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A gyengeségeinket, az árnyoldalainkat nem 
szoktuk szeretni. Pedig tapasztalatom szerint 
pont őbennük rejlik a kulcs a mindennapok 
alkímiájához. Hogyan is „készíthetnénk 
ólomból aranyat”, ha nem vagyunk hajlan-
dóak felismerni magát az ólmot? 

Jin és jang csodálatos körben forog egymás 
körül. Minél nagyobb a jin, annál nagyobb a 
jang. Ez egyszerű harmónia. A kör maga az 
ember, a világ, az univerzum. Így nem csak 
a jinért vagyunk felelősek, de a jangért is. A 
minap egy filmben hallottam, ahogy egy anya 
tanítja a fiát, valódi küzdelemre készítve fel 
őt: „…nem csak a győzelmet teremted, de a 
vereség is a te teremtésed”.

Van egy pillanat, amikor valahogy meg-
változik minden. Mintha a magasba emelked-
nénk, és onnan látnánk rá arra a tájra, ahol 
eddig az utunkat keresve bolyongtunk. Ekkor 

megértjük, hogy a kör közepén a pont nem 
mozdul. Ez a nyugvópontunk, a középpon-
tunk, ahonnan minden látszik. Látszik a for-
gás, az áramlás, a változás, és látszanak a moz-
gatórugók is. Ettől a pillanattól kezdve pedig 
hatalmunkban áll választani. Amikor középre 
kerülünk, kilépünk a dualitásból, itt nem bil-
leg a libikóka egyik irányba sem. Se nem jó, se 
nem rossz. Egyszerűen csak van, ami van, s a 
világot megítélésmentesen szemlélhetjük. Tel-
jesen más dimenzió ez, mint amit megszoká-
sainkból élünk. Innen látszik, hogy a rossznak 
is megvan a maga helye és ideje, és a jónak is, 
és hogy nincs egyik a másik nélkül. Belső erő-
forrásunkból töltekezve pedig eldönthetjük, 
hogy győzelmet teremtünk-e vagy vereséget.
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S Z E R K E S Z T Ő I  J E G Y Z E T

Jin és jang, feminin és maszkulin, 
sötétség és fény, rossz és jó, félelem 
és szeretet duális világunk szer-

ves alkotóelemei. Egyik sincs a másik 
nélkül, mert a teremtés pillanatában az 
Egyből lett a kettő, s e kettő különböző 
minőségek hordozójaként járja a világot immár. 
A nappalt mindig követi az éjszaka. Újra és újra, 
megannyiszor eltáncolják szerelmes táncukat, 
melyben egymáshoz nem érhetnek, de az idők 
végezetéig áramolhatnak egymás körül.

Amikor valamit jónak érzünk, már megvan a 
tapasztalatunk az ellentétpárjáról. Viszonyítunk. 

Ez által tudjuk meghatározni, hogy mi a jó és 
mi a rossz a számunkra. Azt azonban nem tud-
hatjuk, hogy a másik ember számára is jó-e. 

Mindannyian különbözőek vagyunk. Ugyan-
abban a helyzetben 
teljesen másként 
viselkedünk. Van, 
aki türelmes, van, 
aki nem. Van, aki 
elmegy onnan, 
ahol nehézségei 
támadnak, van, aki 
benne marad, és 
próbálja megérteni 
és megoldani. Van, 
aki könnyen harag-
ra gerjed, és van, akinek fát lehet vágni a hátán. 
Van, aki visszafojtja a dühét, miközben kedves-
nek mutatja magát, és van, aki valóban kedves, 
belül is éli, ami kívül látszik.

A világot megigézte a „jó”-nak lenni gondo-
lata. Ami egyfelől csodálatos, másfelől hatalmas 
félreértést rejt magában. Emberek tömegei feled-
keznek bele abba, hogy csak a széppel, és csak a 
számukra jónak megítélt dolgokkal, emberekkel, 
helyzetekkel foglalkozzanak. Hányszor hallom 
másoktól, hogy ami nehéz, ami fáj, ami lehúz, azt 
engedd el, semmisítsd meg, pusztítsd el, ne figyelj 
oda rá. Mi van akkor, ha ezek a nehézségek, fáj-
dalmak, lehúzó helyzetek, emberek olyanok, mint 
egy jól lezárt levél, amit többször elküldtek már 
nekünk, ezért aztán tele van megannyi postai 
bélyegzővel, de mi soha nem nyitottuk ki őket, 
inkább olvasatlanul visszaküldtük a feladónak. 
Mi van, ha olyan üzeneteket rejtenek magukban 
e „levelek”, amik a fejlődésünket szolgálják és utat 
mutatnak. És egyáltalán, mi a jó, és mi a rossz? 
Mi a könnyű, és mi a nehéz? Mi történik, ha 

mindazt, ami nem tetszik, eltoljuk 
magunktól, ha nem foglalkozunk 
azzal, amit mi rossznak élünk 
meg? Hova lesz a bennünk for-
tyogó düh? Hova lesz a félelmünk, 
a kétségbeesésünk, a csalódott-

ságunk? Hova lesznek az egyet nem értéseink, 
a lázadásaink? Mi történik akkor, ha mindezek 
ellen tiltakozunk? Hova mennek, amikor elen-
gedjük őket? Mi történik velük … és velünk, ha 
nem figyelünk rájuk? 

Az ember testi-lelki-szellemi fejlődésében 
mindannyian máshol tartunk, így hogyan is 

nevezhetnénk bármit 
egzaktul jónak vagy 
rossznak, ígéretesnek 
vagy éppen kiábrán-
dítónak? Én a magam 
részéről nem ítélnék 

meg senkit, mert nem 
tudhatom, hogy kit 
mi mozgat belülről. 
Ha a félelem uralja, 
akkor érthető, hogy 
inkább elmenekül, 
mintsem megmutassa 
az erejét. Ha a bűn-
tudat foglyaként él, 
akkor bármit is csinál, 
legyen az bármilyen 
jó, mindig rosszul 

fogja érezni magát. Ha a szégyenérzete nem 
engedi őt szabadon, akkor bele sem kezd sem-
mibe, mert a kudarctól félve inkább a biztosra 
játszik. Hány olyan példát láthatunk az életünk 
során, és mi magunk hányszor élhettük már 
meg az akadályokba ütközést, a párkap-
csolati nehézségeket vagy a kudarctól 
való félelmet? De volt legalább egy 
olyan alkalom, amikor fel mer-
tük tenni a kérdést: „Mi ez az 
egész? Hogyan működik ben-
nem? Miért, de leginkább 
hogyan teremtődik újra meg 
újra ugyanaz a „rossz” az éle-
temben? 

Bárhogy is legyen, 
mindennap adódik olyan 
helyzet, ami arra ad lehe-
tőséget, hogy felismerjük 
saját mozgatórugóinkat. Az 
erősségeinkkel szívesen fog-
lalkozunk, azzal nincs is baj. 

Alkímia
a mindennapokban

A rossznak is megvan a 
maga helye és ideje, és a 
jónak is, és hogy nincs egyik 
a másik nélkül. Belső erőfor-
rásunkból töltekezve pedig 
eldönthetjük, hogy győzelmet 
teremtünk-e vagy vereséget.


