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Tudat, lelkiallapot es nyelv
Az adai nyelvmuvel6 napok szombati szakmai i.ilesszakanak anyagab61
orsunk alakulasa nem kis mertekben aMI fUgg, hogy kepzeletGnk
sikjan milyen psziehikai es szellemi energiakat tudunk mozg6sitani a vagyott eelok elerese vegett. Ami persze nem fUggetlen a
nyelvi kultura allapotat61 es a kozelettol. Mai kozeletGnkre, nyelvi kulturankra a destruktiv szemleletm6d jellemzo. A fektelen agresszi6, a hatartalan gyulolet es dOh naponta olyan mennyisegu merget termel, ami sotat, szorongo erzeseket es eeltalan, onpusztit6 gondolatokat tamaszt
bennOnk. Az ilyen erzesek es gondolatok meregkent rombolnak, bomlasztoan hatnak lelkOnkre, testGnkre egyarant.
Minel felenkebb, megalkuvobb, kenyelmesebb valaki, annat befolyasolhat6bb, annat inkabb tUri, sot igenyli, hogy szellemi taplalekat masok
ragjak elo neki. Aki eltUri, hogy lelket, szellemet masok iranyitsak, fejet
masok tomjek fete, az tul azon, hogy elegedetlen, szerenesetlen lesz
mindig, kiteve betegsegeknek: elete ertekes hajtoeroit hagyja veszni.
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uttalan bonyodalmak, tragediak, betegsegek ugyanis el6bb mind a kepzelet sikjan fogannak meg. A sotetseg esak akkor er el hozzank, ha kepzeletben szallast keszitGnk el6 neki. Ne valjunk hilt nyomorusagunk szallasesinal6iva.

Mentalis optimizmus

Mindannyian mindig uton vagyunk valamilyen atmeneti eel tela, amely
mogott kimondva-kimondatlanul a boldogsag s a halhatatlansag igenye
munkal. A tiszta beszednek, az oszinte szavaknak az volna az els6dleges
funkei6juk, hogy segitsenek a valaszadasban: mi vegre szOletett az ember a vilagra? Hogyan tehet szert a teljesseg es a boldogsag erzesere?
Hogyan kerOlje el az eletszervezeses az onervenyesites zsakuteait? Ezzel szemben a tomegtajekoztatasi eszkozokb61 rank zudulo destruktiv
szavak aradata, iranyultsaga nem hogy nem segfti a tajekozodast, az
eletben vale eligazodast, hanem remenytelenOI szetzilal minden ertek"Ahol a mereg, ott a gy6gyszer is"
rendet, minden szalat, amely altal az ember valamilyen kozosseg reszesenek erezhetne magat, valamely nyelvi kulturaban megtalalhatna onmaHippokratesz, az orvostudomany atyja szerint "ahol a mereg, ott a
gat, nyugalmat, magabiztossagat.
gyogyszer is". Ahogy testGnket megmossuk, felfrissitjOk naponta, ugy
A mar ember vilagkepe s ertekrendje romokban hever, nem alkot
kell lelkOnket, szellemOnket is felOdOleshez juttatni: a szavak friss; uj koosszefOgg6 vilagertelmezesi rendszert, hanem hordalekanyagot kepez.
zegeben megfOroszteni. Rossz kozerzetunkon leginkabb ugy tudunk urKOlonfele igehirdet6k, politikusok szolamaikkal, Ozeneteikkel, predikaeira lenni, hogy eloveszOnk egy jo konyvet, megnezOnk egy szinieloadast,
oikkal naponta megkiserlik befolyasolni az emberek elemeghallgatunk nehany koltemenyt. A mualkotasok megtat. Folvet6dik hat a kerdes: kell-e az embereket lelkimozgatjak fantaziankat, amire nagy szOkseg van, mert elszellemi modQn 'i€zetni,
iranyitani? A tortenelmi
sosorban sajat teremto kepzeletGnktol fOgg, hogy milyen
tapasztalatok azt bizonyitjak, hogy bizonyos lelki gondogondolatok jarnak az eszOnkben, s azok mit hordoznak:
zasra - a lelkiismereti szabadsag tiszteletben tartasa meleletoromet, fajdalmat vagy halalos merget.
lett - foltetlenOI szOkseg van. A helyes utat es a jo valaA mar ember kozerzeti problemait tekintve ugy tUnik,
szokat azonban mindenkinek maganak kell megtalalnia. A
hogy a szavak veszelyes erzelmi kisugarzasaval szemben
fOggetlen gondolkodas, persze, erofeszitest kivan es
meg az 61omkopeny sem nyujt kello vedelmet. Ez azonnagyfokunyelvi
tudatossagot. Erofeszitest, mert arra
ban nem igy van. A sok hazugsag es teves kepzet,
kenyszerit, hogyarral szemben us$zunk. S nyelvi tudatosamely lehuz az osztonok alvilagi melyvizebe, abba az ersagot, mert a nyelvtudas szi1'1tjeszoros osszefUggesben
zelemingovanyba, amely nemesak esOggedtte, szoronvan a gondolkodas szintjevel, az onallo gondolatok kifejeg6va es elegedetlenne tesz bennOnket, hanem kiszolgalzesere iranyul6 torekvessel es keszseggel.
,
tatotta is a lelkOnket mergezo indulatokkal szemben,
\ A psziehikai er6k mozgositasa egy kis faradozassal realitas lehet
bortonfalkent vesz bennOnket korOI. Ezeket a falakat a.,?onbankonnyeminden ember szamara. Az oromszegeny ember szellemileg es lelkileg
den le tudjuk rombolni, hisz tkp. magunk epitjOkoket eltevelyedett kepszegeny. Elegedetlensege a kreativ gondolatok, az alkoto orom hijan felzeletGnkkel.
lep6 psziehikai elegedetlenseg ~ovetkezmenye. Az a panaszaradat,
A esOggedt, szorong6 erzeseket, az orokos elegedetlenseget, az
amely kozeletUnket jellemzi, es amely szinte rakergesedett az emberek
irigyseget, az ellenseges indiJlatokat egyszeruen ki kell szoritani agyunkjellemere: a lelek keseru jelbeszede, a bels6 homaly es Oresseg kivetOb61, es oromet sugarzo kepzetekkel, kreativ gondolatokkal, aide, erosilese. Az emberek kepzeletvilagabol hianyzanak a friss, taplalo, eltet6, lelt6 erzesekkel .kell feleserelni 6ket. Ehhez persze egy kis segitsegre,
kef gyonyorkodtet6 szavak, gondolatok es kepzetek. Hianyzik az onallo
szellemi oromforrasokra van szOkseg: tiszta, gyogyit6 forrast jelent6 szagondolkodasra jellemz6 alkoto orom es szellemi kielegOles.
vakra, gondolatokra. A psziehologusok igy gy6gyitjak a lelki betegeket.
Vigyaznunk kell, hogy ne sodrodjunk szakadekba vezeto gondolat"Meggyontatjak" es "feloldozzak" a szenvedoket, megszabaditjak oket
palyak aramaba, amelyek gyuloletet gerjesztenek lelkOnkben, remenyteteves kepzeteikt61 es felelmeikt61, kiszabaditjak 6ket tevhitGk bortone. lenseghez es meghasonlashoz vezetnek. Psziehologiai kiserletek bizob61. S rriindez kizarolag szavak utja!1tortenik.
nyitjak, hogy a destruktiv gondolatok, a szavakkal vale mergez6
Ahhoz, hogy soleI, szorong6, indulatokt61 terhes erzeseinkt61 meg"oltasok" donto befolyassal birnak az ember szellemi fejlodesere, atalaszabaduljunk, nines szOkseg feltetlenOI psziehologusra. Minel magakithatjak magatartasat es meghatarozhatjak egesz kesobbi eletet.
sabb szellemi szintre jut valaki, minel eredetibb es intenzivebb a kepzeA hamis palyan fut6 gondolatsorokat, -kepzeletvilagunk manipulalt
16ereje es gondolkodasa, annat nagyobb az eselye, hogy szenvedolelek
kenyszerpalyait, beidegzett rossz reflexeinket fol kell oldanunk, hiszen
helyett teremto lelekke valjek. Olyan lelekke, aki a nyelv segftsegevel
ezek nem egyebek~ mint rossz szokasok. A rossz szokasok helyett jo
megtermekenyitheti a tobbi ember gondolkodasat is, orome kisugarzaszokasokat kell akarati-erzelmi eletOnkbe beepiteni. Meg kell szakitasaval rokon rezgeseket keltve masokban.
nunk rossz kontaktusainkat, meg kell szOntetnOnk teves kepzeteinket, s
A modern kor embere kizar61agaz anyagiakban keresi oromet, es a
a mergez6 gondolatok passziv befogadasat at kell formalnunk kreativ
nyelv tobbnyfre esak eszkoz szamara masok befolyasolasahoz. Ebben a
szellemi munkava. A szellemi optimizmus, a bizakod6; ora met idez6 mavonatkozasban val6ban rideg, kimeletl~n a vilag. Pedig nines a hetkoznagatartas uj kepessegeket hoz felszinre bennOnk, amelyek egeszsegtepoknak olyan szOrke pillanata, amelyet ne aranyozhatna be a szellem ra-.
len, elmergesedett emberi viszonyulasainkat atalakithatjak egeszseges
gyogasa, amelyben az ember intellektualis tevekenysege raven nem esilkapesolatokka.
lanhatna fol a letezes kimerithetetlen szepsege, gazdagsaga. Nines olyan
Az eletben lehetnek nehez pillanataink, b6ven van okunk banatra,
ember, akinek ne kinalna minden oraja alkalmat.ilyen orom fellobbantasagyaszra, keserusegre, de minden nehezseg, esOggedes, atmeneti viszra onmaga es l<ornyezeteszamara. S6t: az.igazi t)1egvilagosodas gyakran
szaeses ellenere a lelek konnyen visszanyeri derus, egeszseges egyenakkor erkezik el valakihez, amikor a legsurubb sotetsegben erzi magat.
sulyat, ha szabadda tudjuk tenni szellemOnket.
Utjat kell allni a mergez6, soleI, halalos gondolatoknak. Ki kell reDr. HOD I Sander
keszteni agyunkbol minden olyan.kepzetet, amely szorongast kelt. A ki-
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