Bár mindannyiunk számára kicsit mást jelent a boldogság, mégis azt
kutatjuk minden pillanatban, és ha elértük, szeretnénk megtartani.
Néha egy apró dolog is elég ahhoz, hogy boldognak érezzük magunkat:
egy szó, egy gesztus, egy szín, egy illat, egy emlék, egy új ruha, egy
jó film, vagy éppen egy könyv. Az esetek nagy többségében úgy érezzük azonban, hogy a boldogságunk nem lehet teljes, és nem fog örökké tartani. Szeretnénk, ha a boldogság, amit érzünk és ahogy érezzük,
egy kiapadhatatlan forrás lenne, ami örökké ellát minket életadó friss
vizével. De vajon mi is a boldogság? Megfogható? Leírható egy rövid,
általános, mindenkire értelmezhető módon?
Van, aki szerint ha milliókat keresünk, azzal minden problémánk megoldódik, és boldogok lehetünk. Többen azt mondják, a pénz nem boldogít.
A pénzügyi sikeremberek azt tanácsolják, hogy minél többet foglalkozzunk az anyagiakkal, legyünk lazák, élvezzük az életet és ne foglalkozzunk a kudarcokkal. A spirituális vezetőink azt az oldalt erősítik, hogy az
igazi boldogság a belső békével kezdődik, és egy felsőbb hatalommal
való kapcsolat minden boldogságot megadhat számunkra, függetlenül
attól, hogy hány jegyű számot látunk a bankszámlánkon. Tény, hogy
bizonyos dolgokat nem vásárolhatunk meg. Nem vehetünk időt,
szeretetet, kiegyensúlyozottságot, belső békét, jó modort, tiszteletet,
morált, türelmet, bizalmat, és igen: nem vehetünk boldogságot sem.
Mivel a boldogságunk nem megvásárolható – függetlenül attól, kik
vagyunk és honnan jövünk –, joggal feltételezhetjük, hogy igenis nagy
részben múlik rajtunk. De ha rajtunk is múlik, miért nem vagyunk boldogok? A válasz nagy részben azon múlhat, hogy amellett, hogy minduntalan a boldogságot keressük, foggal-körömmel próbáljuk elkerülni
a boldogtalanságot. Néha már-már több energiát szánunk arra, hogy el-

kerüljük a boldogtalanságot, mint arra, hogy odafigyeljünk önmagunkra
és meglássuk az élet adta apró örömöket, amik egyébként nap mint nap
megajándékoznának minket a boldogság felszabadító érzésével.
Fontos elfogadnunk, hogy a boldogtalanság az élet velejárója, éppúgy,
mint a boldogság. Az egyik mélységet ad az emberi életnek, a másik az
egekbe emeli. A boldogság és a boldogtalanság megjelenése hasonló
a nyár és a tél váltakozásához, és az embernek meg kell tanulnia elviselni őket anélkül, hogy zavart okoznának számára. Persze a boldogság
elviselhetetlensége senkiben fel sem merül. Nem hallunk senkit, aki azt
mondaná: „Nem hiszem el, hogy már megint boldog vagyok! Ez a héten
már harmadjára fordul elő!” Ebből is látszik, hogy benső önvalónk, a
lelkünk számára a boldogság a természetes állapot.
A spirituális tanítók a lélek jelenlétéről beszélve folyamatosan azt próbálják megértetni velünk, hogy nem test vagyunk lélekkel, hanem egy
örök lélek testtel. Mint örök lelkeknek a boldogság a természetes állapotunk, de a test jelenléte magával hozza a boldogtalanságot. Ha azonban mindenáron megpróbáljuk görcsösen elkerülni a boldogtalanságot,
akkor valójában a testre koncentrálunk és nem a lelki szükségletünkre. A világunkban minden vallás, minden spirituális iskola, minden önfejlesztő vonal ezt az igazságot szeretné velünk megértetni. Nemcsak
megérdemeljük a boldogságot, de az teljes mértékben és elválaszthatatlanul az örök természetünk része.
A Boldogságnapló a boldogságot megpróbálja a mindennapjaid részévé varázsolni, gyönyörű képi világgal, idézetekkel, meditációkkal, néha
könnyed, néha önmagunkba néző komolyabb gyakorlatokkal. Nincs
szoros időrendje, így akkor és úgy haladhatunk vele, ahogy számunkra
a legkényelmesebb. Mire a napló végére érünk, gyakorlatilag lesz egy
saját, visszaolvasható boldogságtervünk, amit mi magunk állítottunk
össze, és biztosak lehetünk abban, hogy közelebb kerülünk önmagunkhoz, közelebb a boldogsághoz!
És ne feledjük: a boldogság csak akkor igazi, ha meg tudjuk azt osztani
másokkal is!
Lelki megvalósításokban gazdag, boldog életutat kíván csapatunk, az
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1. Ha az életed egy film volna, amelynek te vagy a
főszereplője, mit szeretnél, hogyan ábrázoljon?
2. Ha a körülmények lehetővé tennék (volna elég
időd és pénzed), mit szeretnél a leginkább csinál
ni? Miről szólna a filmed?
3. Mi volna a happy end? Milyen vágyak élnek a
szívedben, amelyeket fel kell szabadítani?
4. Hol játszódik a történet? Milyen a környezet?
5. Milyen az ideális életed?

MANTRA
A mantra olyan szó vagy hang, amely segít az elmének koncentrálni meditáció közben, és könnyebb lesz tőle kikapcsolni a gondolatok általános
körforgását. Talán már van is olyan mantra, amely tetszik. Ha nincs,
akkor próbáld meg a szanszkrit „om” szó használatát, vagy válassz a
két leghíresebb mantra közül: Om mani padme hum vagy a Hare Krisna
mahá-mantra. De olyan szavak is megfelelők lehetnek, amelyek pozitív
üzenetet hordoznak, mint például a „szeretet” és a „béke”. Helyezkedj
el, állítsd be az időzítőt öt percre, hunyd le a szemed, és vegyél öt mély
lélegzetet. Engedd, hogy a mantra megjelenjen az elmédben. Ismételgesd

M E D I TÁ C I Ó
magadnak halkan. Képzeld el, hogy ez a hang egy varázsszőnyeg, amely
a lélegzéseddel együtt mozog. Most pedig mássz fel rá. Érezd magad
alatt a varázsszőnyeget, miközben lélegzel, és pihenj meg rajta. Nem
kell koncentrálnod. Biztonságban vagy, vigyáznak rád. Nem az a lényeg,
hogy összpontosíts, hanem hogy ellazulj és megnyugodj. Nem kell sietni,
és nincsen célállomás. Amikor megszólal az időzítőd, ne nyisd ki azonnal
a szemedet. Tartsd tiszteletben a gyakorlatot. Lassan és finoman térj
vissza a fizikai környezetedbe. Ezután mondj köszönetet magadnak és a
mantrádnak az élményért.

TEGNAPI gondolataink
határozzák meg
mai énünket, és MAI
gondolataink építik a
jövőnket.
BUDDHA

