érezni, hogy hidat építettetek köztem és köztetek. Aztán lassan érezni fogjátok, hogy belém léptek,
és én belétek lépek. Nem kell négy vagy tíz órát meditálnotok. Nem. Ha lélekteljes egységet éreztek
velem, mindössze néhány perc alatt feltétlenül meglátjátok a fényt. Ezt meg tudom tenni értetek, és azokért
az őszinte keresőkért, akik a tanítványaim. De másokért ezt nem tudom megtenni, mert ők nem fogadtak el
engem a sajátjuknak.

Ülj szembe egy kis tükörrel törökülésben vagy lótuszülésben és egyenes derékkal. A tükröt ne tartsd a
kezedben, hanem szemmagasságban támaszd neki valaminek, úgy, hogy csak az arcodat lásd benne.
Próbáld látni a harmadik szemedet. Képzeld el, hogy a harmadik szemedben van egy lyuk, és próbálj meg
ezen a lyukon keresztül befelé nézni, de ne lefelé. Menj amilyen mélyre csak tudsz. Amikor úgy érzed
elérted képességed határát, próbáld meg minden szeretetedet, az életed iránt érzett szeretetedet ott látni.
Ha láttad minden szereteted, próbálj meg engem elképzelni azon a helyen. Érezd azt, hogy ott van a
szeretetmeződ, és add nekem. Ha oda tudod adni a bennem lakozó Supreme-nak, mindent elérhetsz a belső
világban, amit csak akarsz.

Állj körülbelül egy méterrel egy fal elé. Szemmagasságban rajzolj egy nagyon pici fekete kört a falra,
és ebbe a körbe rajzolj egy pontot. A pont fekete kell, hogy legyen. Nézz mereven erre a körre félig nyitott
szemmel, úgy, hogy teljes figyelmed ráirányítod. Próbáld meg, hogy a körön kívül ne láss semmi mást. Két
vagy három perc után próbáld érezni, hogy teljesen eggyé váltál a körrel, hogy egész lényed ebben a
körben található. Aztán menj keresztül a körön a fal túlsó oldalára. Ha áthatolsz a körön és túllépsz rajta,
próbálj visszanézni saját fizikai valóságodra, arra a valóságra, mely a fal előtt áll. Fizikai testedből
indultál, de szubtilis tested átküldted a fal túlsó oldalára. Próbálj meg onnan visszanézni a fizikai testedre.
Ez némi elégedettséggel tölt el.

Teljes elégedettséget akkor nyerhetsz, ha csak a körben lévő pontra nézel, és nem a körre magára.
Próbáld meg saját éned, saját törekvő arcod ott látni. Érezd, hogy csak ott, és sehol máshol nem létezel.
Próbáld azután azt érezni, hogy lényed, arcod, tudatod, mindened helyét én vettem át. Ha azt érzed, hogy
egykori lényed helyébe teljesen én léptem, akkor elválaszthatatlan egységet értél el velem, és akaraterőm
bizonyosan belép az életedbe.
Hogyan meditálunk egyedül a mesterre?

Mikor elkezdesz meditálni, tisztában kell lenned azzal, hogy mennyi időt szentelhetsz a meditációra.
Egyetemi hallgató vagy. Tudnod kell, hány perc múlva szeretnéd befejezni a meditációt, akár azért, mert
előadásra kell menned, akár azért, mert nem tudsz túl hosszan koncentrálni. Tegyük fel, napi kilenc percet
szeretnél meditálni, és csak a Gurudra gondolni. Amikor rá gondolsz, próbáld meg felidézni négy vagy öt
isteni tulajdonságát. Hogyan ? Egy egyszerű módszer, hogy felidézd isteni tulajdonságaimat, ha elképzeled
a szememet. Próbáld felidézni, milyen a szemem, amikor megáldalak. Három nagyon fontos dolgot
jegyezhetsz fel a szívedbe: isteni szeretetemet, isteni törődésemet és isteni örömömet vagy üdvösségemet.

Isteni szeretetem azt akarja, hogy megvalósítsd Istent. A Gurud vagyok, és mindabból, amim van, a



legjobbat szeretném adni neked: az Istenmegvalósítást. Ahogy édesanyád szeretné, hogy szép dolgaid
legyenek (egy kerékpár, egy szép könyv, egy szép pulóver), én is éppúgy szeretnék neked örömet szerezni.
Tehát a legjobbat adom neked, amim csak van.

Isteni törődésem: ha szeretünk valamit, törődünk is vele. Ha van egy kutyád vagy egy macskád, akkor
törődsz vele. Megnézed, hogy evett-e eleget. Éppígy én is törődöm tanítványaimmal, mivel mindennap
spirituálisan táplálom őket. Külsőleg nem táplállak, hiszen ott van édesanyád, aki gondoskodik rólad.

Isteni örömöm vagy üdvösségem: ha rád nézek, örömet érzek, mert olyan valakit nézek, aki közel áll a
szívemhez. Ha intenzíven nézel engem, üdvösséget fogsz érezni.
Ha kilenc percet meditálsz, az első három percben nézd a szememet, és próbáld meg látni isteni
szeretetemet. Ez olyan, mintha vizet innál. Ismételd közben: „Isteni szeretet, isteni szeretet, isteni szeretet”
vagy „Guru szeretete, ...”. A következő három percben koncentrálj isteni törődésemre, és ismételd: „Isteni
törődés, isteni törődés, ...” vagy „Guru törődése, Guru törődése, ...”. Az utolsó három percben koncentrálj
isteni gyönyörömre, és ismételd ezeket a szavakat. Próbáld elképzelni, hogy előtted állok. Így képes leszel
rám koncentrálni, mivel már tudod, hogy mire van a leginkább szükséged.

Képzeljétek el, hogy a hófödte Himalája csúcsán ülök. Úgy ülök a csúcson, mint ahogy Sívát*
láthatjátok meditálni a Kailas hegy csúcsán. Ti pedig a hegy lábánál álltok. Ilyenkor ne ismételjétek, hogy
„Supreme” vagy „béke” vagy bármi mást. Egyszerűen próbáljatok meg csak engem figyelni, ahogy ott ülök
a Kailas hegy csúcsán. Csak a Hold van fölöttem, alattam pedig ott vagytok ti, és a leglélekteljesebben
meditáltok.
Meditációs gyakorlatok művészeknek

Rövid meditációm azt mondja: Isten egész idő alatt láthat, És lát is engem.
Hosszú meditációm azt mondja: Láthatom, és meg is fogom látni Istent, Ha igazán nagyon szeretném.
KÉRDÉS: Amikor hozzákezdek egy festményhez, valóságos félelmet érzek a fehér vászontól,

különösen akkor, ha az előző képem jól sikerült. Van rá mód, hogy ezt legyőzzem?
SRI CHINMOY: Mielőtt elkezdenél festeni, tekintsd magad eszköznek. Tartod az ecsetedet, és tudod,
hogy az a te eszközöd. Tekinthetsz ugyanígy a kezedre, a karodra, a csuklódra, vagy az ujjaidra, és
elismételheted néhányszor: „Ez nem az enyém, ez a Tiéd. Ó Uram ez a Tiéd, a Tiéd!”. Tekints az ujjaidra,
és mondd: „Ezek az ujjak nem az enyémek. Ezek az ujjak a Supreme-hoz tartoznak, és a Supreme-ért
vannak. Ez a csukló, ez a tenyér nem az enyém, ezek mind a Supreme-é, és a Supreme-ért vannak.”. A
festéket, a vásznat, magadat és mindent, amit használsz külön-külön sorra kell venned, és azt mondanod:
„Ez nem az enyém, ez a Supreme-é. Ha ez az Övé, akkor Övé a felelősség is.”.
Ezenfelül az értelmedet teljesen félre kell tenned. Ha az értelmedet használod, akkor mindenfajta félelem
beléd léphet. Még ha értelmed úgy is érzi, hogy a festményed gyönyörű, öt perccel később már azt
mondhatja: „Ó, ez egyáltalán nem szép.” Tehát sohase nézz semmit sem értelmed szemével, hanem
mindenre szíved szemével tekints. Akkor észre fogod venni, hogy minden gyönyörű. Még akkor is, ha egy
üres folt van a képen, vagy valami olyan, amit mások kritizálnak, vagy kivetnivalót találnak rajta, a szíved
akkor is húsz okot talál, hogy igazolja, miért van ez így, és nem másképpen.
Ami engem illet, szeretem a képeimet. Miután befejeztem őket, az értelmem nem hiszi el, hogy fél vagy
egy óra alatt festettem őket. Ha azonban a szívemmel tekintek rájuk, számtalan indokot fel tudok
sorakoztatni, miért és hogyan lehetséges ez. Mások azt mondhatják, hogy helyenként több festék kellene,
de én azt mondom: „Nem. Ezen a helyen egy kis finomságra volt szükség. Máskülönben, ha minden részén
kiegyensúlyozott lenne, akkor olyan lenne, mint egy katonai induló - bal, jobb, bal, jobb! Miért kellene,
hogy ilyen legyen? Ezen a részen egy kicsit másnak kell lennie.”
Ha a szíved használod, eggyé válsz a festményeddel, és soha nem fogsz félni tőle. Ugyanakkor az ecsettel
és a vászonnal is eggyé kell válnod, mert ezeket az eszközöket használod. Válj tehát eggyé a festménnyel
és az eszközökkel – az ecsettel és a vászonnal. Így az eszköz egy másik eszközzé válik, és a valódi
cselekvő a Supreme. Ha így tudsz tenni, akkor nem létezhet félelem, kétség és sikertelenségérzés.



Ha festeni szeretnél valamit, gondolj a kedvenc festődre, és azonosulj az ő művével. De vigyáznod
kell, némelyik művésznek nagyon rossz lehet a jelleme. Lehet, hogy bár a művei isteniek, a jelleme
istentelen. Ebben az esetben ne azonosulj a művésszel, csak a művével. Ha azonosulsz egy szép
műalkotással, ez a szépség arra ihlet téged, hogy valami szépet teremts. Azonosulj, azonosulj, azonosulj.
Az azonosulás nem utánzás. Épp ellenkezőleg: ha azonosulsz valamivel, és elnyered annak a dolognak a
képességeit, tulajdonságait, vagy lényegét, akkor azt saját módodon továbbfejlesztheted és
tökéletesítheted.

KÉRDÉS: Hogyan láthatjuk meg a belső szépségét valaminek, amit festeni vagy rajzolni
szeretnénk, és hogyan fejezhetjük ki azt?
SRI CHINMOY: Mikor festeni vagy rajzolni kezdesz, először meditálj legalább öt percig, és próbáld
meglátni a lényegét annak a tárgynak, amit festeni szeretnél. Érezd, hogy van benned egy mag, és utána
próbáld meg azt érezni, hogy a mag kicsírázik, és növénnyé fejlődik. Majd érezd, hogy ez a kis növény egy
hatalmas fává növekszik, és ez a fa a te festményed. Lásd először a lényeget és azután az egészet.
Alkotásodat tedd először olyan kicsivé, amennyire csak lehet, utána pedig olyan naggyá, amennyire csak
lehetséges. Próbáld meg együtt látni a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt. Próbálj aztán e kettő között egy
hidat látni, ami összeköti a legkisebbet a legnagyobbal, vagy próbáld meg őket törekvéseddel összekötni.
Amint meglátod ezt az összeköttetést, képedben bizonyosan látni fogod a szépséget, annak eredetétől
betetőzéséig.
Alkotásodban láss először életet, azután pedig fényt. De ezt fordítva is megteheted. Láthatsz először fényt,
és azután életet alkotásodban. Amikor a magot elképzeled, próbáld azt érezni, hogy a fényre meditálsz, és
amikor a fát látod, érezd, hogy az életre meditálsz. Vagy tedd ugyanezt fordítva. Ha a fát, a csúcspontot
fénynek vagy életnek, vagy a magot magadban életnek vagy fénynek tekinted, festményedben
automatikusan szépséget hozol előtérbe. Ez azért lehetséges, mert mielőtt a fizikai világban megjelent
volna, alkotásodat már a belső világban élettel és fénnyel töltötted meg. Ha fényt vagy életet adsz annak,
amit teremteni szeretnél, akkor mindenképpen szépséget látsz majd benne.
Szépség a festményben

Először meg kell próbálnod megtisztítani az értelmedet. A szépség tisztaság. Szépség és tisztaság
öszszetartoznak. Ha az értelem nagyon tiszta, akkor szép is. Akkor semmi csúnyának vagy istentelennek
nem lesz mersze belépni. Tisztítsd meg először a fizikai értelmed, ahogy csak tudod. Ha már alaposan
megtisztítottad, akkor belső kiáltásoddal isteni szépséget tudsz hozni bele. Ha az értelmed már
megtisztítottad és megvilágosítottad, akkor amit szeretnél, hogy benne legyen, automatikusan jönni fog
fentről.
Ugyanígy, ha külső értelmedben szépséget szeretnél, nagyon tisztává és istenivé kell tenned azt.

KÉRDÉS: Hogyan vihetek festés közben tisztaságot a tudatomba?
SRI CHINMOY: Ahhoz, hogy festés közben tisztaságot vigyél a tudatodba, spirituális dolgokat kell
festened. A „Művészet a művészet kedvéért” spirituális szempontból nézve helytelen. Tegyük fel, rajzoltál
egy golyóstollat. Mindenki azt fogja mondani: „Igen, amit ő rajzolt, az egy szép golyóstoll.”. Milyen
inspirációt vagy törekvést merítettél ebből? Semmilyet! Ez a rajz még csak egy milliméterrel sem emelte
meg a tudatodat. Ha azonban egy csodálatos fehér virágot rajzolsz, akkor szemed értékelni fogja a virág
szépségét és isteniségét. Még miközben rajzolod a virágot, tisztaságot kapsz tőle.
A golyóstollban és a virágban egyaránt van valami isteni. De az az isteniség, ami a virágban található,
sokkal betöltőbb és kifejezettebb. Ha tehát virágot festesz, az emeli a tudatod. És ha a tudatod
megemelkedik, az azt jelenti, hogy tisztaság hatolt beléd.
Ahhoz, hogy a festésnél tisztaságot vigyél a tudatodba, spirituális dolgokat kell festened. Azután tudatodat
azonosítanod kell a megfestett dolgok isteni tulajdonságaival. Tegyük fel, hogy egy fát festesz. A fa
türelmesen áll, és mindenkit megvéd az esőtől és a naptól, gyümölcseit az egész világnak felkínálja. A fa
belső lényege a türelem és az áldozat. Ezek a tulajdonságok talán még nem nyilvánultak meg benned, a



fában azonban már igen. Tehát ha fát festesz, próbálj meg belépni a fa isteni tulajdonságaiba, és
azonosulni azokkal. Így megkapod annak isteni tulajdonságait.
Ha egy spirituális mestert festesz, és belépsz az ő tudatába, eláraszt a belső tisztaság. Két vagy három óra
hosszat fested és meditálsz rá, tehát a tudata természetesen beléd hatol. Egyes indiai művészek, akik
spirituális mestereket festettek, ezekkel a mesterekkel való belső azonosulásuk alapján egész életükre
szóló tisztaságot értek el. Ez olyan dolog, amit te is megtehetsz.
Amikor valami spirituálisat festesz, mindig próbáld megérezni, annak a jelentését. Ha egy folyót festesz,
és ezt a folyót csupán egynek tekinted a világ ezer másik hömpölygő folyója közt, az teljesen hasztalan. A
víz tudatot szimbolizál. A folyót tehát tudatáramlatként kell szemlélned, amely a forrásához, a végtelen
óceánhoz folyik. Érezned kell, hogy a folyó mozgás – nem nyugtalan, hanem dinamikus mozgás. A folyó a
véges, és a tengerbe, a végtelenbe lép. Ugyanígy a festésnél is érezned kell, hogy te is belemerülsz a
Forrásba. Mivel tudod, hogy a víz tudatot testesít meg, a festésnél azt kell érezned, hogy tudatosság lép
beléd, és hogy kiterjeszted tudatodat. Ahol kiterjedés van, ott tisztaság van. A tisztátalanság akkor lép
szervezetünkbe, ha megpróbáljuk megkötni életünket. A víz tudat. Tudatod kiterjesztésével pedig
tisztaságot érsz el.
A színek jelentése

A színek különböző dolgokat jelentenek. Az ezüstnek például különleges jelentése van, ami minden
területre vonatkozik. Az ezüst tisztaságot jelent. Ha meditáció közben látod ezt a színt, biztosra veheted,
hogy hatalmas előrelépést tettél az életedben tisztaság tekintetében. Amikor az ezüstszínt látod, azt kell
érezned, hogy értelmed, életerőd és testi tudatod tisztultak. Ez ugyanígy vonatkozik azokra az esetekre is,
amikor műalkotásokon látod az ezüstszínt.

Az őszinte kereső koncentrálhat és meditálhat ezekre a színtáblákra*, hogy előtérbe hozza azokat a
tulajdonságokat, amelyeket az adott szín megtestesít. Arra a színre kell koncentrálnod, amelyik segít
előtérbe hozni valamely hiányzó tulajdonságodat. A színt magadnak kell kiválasztanod. Azt a színt fogod
önkéntelenül, természetes módon kiválasztani, amely a legnagyobb örömet adja neked, amely azonnali
örömöt ad, illetve ami iránt vonzalmat érzel. Ha néhány színt magad elé helyezel, és az egyik, mint egy
mágnes vonz magához téged, akkor az a te színed, amely segít megvalósulásodban és manifesztációdban.

Koncentrálhatsz is ezekre a színekre, hogy megszüntesd hiányosságaidat. Nincs szigorú szabály, hogy
melyik szín a legjobb erre. Ez teljesen a kereső fejlettségi szintjétől függ. Ha gyógyítani szeretnéd magad,
azt a színt kell kiválasztanod, amelyik iránt valami különöset érzel. Csak így juthatsz azonnali gyógyírhez.
Ha sikerül kiválasztanod a megfelelő színt, akkor ettől a naptól kezdve kiegyensúlyozott életet élhetsz. De
ahhoz, hogy ez hatásos gyógyszer lehessen, ennek olyan színnek kell lennie, amely tetszik neked. Ha a
pirosat jobban szeretem, mint a kéket, akkor engem csak a piros fog meggyógyítani. De ha te a kéket
szereted, a kéket kell választanod, mert ebben az esetben téged a kék gyógyít meg. Az a szín, amelyik
belső örömet ad neked, az a te gyógyszered, mivel a belső öröm azonnal meggyógyít.

Ha például a kéket szereted, akkor ezt a színt nézd, és koncentrálj rá, vagy próbáld érezni, hogy
benned van, és ezzé a színné válsz. Azonnal örömet érzel majd, és ez az öröm elveszi a fájdalmad és
minden fogyatékosságod. Az örömet gyönyörnek is nevezik. Mihelyt gyönyörrel rendelkezel, mihelyt átitat
a gyönyör; külső természeted hibái, amik fájdalom és szenvedés formájában mutatkoznak meg, eltűnnek.

KÉRDÉS: A különböző meditációk során miért látunk különböző színeket? SRI CHINMOY: Minden
színnek megvan a saját jelentése. Belső lényed minden alkalommal másfajta táplálékot szeretne kapni. Te
sem eszed mindennap ugyanazt. Egyik nap eszel valamit, következő nap pedig valami mást. Jogod van
hozzá, hogy az étrended változatos legyen. Ha szeretsz egy ételt, akkor ugyanazt a fogást több napon
keresztül is eheted. És ha változtatni szeretnél az étrendeden, ezt is megteheted. Ebben az esetben a belső
lény egy bizonyos táplálékot szeretne. A színt úgy választja ki, mint ahogy mi választunk az étlapról.
Rajtad áll, hogy a színek sokaságát értékeled, vagy mindig újra és újra ugyanaz a szín tetszik. Épp úgy,
ahogy van földi táplálék, létezik mennyei táplálék is. Ez a táplálék szín, fény és így tovább. Rajtad áll,



hogy milyen módon szeretnél jóllakni.
Meditációs gyakorlatok futóknak

Ha tudatom
Fejem tetején található És még azon is túllép, Tudom,
Hogy végre elérem
Legfelsőbb magasságomat.
Meditációs gyakorlatok futóknak

KÉRDÉS: Hogyan őrizhetjük meg az edzés iránti lelkesedésünket és frissességünket, és hogyan
kerülhetjük el, hogy az fárasztóvá és unalmassá váljon?
SRI CHINMOY: Megakadályozhatjuk, hogy edzésünk fárasztó és unalmas legyen, ha arra gondolunk, hogy
a futás olyan, mint egy frissen kinyílt virág, amelyet nap mint nap Szeretett Supreme-unk lábához
helyezünk. Éreznünk kell, hogy ez a frissen kinyílt virág a lelkünk mindennapi ébredése, egy önmagát
odaadó valóság, melyet mindennap átadunk Szeretett Supreme-unknak. Ha futás közben át tudjuk élni ezt a
tapasztalatot, akkor edzésünket sohasem találjuk majd fárasztónak vagy unalmasnak.
Lelkesedés hosszú távokon

Rövidebb távokon – száz métertől egy mérföldig – könnyű fenntartani a lelkesedést. Hirtelen elönt az
energia vagy az inspiráció, és elrajtolsz. De hosszú távokon nagyon nehéz fenntartani a lelkesedést.
Nagyon sok mód van rá, hogy fenntartsd a lelkesedésed, amikor hosszú távokon fáradni kezdesz. Itt most
két olyat írok le, ami nagyon hatásos.

Ne gondolj a futásnál arra, hogy huszonöt vagy harminc éves vagy. Képzeld el, hogy még épp csak hat,
vagy hét éves vagy. A hat vagy hétéves gyerek nem sokat üldögél; állandóan ide-oda futkos. Képzeld el
tehát egy kisgyermek lelkesedését, és azonosulj, de ne a gyerekkel, hanem lelkesedésének forrásával. Ez
az egyik lehetőség.

Egy másik titkos módszer az, hogy hosszútávfutásnál tíz vagy akár húsz másik futóval is azonosulsz,
akik előtted vannak. Csak képzeld el, ahogyan be- és kilélegeznek. Azután, amikor levegőt veszel érezd,
hogy az ő lélegzetüket szívod be, és a húsz futó energiája beléd lép. Aztán kilégzéskor érezd, hogy mind a
húsz futó a te fáradtságodat és lelkesedéshiányodat lélegzi ki.

Miközben futsz, nehéz azt érezned, hogy kozmikus energia áramlik beléd. Tehát okkult vagy titkos
módon húsz futó lélegzetét lélegzed be egyszerre. Az így nyert energia, ami nem más, mint lelkesedés, tíz
lépéssel előrébb visz téged. De nem szabad elfelejtened, hogy az ő lélegzetüket, inspirációjukat és
eltökéltségüket lélegzed be, és nem a fáradtságukat. Érezned kell, hogy az ő lélegzetük olyan, mint a tiszta
desztillált víz. Ha olyan valakire gondolsz, aki fáradt, annak a lélegzete nem segít rajtad. Ha azonban
olyan valakire gondolsz, aki gyorsabban fut nálad, az ő energiája segítségedre lesz. Ezt nem lopod el,
csupán felveszed azt a spirituális energiát, amely ott van körülötte és benne található, éppúgy ahogy az
benned is ott van. De mivel ő gyorsabban fut, a benne levő energiájának jobban tudatában vagy.

KÉRDÉS: Hogyan válhatok gyorsabbá? Nagyon elkedvetlenítőnek találom, hogy lassan futok.
SRI CHINMOY: A futásnál a sebesség nagymértékben az értelemtől függ. Növelned kell képzelőerődet.
Képzeld el, hogy gyorsan futsz, és értékeld a sebességedet. Aztán engedd, hogy elárasszon az
elképzelésedből nyert izgalom és öröm. Ez az öröm megnöveli a sebességed. De gondolhatsz olyanokra
is, akik valóban gyorsan futnak, és megpróbálhatsz azonosulni velük. 
A te esetedben egyáltalán nem kell messze menned. A férjed sokkal gyorsabban fut, mint te. Sokszor láttad
őt gyorsan futni, így tehát lábadat azonosítani tudod az ő lábával. Amikor legközelebb futni mész, amint
elindulsz, érezd, hogy kikölcsönözted az ő lábát. És attól kezdve, amikor csak futni szeretnél, érezd hogy
képes vagy az ő lábát használni.
Mindez a képzelőerőn alapszik. Természetesen sokféle gyakorlatot végezhetsz, hogy növeld a sebességed.
A bemelegítő és nyújtó gyakorlatok segítenek egy kicsit. De a képzelőerő nagy szerepet játszik a sebesség
növelésében.



KÉRDÉS: Van-e valamilyen meditáció vagy egy mantra sebességünk és kitartásunk fokozására?
SRI CHINMOY: A „Supreme” a legjobb meditáció, a „Supreme” a legjobb mantra. Ha futás közben
lélekteljesen és odaadóan tudod ismételni a Supreme nevét, akkor ez természetesen segít fokozni
sebességed és kitartásod.
Ha mantrát szeretnél, a legjobb mantra a „Supreme”. Ha egy különleges meditációs módszert szeretnél, a
„Supreme” a legjobb meditáció. Egyszerűen próbáld meg a Supreme nevét nagyon lélekteljesen ismételni.
Ez bizonyosan segít javítani sebességeden és megnövelni kitartásodat.
Fájdalmak futásnál

Ha térdedben csak enyhe fájdalmat érzel, és ez a fájdalom elviselhető, akkor fuss tovább. Ilyenkor
érezd, hogy a fájdalom elmúlik, ha futsz még száz métert. Aztán, ha a száz métert megtetted, érezd, hogy a
fájdalom egészen biztosan elmúlik újabb száz méter után. Ha ezt ötször vagy hatszor megteszed, a
fájdalom nagy része elmúlik. Még ha a fájdalom egy része meg is marad, értelmed már elterelte róla a
figyelmed. Értelmed már elfeledkezett róla.
Mit tehetsz azonban, ha a fájdalom teljesen elviselhetetlen? Egyszerűen engedned kell, és fel kell hagynod
a futással, legalábbis egy időre.

A sportot háromféleképp szemlélheted. Az egyik, hogy megversz másokat, és megmutatod, hogy
milyen nagy vagy; ez az emberi vagy állati mód. A második mód, hogy azt mondod: „A legjobbat fogom
adni, megpróbálom túlszárnyalni önmagam. Ha volt egy öt méteres ugrásom, akkor most megpróbálok öt
és fél métert ugrani, hogy előrébb lépjek.” A harmadik mód az eredményt teljesen a Supreme, az Örök
Vezető kezébe helyezni: „Legyen meg a Te akaratod.” Ha Ő azt szeretné, legyek csak utolsó. Ha azt
akarja, hogy nyerjek, az az Ő dolga.

Ez tehát a három mód. Az állati-emberi mód azt mondja: „Ha törik, ha szakad, akkor is megverem a
többieket, és én leszek az első.” Az isteni mód az, hogy fejlődjünk, mivel maga Isten is fejlődik bennünk
és általunk. De a legfelsőbb mód, az, ha még fejlődést sem kérünk, hanem azt mondjuk: „Ha az a Te
Akaratod, ha azt szeretnéd, akkor a teljes vereség lehető legrosszabb tapasztalatát fogom átélni. Ha azt
szeretnéd, akkor a lehető legszebb győzelmet tapasztalom meg.” A sport szemléletének ez a legfelsőbb
módja.

KÉRDÉS: Úgy érzem, versenyek alatt rengeteget váltakozik a törekvésem, néha csökken, néha
erősödik. Van rá valamilyen mód, hogy a verseny egész ideje alatt fönntartsam magamban a törekvést?

SRI CHINMOY: Van egy egyszerű javaslatom: mielőtt a verseny elkezdődik, meditálj a lehető
leglélekteljesebben öt percet. Próbáld meggyőzni magad, hogy nem te vagy a futó, hanem valaki más fut
benned és általad. Te csak a tanú, vagy a néző vagy. Mivel valaki más fog futni, te kedved szerint
nézheted és élvezheted. Mikor te vagy a futó, néha nagyon nehéz a versenyt élvezni. Ilyenkor a szó szoros
értelmében úgy érzed, hogy mindjárt meghalsz. Vagy a versenyszellem, vagy a frusztráció öl meg, vagy a
tested nem engedelmeskedik akaratodnak. Így aztán rengeteg bajod támad.

De ha mielőtt elindulnál, meg tudod győzni magad arról, hogy te egy isteni megfigyelő vagy, és valaki
más fut benned, általad és helyetted, akkor a félelem, a kétely, a frusztráció, az aggodalom és a többi
negatív erő nem tudják megtámadni értelmed. Amint ezek a gondolatok elfoglalják az értelmet,
megpróbálnak behatolni az életerőbe, majd a testbe. És ha egyszer a testbe már behatoltak, elveszíted
minden koncentrálóképességed. De ha azt érzed, hogy te nem a futó vagy, hanem a versenyt az elejétől a
végéig csak nézed, akkor nem lesz benned feszültség, és nem támadhatnak meg ezek az erők. A feszültség
rabolja el
koncentrálóképességed. Tehát már a legelejétől kezdve legyél spirituálisan bölcs, és akkor a verseny
során nem merül fel önkétség, csüggedés és szellemi kínszenvedés. Ez az egyetlen mód, hogy legyőzd
ezeket az erőket, és az első perctől az utolsóig fenntartsd legmagasabb koncentrációdat.

Én is ezt teszem. Mint futó hasznavehetetlen vagyok, de kezdettől fogva megpróbálok eszközzé válni,
és azt éreztetni magammal, hogy valaki más, az én Szeretett Legfelsőbb Uram fut bennem és általam.



Mindjárt a verseny elején fölajánlom hálaszívem a Supreme-nak, és a végén, mikor befejeztem a versenyt,
ugyancsak hálát adok. Ha lélekteljesen hálát tudok adni Belső Vezetőmnek, mind a verseny előtt, mind
pedig a verseny után, akkor nem érhet frusztráció, nem lankad a törekvés, mert a törekvés és a
koncentrálóképesség azonos marad a verseny egész ideje alatt.
Meditációs gyakorlatok praktikus célokra

Teljesen mindegy, hány hibát követsz el,
Teljesen mindegy, mennyire haszontalannak hiszed magad, Teljesen mindegy, hány gyengeséged van
tudatosan Vagy tudattalanul,
Ha fenn tudod tartani
A barátságodat
Örökké szerető,
Örökké inspiráló,
Örökké megvilágosító barátoddal, A meditációval,
Akkor bizonyosan
Fel fogod fedezni
Életed valódi jelentését.
Meditációs gyakorlatok praktikus célokra

Hogy ébren maradjunk a meditációban: próbáld megidézni a Supreme Erő-aspektusát. Ne kérj Békét
vagy Fényt; csak isteni Erőt próbálj előtérbe hozni belülről, vagy hozd le az Erőt fentről. Ez az isteni Erő
azt érezteti majd veled, hogy a tested lázban ég – habár hőmérsékleted egyáltalán nem magas – és azonnal
energiával teltnek érzed majd magad.

Ezenkívül ismételheted a Supreme nevét, amilyen gyorsan csak tudod. Teljes koncentrációddal
figyeld, hányszor tudod ismételni, a „Supreme- ot” egy lélegzetvétellel. A név ismétlésében rejlő erő
elárasztja egész lényed, és bizonyosan megérzed az életenergia megújult áramlását.

A meditáció idejének elérkeztével mindig próbálj meg egy dinamikus és előrehaladó, ugyanakkor
mégsem agresszív mozgást érezni magadban. Ha megvan ez a dinamikus és előrehaladó mozgás, akkor
nem tudsz elaludni. Érezd, hogy egy vonat robog benned a célja felé. Érezd, hogy te magad egy gyorsvonat
vagy, melynek csak egy úticélja van. A vonat vezetője állandóan Isten nevét ismétli, hogy energiát, erőt,
kitartást és más isteni tulajdonságokat nyerjen. A gyorsvonat csak a végállomáson, a célnál áll meg; az
utazás közben egyáltalán nem áll meg. A te célod az lesz, hogy mély meditációt érj el.

Megteheted azt is, hogy elképzelsz magadban egy kékeszöld erdőt vagy mezőt, és érzed, hogy ezen az
erdőn vagy mezőn haladsz keresztül. Ilyenkor min-degy milyen fáradt vagy, energiával teltnek fogod
érezni magad.

Vagy megcsípheted magadat olyan erősen, ahogy csak bírod, és próbáld meg úgy érezni, hogy valaki
más csípett meg. Amikor megcsíped magadat, érezned kell, hogy a tudatos éned csípi meg a tudatlan
énedet. De úgy kell érezned, hogy egy másik személy csíp meg.

KÉRDÉS: Van-e spirituális módszer arra, hogy megszabaduljunk a rossz szokásoktól?  SRI
CHINMOY: Természetesen, létezik ilyen. Mielőtt megtennél valamit, mindig meditálj egy percet vagy
legalább néhány másodpercet. Ennek a meditációnak az ereje, mint egy nyílvessző, behatol a rossz
szokásokba. A meditáció, a harcos, isteni nyilait a rossz szokásokra irányozza. Ez a lehető legjobb
módszer.

KÉRDÉS: Hogyan használhatjuk a meditációt arra, hogy megszabaduljunk a fájdalomtól? SRI
CHINMOY: Meg kell próbálnod fényt megidézni, hogy meggyógyítsd a fájdalmadat. A fájdalom végül is
nem más, mint egyfajta sötétség bennünk. Ha a belső fény, vagy a fentről lejövő fény elkezd magában a
fájdalomban működni, akkor a fájdalom megszűnik, vagy örömmé alakul át. Az igazán előrehaladott
keresők valóban képesek örömet érezni a fájdalomban. De ehhez nagyon előrehaladottnak kell lenni. A te
esetedben imád és meditációd alatt meg kell próbálnod fényt lehozni fentről, és azt érezni, hogy a



fájdalom nem más, mint a benned lévő sötétség. Ha fényt hozol le, akkor a fájdalom vagy megvilágosodik
és átalakul, vagy távozik szervezetedből.
Meditáció fogyáshoz

Minden nap meditálhatsz azért, hogy veszíts a súlyodból. Mihelyt meditálni kezdesz, képzeld el, hogy
egy tollpihe vagy. Magad elé tehetsz egy tollpihét, és érezheted, hogy te ez a tollpihe vagy. Használd a
képzelőerődet. A képzelet egy másik világban valóság. Ha összpontosított akaraterőd a tollpihére irányul,
és eggyé tudsz válni a tollpihe-tudattal, akkor fogyni fogsz, bármit eszel is. A célod nem az, hogy olyan
könnyű legyél, mint a tollpihe – távolról sem! A tollpihe csak jelkép, a könnyedséget jelképezi. Ha az
értelmedben azt a szilárd elképzelést tudod táplálni, hogy könnyű vagy, értelmed automatikusan nyomást
gyakorol fizikai testedre. A képzelet rendkívül hatalmas erő. Képzelőerőd segíteni tud neked.


