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A PROBLEMA FOLVETESE

A nyelv cs a tudat problcmaja rcgebbi kcletu, mint maga a pszichol6gia
tudomanya. A pszichol6gia mcgjclcncsc sem vezctett ezen a tcrcn gyors cs
liltvanyos crcdmcnyckhcz. Olyannyira ncm, hogy a gondolkodas cs a bcsz6d,
a tudat cs a Iclkiallapol viszonya ma is az cf,'Yik Jcgkcvcsb6 kidolgozott,
legtalanyosabb kcn.lcsc a 16lcklannak. Dc tudomasomszcrint mas tudomany-
agak sem jutottak czcn a t6ren sokkal mcsszebbrc.

A hagyomanyos lelcktanra alapoz6 beszect-es gondolk()dasclmcletek j6szercvcl
az alapkcrdesekbcn scm tudnak mcgcgyczni. Ncm sikcriilt pcldaul megnyugtat6
m6don tisWlzni a gondolat 6s a sz6 viszonyat, e jclenscgck mibcnlctct. Ncvezc-
tesen, hogy a gondolkodas Csa bcszectazonos jclcnsegcknck tckinthct6k-c, vagy
sem. Egyes crtclmczcsck szerint a gondolat Csa sz6 voitakeppen cgy cs ugyanazt
jclcnlik: a gondolkodas - mondjak - ncm mas, mint bcls(j "ncma bcszed". Masok
viszont ugy vclik, hogy a gondolat cs a sz6 a beszcd cb'Ymast6!j6! clkiilbniil6
alkot6elcmci. Megint masok azon az allasponton vannak, hogy clcvc rossz a
k6rd6sfcltcvCs:a gondolat Csa sz6 ncm vizsgaIhat6 scm egyiitt, scm kiilon-kiilbn
azok jclcnt6stanalma n61kOl.Ugyanis az, ami bcnnOk k6zbs, ami (\SSZCkOli6kct,
ami crtclmct ad mindkett6nck, az a jclcnl6s. A besz6d 6s gondolkodas osszcfiig-
g6scinck a vizsgalalaban tchat nem az 6nmagaban vett gondolatra vagy sz6ra,
hancm a jelcntCsre kcll hclyczni a hangsulyt.

A korszcru Iclcklan allitasa szcri'nt mindcz vonatkozik a bcszcd lcgkiscbb
alkol6clemcirc, a hangokra is. A haf,'Y°manyos l6lcktan, akarcsak a nyclvtu-
domany, a besz6d hangalakjait sokaig tcljcscn ()na1l6, a beszed jclcntestartal-
m<it61fiiggellcn elcmkenl kezellc. A klltalasokban a bcszed alapcgysegeiil a
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jelentcst61 elktilOntilt hangot valasztollak. Csakhogy a korszeru 161ektan al-
laspontja szerint a gondolati tartalmakkal elszakitoll hang az emberi beszed
szempontjab61 nem jelcnt semmit. Az ami a hangot emberi besz6dhangga
teszi, az a hang jelent6se. A besz6dhang mindig meghatarozott funkci6t toll
bc, 6rtelmi tartalommal rcndelkczik. Ha a hang nem jclol semmit, nem lehet
besz6dhangnak tekinteni. Es mivd a besz6dhangok a gondolall61 nem elsza-
kithat6, a beszcd jelentcstartalmat61 nem elktiWnithet6 hangok, els6dlegesen
nem is a fonetika, az akusztika, a fiziol6gia vagy a fizika jelenseb~ilagaba
tartoznak, ahogyan ezt sokaig gondoltak, hanem a 161ektan6ba.

Nem kivanjuk az idevonalkoz6 nyelv6szeti, illetvc pszichol6giai kutatasok
ercdmcnyeit lovabb boncolgatni, hiszen ez a kcrdcs nem kcpezi vizsgal6dasunk
kozvetlcn tarb')'at. III csak azt szandckoztam crzckcJtetni, hob')'a gondolkodas
cs a beszcd, a nyelv cs a tudat viszonyanak vizsgatata meglehct(Ssen bonyolult
k6rdcskOr, amcly mindeD bizonnyal mcg hosszas elemzcsre 6s ellen6rz6sre
szorul mind a nyelvcszet, mind a pszichol6gia r6sz6r61.

NYEL V ES LELEK

Benntinket ill kOzvetlcniil a gondoIkodas cs a bcszCd, a nyelv cs a tudat
kcrdcskbrcnek cgy masik aspektusa, a (lid{/[ cs a lelkia!lapo{ viszonyanak a
kcrdcse foglalkozlat. A hab')'omanyos pszichol6gia - hasonl6an a gondolat cs
a sz6 szctvaIasztasahoz -, sokaig a ludat intcllcktualis Csaffektiv rCszet is kette-
valasztotla, azokal egymast()l ktikjna1l6 entitasnak tartolla. Ezzcl az alapvct6
.hibaval cl is zarta az lItjat mindcn lehetscges tovabbi vizsgal6dasnak. A korszeru
pszicholl5giafcHarta, hogya bcszcd soran az intellcktualis 6sazaffcktiv folyamatok
egys6ges rcndszert kcpeznek, ncm valaszthat6k cl egymast61.Minden gondolat,
mindeDsz6, mimicn fogalom jelent6..<;emellett magaban foglalja az ember affektiv
viszonyat is a gondolat, a sz6, a fogalom val6sagtartalmahoz.

Az, bogy az embcrck nem k(jzvetlcniil crintkcznek egymassal, hanem a nyelv
segits6g6vel, a szavak kijzvetitcscvcl, kijzhely, amely mindcnki szamara isme-
fetes. Az a felismercs azonban, hob')'a bcszcd gondolati tartalmat cs affektfv
vonatkozasat ncm lehet cgymast61 elvalasztani, korantsem iIyen kbztudoll,
hololl rendkivtil fontos tovabblcpcs a nyelv cs Iclek osszeftiggcscinck a meg-
crtcse szcmpontjab61. A beszcd nemcsak kommunikaci6t jelent. A szavaknak
nem pusztan intcllektualis jelcntcstik van, hanem affektfv tOltcstik is. Ha lib')'
tetszik, sajatos cnergiajuk. Ncmcsak az el6z(j ncmzedckek altal felhalmozott
tapasztalatokat kijzvetftik szamunkra, hanem a hozzajuk tapad6 cletcrzcst is
megsz61altatjak. fgy nemcsak tudati (intcllcktualis), hanem kozcrzeti szcm-
ponLb61 sem mindcgy, bogy mirtH bcsz6ltink, mit olvasunk, mire gondolunk .
magunkban, milyen szavak cs kcpzeLek L(jILikki az agyunkat.
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Eppen affektiv tartalmuk miatt a szavak CSa gonuolatok szintc magikus
er6vel hatnak rank; ellcnallhatatlanul magukkal souornak, befolyasoljak aka-
ratunkat, eleterzestinkct, vilaglatasunkat, magatartasunkat. Nos, azt gondo-
lam, hogy a gondolkoctas cs a bcszcd, a nyclv cs a tudat vonatkozasaban err6l
a kerdcsr6l viszonylag kcvcs sz6 csik. Mindcnkcppcn sokkal kcvescbb, mint
amilycn meghataroz6 szcrcpet jatszik a nyclv lclktilcttinkben cs clcttinkben.

A TUDATOSSAG FOKOZATAI

A Iclekformal6das folyamata a tudatossag ktilOnbOz(j fokozatain halad ke-
reszttil, ami szorosan kOt(klik a nyclv cIsajatitasahoz cs a fogalomvilag kiala-
kulasahoz. A nyclvbcn - az "cmbcriscg csoportlelkcbcn" - hallatlanul gazdag
clettapasztalat cs ismerctanyag halmozlJdik eel. Hoh'Ycbb6l a gazdag cletta-
pasztalatb6l cs ismcrctanyagb6l - az "cmbcriscg csoportlclkcMl" - az cgycni
Iclek mit cs hogyan jclcnit mcg, az att6l ftigg, hogy milycnck a nyclvi ismcrctci,
milyen fogalmakkal cs sz6kcszlettcl rendclkezik. Az emberek a mindennapi
beszedben nem clock a nyclv gazdag lehct6segcivel. Altalaban kisszamu mon-
datkcplettcl hclyettcsitik bc szcgcnyes sz6kincstiknek azokat az elcmeit, amc-
lyekkcl telet6mik a fejtiket.

Mondataik j6 rcszc cWrc gyartott, szajukba ragott szi\veg, k()vctkczcskcpp
olyan gondolatok foglalkoztatjak 6kct, s olyan crzcsvil<'iggalrcndclkcznck,
amilycnre beprogramozzak (jket.

Osszcgczve a fcntickct: a bcszedbcn tchat ncmcsak ismcrctcink cs monda-
nival6nk oh testet, hancm bcls6 rcjtctt inditckaink, crdek16dcstink, vagyaink
stb., a nyelv egyan1nt jelcniti meg tudatunknat cs k6zcrzettinkct, tulajdonkcp-
pen az egcsz lelktilettinket. Csak olvasni kell ludni a beszCdb61.

HANGSZIN ES KOZERZET

A hangok, a hanglcjlcs, a sz6rend, a szavak ismel16dcse az clel mul6
jelensegeit pr6baljak megragadni cs megjeleniteni: a szorongast, a fClelmet, a
haragot, a remtilelel, a hianycrzclct, a szcrctctel, a sOlctscget, az clmulast6l
val6 rettegcst. A beszcd nemcsak a mondanival6t k6zvetiti fe!l~nk, hanem
emlckczik cs cmlckeztct arm, amit megpr6balunk elfojtani, tudatunk ala
stillyesztcni. Erre legt6bbszOr a hangszinb61 lehet kovetkcztetni.

Vannak mcly, kozcpt6nusu cs magas hangok, cs korantsem minucgy, hogy
a beszcdben milyen hangszin dominal. Mas erztilettel jar az i, az 1/,az 0, az a
valtozatlan ismct16dcse, mint az 11,vah'Yaz 6 gyakori szereplcse. A hangok
t6nusa is ktil6nfele lehet. Van modulalatlan, tamad6, durva, mely hang, van
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tompa, fenytelen, faradt mcly hang, cs van melodikusan cseng6, erzelmekt61
izz6 mcly hang. Ugyanfgy mas hangok is lehetnek agresszfvek, fasuItak, mo-
nolonok, unalmasak, panaszosan csiiggclegek vagy nyugalmat araszt6ak, szar-
nyal6ak. A fc~cscndiil6 hangok cnelmenek kulcsat mindannyian ott hordjuk
magunkban. Almunkban sem tevesztjiik 6ssze peldaul a kellemetIeniil rika-
csol6 eles hangot cgy kellcmcs..dallammal.

A t6rzsi tarsadalmak szenanasenekeiben a dallam cs a hangfcstes kepcs
hipnotikus reviilelbe cjtcni a szeansz resztvev6it. De a k6lteszctbcn is maskent,
szabalyosabban oszlanak el a beszedhangok, mint a mindcnnapi beszedben,
tObbek k6z6lt ennek tulajdonflhat6 a vcrsek euf6niaja, szep hangzasa es
varazsa. Bizonyos mcgfigyelesek szerint megfelcl6en hangolt allapotban
agyunk 6s tudatunk k6pes arra, ho!,'Ykommunikaljon az emberi 61et 6s a
term6szeti vilag szinte barmelyik aspektusaval.

A hangszfn, a stilaris jegyek, a mondat sz6ttoredezelts6ge, a k6nyszerii
ism6tl6s affCle bels6 kenyszercselekmenyek, amelyek szoros osszefiiggcsben
allnak a beszcl6 szemelyiscgevcl. A bcszedm6d szavakkal sokszor ki sem
fejczhct6 Iclkiallapotol, gyakran valamilyen pszichol6giai k6resetellolmacsol
a szakembcr reszerc. TiizClCSclemzessel feltarhat6 peldaul, bogy milyen han-
gokat, sz6szerkezetckel hasznal !"Yakrabban az atlagnal egy depresszi6ban
szenved6 ember, c!"Ymanias vagy egy kenyszerneurotikus. Ugyanfgy merhet6
cs rogzfthet6 minden embcrnck a jcllegzclcs - masokct61 clter6 - hangszfne,
hanglejtese cs kiejtcsc.

Azt, bogy a bcszedelemek egybefiizese, a szavak sura mennyire mas hangulatot
araszthat magab61, mas, k6zismert peldakkal is iIlusztralhatjuk. Mas a hangulata
a ropiralnak, a paragrafusnak, a dolgozalnak vagy az esszcnek, tanulmanynak,
egy szerelmes levelnek vagy cgy k6ltemenynek, mas az eposznak, a dramanak, a
himnusznak. A kU\onb6z6 szovegek egymast61 elter6 mMon cngednek teret a
tarsadalmi viszonyok kifejez6desenek cs a val6sag erzelmi megjelenft6senek.

A sInus maga az ember - szoktuk mondani. Hogy cz az allftas mcnnyire
helylall6, csak az uj pszichol6giai felismer6sck meg!"Y6z6enigazoljak cnnck
az allflasnak a helyesscgct. S()t, tekinleltcl ana, bogy a forma mindig Iclkial-
lapot cs bcls() ludaltanalmak kifejez<>desc,a stilus sokszor fonlosabb iizenetet
lanalmaz, mint maga a mondanival6.

A SZO EREJE

A lelkiallapot szcmponljab61 a hangoknal sokkal meghataroz6bb szerepet
jatszanak maguk a szavak. A szavak szimbolikaja, hangzasa, gyakorisaga old6
erzescket kellhct benniink vagy nyuglalanft6 felelmet. Oromet szerez vagy
gyaszos, komor hangulalot ercdmenycz. A szavak clbagyasztanak, kimcrftenek
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va/:,'Ytuzbc hozzak, fclvillanyozzak lclkunkct. Szavakkal az cmhereket ra lehet
vcnni arra, ho/:,'Ymit Ic/:"Ycnckcs filiI nc Icgycnck. Ncmcsak a j()ra, a rosszra
is. Ravehct6k pcldaul arra, ho/:,'Ydoh3nyozzanak, szeszt fogyasszanak vagy
ongyiIkossagot kovesscnck el, kevesehh sikerrel, de le j~ beszclhetjuk 6ket
err6\. A dolog sikere a szavak helycs mc/:,'V;.lIaszlasanmulik. Atl()I fiigg6en,
h°f,'Ymilyen szavakat hallllnk, milyen gondolatok jarnak ,az eszlinkbcn, olyan
clclcrzeS kerft hatalmaba bennunkel.

A sz6 jelentcschez tarslllhal a pszichikus clct barmilyen tartalma, minden, amit
az ember at61 vagy eIk6pzcl. E.~a sz() kcpes LOvabbftani,aladni Clota tartalmat,
clm6nyt vagy kepzetCl mas embcreknck. A hcsz6d soran az cmbcrck fgynemcsak
gondolatokat cscrcInek, hancm crzclmilcg is hatnak egymasra. Ez a magyarazata
annak, hof,'Ya hangulal rag{dyos.A rossz k(\zcrzet k(\nnycn clronthatja masok j6
kcdv61,olyannyira, hogyval()sagos mentalis jarvanyokat kepes cl6idezni. A magyar
tarsadalom hangulala pcldalll sokkal nyomotlahb, ross/.ahh,minI amil a gazdasagi
vagy polilikai hclyzct indokolna. Fclmcrcsck lanusitj{tk, hogy a ma/:"Yaroknal
nehezebb gazdasagi, politikai cs kulturalis hclyzetbcn lev() nepek sok esetben
derusebbek, biz.akod6bbak, mint a ma/:"Yarok.

Meglep6en hangzik, de igaz: a swrong6 ked61yallapot cs a kedvctlenseg
els6sorban sajat kcpzclet link termcke. A fOSSZkedclyallapolu emher fcje olyan
gondolatokkal, k6pzetekkcl van tele, amelyek nemcsak lehangoltta tcszik cs
beszukftik szcllcmiscg6t, hanem cs(\kkentik 61etercjet 6s mcgb6nftjak csclck-
v6kepess6g6t. A tragiklls mUll fOlOlli keserg6s, az ijeszt6nek abrazolt 6s
kiullalannak latsz6 jov() val()ban sulyos swrongast 6s m61ydeprcsszi6t valt ki
az emberek Wmegeihen. De vajon okkal-e? C"akuf,'Yanokot szolgaltat-c a
mull va/:,'Ya j()v(\ erre a kesergcsrc? Semmik6ppen, hiszen'pusztan szcml6lct
kerdcse, ho/:,'Ya multal tragikusnak fogjuk fcl vaf,'Ycppen dics(jnck. Es vajon
mCrl lcnnc ijcszl6 cs ki(Iltalan a jOv()? Netan alert, merl a k(\zludalol meg-
fCrl()z()vekony crlelmiscgi rcleg a larsadalmi alalakulasban ncm lalalja helyct
cs szcrepcI?

Hadd ne folytassam tovabh ill ezt a kitcr()[. A mondollakkal kapcsolatban
annyit szukscges megjegyezni, bogy a szorong() ked61yallapot cs a kedvctlcnscg
tulajdonkeppen hiszckeny kcpzcletlink termcke. Azcrl a>sok elegcdctlcn,
Onbizalmat vesztett ember, mert masodkczMI val6 61ctet clnek. Azok, akik
nem a sajat fejlikkel gondoIkodnak, hancm all varjak, bogy j(\n maid valaki,
aki megmondja nekik, mik6nt vclekedjel)ek a dolgokr61, miben higgyenek,
hof,'Yanjarjanak cl saj::it uf,'Ycikbcn,cllcnaWis nclkul valnak masok manipu-
laci6s aldozalaiva.

Nem valami szokallan, rcndkivuli dologr61 van ill SZ().A manipulaci6 az
embcri cgyiltt61cs tcrmCSZCICSvclcjar6ja, ezerl fcl kell k6szillnlink arra, hof,'Y
mindcn kimondoll sz6 kclcpcct rcjthct magaban. A nyelv scgils6g6vel szUle-
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tesiinkncl kezdve manipulalnak benniinkct. De mi magunk is ana toreksziink,
hogy megnycrjiink masokat clkcpzelcseinknek, sajat el6nyiinkre befolyasoljuk
embcrtarsainkat. A kcrdcs tchat - ahogyan ezt a manipulaci6s technikak egyik
szakcrt6je megfogalmazta-, nem az, hogy rcszt vesziink-ebenne vagysem,
hanem az, hogy a manipulaci6. passzfv aldozatai vagy aktiv haszonelvez6i
vagyunk-e.

NYEL VI MANIPULAcIO

A nyelvi befolyasolas eszkozei sajnos ncm cgyforma mertekben allnak ren-
delkczesiinkre. Ma a zsurnalisztak kezebcn van a vilag. Ember legycn a talpan,
aki az irott sajt6 cs a televizi6 sz6zuhatagaban es k6psoraiban feltalalja magat.
Ha pantos elemzcs targyava tcnncnk a szavak szimbolikajat Cscrzelmi toltcsct,
konnyen kimutathatnank, hogy az ujsagcikkek tulnyom6 tobbsege negativ,
cJcttagad6 gondolatokat tartalmaz. A sz6rakoztat6ipar pedig szinte kizar61ag
er6szakot, dcfetizmust, kaoszt es kilatastalansagot propagal.

Ezck a negativ, elettagad6 gondolatok, a pusztulas remkepei cs kcpzctei
elborftjak az emberck elmejet, ratelepszenek lelkiikre, megbcnftjak szellemii-
ket cs jclent6sen csokkentik cletcrejiiket. Ezert, amikor keziinkbe vesziink
egy ujsagot vagy leiiliink a tcvc ele, voltakeppen felmcrhetetlen karokat
okozunk magunknak. Olyasmit tesziink lelkiinkkel, mintha a testi felUdiiles
erdckeben tea vagy kavc helyett mar6 savas folyadekot, mondjuk lugkovet
sziircsolnenk.

Mcllesleg a hiradasok, filmek, tevemiisorok tartalma gyakran szovegszeriien,
intellektualisan is azt sulykolja belcnk, hogy az eletert foly6 idegtep6 kiizde-
lemben magunkra vagyunk hagyva, sehonnan sem szamithatunk segitsegre,
scnkiben sem bfzhatunk, mindenki ellensegiink. Ne amftsuk magunkat tisz-
tesscggel, igazsaggal, emberi j6saggal, nemes helytallassal es hasonl6kkal.
Fogjuk eel, hogy a val6sag kcgyetlen hozzank, az elet a hCtkoznapok kemeny
kiizdclmcb61 all, amcly minden pillanatban eltaposhat, meggyalazhat, maga
ala tcmethet benniinkct.

Ennek a felenk arad6, rank szakad6 sz6- cs kepzuhatagnak persze semmi
kale a val6saghoz. Vajon ne volna az emberi cletnek olyan tapasztalata, a
szavaknak olyan iizenete szamunkra, ami az emberi szellem alakit6, teremt6
erejenek sikereit peldazna? Mar hogyne volna. Mai vilagunk titka azonban
eppen abban rejlik, hogy az emberek ezt a masfele tapasztalatot ne tudjak
felismcrni csalkalmazni onnon sorsuk iranyitasaban. Az elet dramai jellegenek
kidomboritasa, a rossz hfrek tulsulya, az er6szakot, defetizmust, kaoszt, ret-
tegest cs kilatastalansagot propagal6 szavak azt a celt szolgaljak, hogy az
q,'Yszerii ember ne tudjon szabadon rendelkczni crtelmevel, erzelmeivel, tu-
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dataval. Fogadja cl annak a mindent iranyftani pr6bal6 szellemi halalomnak
a sugallatat, amely kimeletleniil besorol benniinket az e!"Ymaselleneben foly-
tatott idegtep6 harcba.

Ez a folyamat nem magyar sajatossag. A destruktiv szavak aradata jelzi azt
a bomhisi folyamatot, ami az eur6pai kultura sajatja. Pontosabban, jelzi annak
a kulturanak a bomlasi folyamatat, amelyben az ember kezdi mindjobban
talajtalannak es gyokertelennek erezni magat.

Nem kfvanok itt reszletesebben foglalkozni a tudatziillesztcs jelcnscgevel,
csak utalni szerettem volna ra, hogyan cs mikcnt veszthetik cl a szavak eredeti
jelentcsiiket, mit6l cs ho!"Yanvalhat a nyelv, az emberi beszcd a pszichcs
fert6zes forrasava.

Utnunk kell, bogy a szavak olykor megmutatjak a val6t, maskor inkabb
eltakarjak. Olykor elkapraztatnak benniinket, masszor lehangolnak. Ncha
rombolnak, masszor pusztitanak. Ncha oromet szereznek, masszor fajdalmat
okoznak. Kaprazat cs val6sag, megbizhat6 kcpzetck cs fantaziakcpek, igaz cs
hamis kozott nem konnyu kii16nbscget tenni. Vizi6kat, latomasokat, abrand-
kcpeket kergethetiink, mikozben azt gondoljuk, ho!,'Ya val6sagot elemezziik.

A vilag a mi kcpzetiink, mondtak a rcgi filoz6fusok. Amiben, ha a nyelv Csaz
cletcrzcs viszonyar6l beszcliink, sok igazsag rejlik. A szavak olyasfcle kaprazatot
kelthetnek benniink, mint a mozivaszon vagy a televizi6. A szinescn nyiizsg6,
eleven kcpsorok, a mozg6 figurak mint valamifcle megelevenedett clet magukkal
ragadnak benniinket. Egyiitt szorongunk, agg6dunk, sirunk, vagy ncvetiink a
Msokkel, akik tulajdonkcppen nem Icteznek, csak a kcpmasuk kapraztat cl
benniinket. A csal6ka kcpsoroknal is hatasosabbak azok a kaprazatok, amelyeket
a szavak idcznek el6 benniink. A vizualis clmcny is szolgalhat viselkcdCsimodell-
kcnt szamunkra, az embereket azonban mindig szavakkal tcrclik politikai Cs
ideol6giai csapdakba, anyagi cs6dbe vagy lelki osszeomlasba.

KONSTRUKTfv ES DESTRUKTfv GONDOLATOK

A lclcktan fcltarta, bogy a legWbb lelki betegscg aka a kcpzelctben gyoke-
rezik. S6t, azt is tisztazta, bogy a lelki betegscgek mellett az artalmas kcpzetek
szervi elvaltozashoz vezethetnck, ugyncvezett pszichoszomatikus mcgbctege-
dcst eredmcnyezhetnek. Amikor a tudat cs a lelkiallapot nyclvi vetiileteir61
beszcliink, nemcsak a gondolatok cs szavak altal kivaltott rossz kozcrzetre,
hanem erre: lelki egyensulyunk elvesztcscre gondolunk els6dlegesen.

A szavak cs a gondolatok jelentcsiik cs crzclmi toltcsiik alapjan lehetnek
konstruktivak cs destruktivak. A konstruktiv gondolatok lelki er6t generalnak
benniink, cs er6sitik a It~lekimmunrendszeret. A destruktiv gondolatok viszont
lekotik, elszivjak cleter6nket, gyengitik az ember immunitasat, lelki cllena1l6
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kcpcsscgct, mely immunitas nclkiil ki vagyunk szolgaltatva kiilOnfcle lelkics
fizikai betegscgeknek.

Sorsunk alakulasa nem kis mcrtckben att61 fiigg, bogy kcpzeletiink sfkjan
milyen pszichikai CSszellemi energiakat tudunk mozg6sitani a vagyott cclok
megval6sftasa crdekcben. Ami persze, mint mondottuk, nem fiiggetIenithet6
a nyelvi kultura allapotat61 cs a k6zclett61. Mai k6zcletiinkre, nyelvi kultu-
rankra a destruktiv szemlcletm6d jellemz6. A fektelen agresszi6, a hatartalan
gyul61et es diih naponta olyan mennyisegu merget termel, ami s6tct, szorong6
erzeseket es celtalan, 6npusztit6 gondolatokat general benniink. Az iIyen
erzesek es gondolatok mcrgez6 toxinjaikkal rombolnak, pusztitanak, bomlasz-
t6an hatnak mind a Iclkiinkre, mind a testiinkre.

Minel felenkebb, megalkuv6bb, kenyelmesebb valaki, annal inkabb befolya-
solhat6, annaJ'inkabb turi cs igenyli, bogy szellemi taplalekat masok ragjak
el6 neki. Aki fgy elturi, bogy lelket, szellemet masok iranyitsak, fejet masok
t6mjek tele, az tIll azon, bogy elegedetIen cs szerencsctIen lesz mindig, s ki
van teve kiil6nfele betegsegeknek, cletcnek ertekes hajt6er6it hagyja veszni.

"AHOL A MEREG, OTT A GYOGYSZER IS"

Hippokratesz, az orvostudomany atyja szerint, "ahol a mcreg, ott a gy6gyszer
is". Ahob'Yantestiinkct megmossuk, felfrissftjiik naponta, ugy kell lelkiinket,
szellemiinket is feliidiilcshez juttatni: - a szavak friss, uj k6zegcben megfti-
r6szteni. Apatiankon, rossz k6zcrzetiink6n legegyszerubben ugy tudunk urra
lenni, ha el6vesziink egy j6 k6nyvet, elmegyiink egy szfnhazi el6adasra, meg-
hallgatunk nchany k6ltemenyt. A muveszi alkotasok megmozgatjak fantazi-
ankat. Amirc altalaban nagy sziikseg van, mert els6sorban sajat teremt6
kepzeletiinkt61 fiigg, bogy milyen gondolatok jarnak az esziinkben, azok mit
hordoznak magukban: elet6r6met, fajdalmat vagy halalos merget.

A mai ember k6zerzeti problemait tekintve ugy tunik, bogy a szavak veszelyes
erzclmi kisugarzasaval szemben talan mcg az 61omk6peny sell nytijthat elegend6
vedelmet. Ez azonban nem fgyvan. A sok hazugsag Csh~veskepzet, amely lehuz
az 6sztOn6k alvilagi melyvizebe, abba az erzelmi ingovanyba, amely nemcsak
csiiggcdtte, szorong6va cs elegcdetlenne tesz benniinket, hanem kiszolgaltatotta
is a lelkiinket"tnergez6, elfek61ycsit6 indulatokkal szemben, b6rt6nfalkent vesz
benniinkct kc)riil.Ezeket a falakat azonban k6nnyeden le tudjuk rombolni, hiszen
tulajdonkeppen magunk epftjiik Qket eltevelyedett kepzeletiink erejcvel.

A csiiggedt, szorong6 crzeseket, az 6r6k6s elegedetIenseget, az irigyseget,
az ellensegcs indulatokat egyszeruen ki kell szorftani agyunkb61, CS6r6met
sugarz6 kepzetekkcl, kreatfv gondolatokkal, old6, er6sft6 erzesekkel kell fel-
cscrclni 6ket. Ehhez persze eb'Ykis segitsegre, szelIemi 6r6mforrasokra van
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sziikseg: tiszta, gy6gyft6 fomtst jelent(j szavakra es gondolatokra. A pszichol6gu-
sok fgy gy6gyftjak a lelki beteg embereket. "Meggy(mtatjak" es "feloldozzak" a
szenved6ket, megszabadftjak 6ket teves kepzeteikt61cs fclelmeikt(jl,kiszabadftjak
6kct bnnon kepzclctiik bortoneMI. Es mindcz kizar()lag szavak utjan tortenik.

Ahhoz, ho!,'Ya soleI, szorong6, imlulatokt6l terhes erzCscinkt(j)megszabadul-
junk, nines sziiksegiink feltetleniil psziehoJ()gusra.Minel magasabb szellemi szint-
re jut valaki, minel ercdctibb es intcnzfvcbb a kcpzeJ(jcrejc cs gondolkodasa,
annal nagyobb az csclyc ana, hogy szcnved6 Iclek hclyetl tcrcmt(j Iclckkc valjek.
Olyan Iclckkc, amcly a nyclv scgftsegevcl megtermckcnyithcti a Whhi ember
gondolkodasat is, (Irome kisugarzasaval rokon rezgCseket kcltvc masokban.

A modern kor embcrc kizar61ag az anyagiakban kercsi oromct, es a nyelv
tbbbnyire csak cszkoz szamara masok befolyasolasaban. Ebben a vonatkozas-
ban val6ban rideg cs kfmcletIen a vilag. Pedig nines' a hctk()znapokm\k olyan
sziirke pillanata, amclyet ne aranyozhatna be a szellcm ragyogasa, amelybcn
az ember intcllektualis tevekenyscgc reven nem csillanhatna eel a Ietezes
kimerfthetetlen szepscge cs gazdagsaga. Nincscn olyan ember, akinck mindcn
6raja ne kfnaJna alkalmat iIycn ()r(>mfellobbantasara (Inmaga es kornyczcte
szamara. S6t az igazi mc!,'Vilagosodas !"Yakran akkor erkczik cl valakihez,
amikor a Icgsiiriibb s(Hctscgben cs a Icgmclychb gMorben crzi magat.

Utjat kcll allot a mcrgcz6, sotct, hahllos gondolatoknak. Ki kcll rckcszteni
agyunkb61 minden olyan kepzetet, amcly szorongast sugaII. A kiuttalan bo-
nyodalmak, trageuiak, bctcgscgck ugyanis cl6bb mind a kcpzclet sfkjan fogan-
oak mcg. A sotctscg esak akkor er cl hozzank, ha kcpzclctben a szallast
el6keszftjiik neki. Ne valjunk hat nyamorusagunk szallascsinaJ6iva.

MENTALIS OPTIMIZMUS

Mindannyian mindig tItan vagyunk valami fclc. Valamilycn atmeneti eel fele,
amcly mogott kimondva-kimondatlanul a boldogsag esa halhatatlansag igenyc
munkal. A tiszta beszCdnek,az 6szinte s7~vaknakaz volna az els6dlegesfunkci6juk,
hogyscgitscnek a valaszadashan:vajon mivegrcsziilctett azcmbcr a vilagra?Hogyan
tehet szert a teljcsscg igcnyerc Cs a boldogsag crzescrc? Hogyan kcriilje cl az
cletszervczCsCs az oncrvenycsftes teves iranyait, zsakutcait? Ezzcl szemben a
t6megtajekoztatasi eszkozokh61rank zudul6 dcstruktfvszaVakamdata, iranyultsaga,
divcrgenciaja nem hogy ncm segfti a tajckoz6dast Cs az elctbcn val6 cligazodast,
hanem remenyteleniil szetzilal minden crtckrcndet, minden szalat, minden Osvcnyt,
amely altal az ember valamilycn kozosseg rCszesenekcrezhetne magat, valamely
nyelvi kuIturaban megtalalhatna onmagat, nyugalmat CsmagabiztossagaL

A ma emberenek vilagkepc es ertekrendje romokban hever, nem alkot
osszefiigg6 vilagertelmezesi rcndszert, hanem hordalekanyagot kcpez. KiilOn-
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bOz(SigehirdcWk, politikusok sz()lamaikkal, iizeneteikkel, pr6dikaci()kkal na-
ponta megpr()Mljak bcfolyasolni az emberek 61et6l. Ennek kapcsan fclvet6dik
a k6rd6s: Cf,'Yaltalankell-e az embereket lelki-szellemi m()don vezetni, iranyf-
tani? A Wn6nelmi tapasztalatok. all bizonyitjak, ho!,'Ybizonyos lelki gon-
dozasra - a lelkiismereti szabadsag tiszteIetben tartasa mellell - felt6tleniil
sziikscg van. Az e!"Yhazaklclkiegcs7~<;cg-ii!"Yiszerepcnek csokkencscvc1 pcldaul
az emberek fejcben n{)tl a kaosz. A hc1yes utal cs a j6 valaszokal azonban
mindenkinek maganak kell megtalalnia. A fiiggellen gondolkodas persze er6-
fcszitcst kivan cs nagyfoku nyelvi ludatossagol. ErOfcszitcst, men arra kcny-
'szerit, hogy az arral szemben haladjunk. Es nyelvi tudatossagot, mert a nyelv-
tudas szintje szoros c\sszcfiiggcsben van a gondolkodas szinljcvcl, az ona1l6
gondolalok kifejezcscre iranyul() Wrekv6ssel cs kcszscggeI.

A pszichikai energiak mozg()sitasa nem a mentalis alkimia largykorcbe
tanozik, hancm e!,'Ykis faradOl.assal realitas lehet minden ember szamara. Az
orc\mszeg6ny ember szellemileg 6s lc1kileg szeg6ny. EI6gedetlens6ge a kreativ
gondolatok, az alkot() l\rl\m hfjan fe1l6p(Spszichikai el6gedetlens6g kovclkez-
m6nye. Az a kcscrg(\ panaszaradat, ami jellemzi kbz61etiinket, 6s ami szinte
rakcrgesedctt az emberek jcllem6re, a lclck kcser(i jelbcszcde, a bcls6 homaly
cs iircsscg kivctiilcse. Az embcrek kcpzcletvilagaMl hianyzanak a friss, taplal6,
cltcl6, lclket !"Yl1ny(\rk(\dtet{)szavak, gondolatok cs kcpzetek. Hianyzik az
ona1l6 gondolkodasra jellemz(\ alkot6 (1rl\m cs szellemi kielcgiilcs.

Ovakodnunk kell atlo!, ho!,'Yne sodr6djunk a szakadckba vezet(Sgondolat-
palyak aramaba, amclyck gy(il(\!ctet gerjesztenek lc1kiinkben, remcnytelenscg-
hez cs meghasonlotlsaghoz vezetnek. Pszichologiai kiscrletek bizonyitjak, hogy
a destruktfv gondolatok, a szavakkal yaK) mcrgez6 "oltasok" dc)nt6 befolyasl
!"Yakorolnak az ember szellemi fejWd6scre, atalakithatjak magatartasat 6s
meghatarozhatjak eg6sz k6s(Sbbi6let61.

A hamis palyan fut6 gondolatsorokat, k6pzc1etvilagunk manipulall k6nyszer-
palyait, a beidegzetl rossz reOcxeinket fcl kell oldanunk, hiszen ezek nem egyebek,
mint rossz szokasok. A rossz szokasok hclyett j6 szokasokat kell akarati-crzelmi
6letiinkbc bccpitcni. Meg kell sznkftani rossz kontaktusainkat, meg kell sziintetni
tcves kcpzctciriket, s a mcrgez6 gondolatok passziv bcfogadasat at kell formalni
kreativ szellemi munkava. A szellemi optimizmus, a bizakod6, oromct id6z6
magatartas uj kepesscgeket hoz felszinre benniink, amclyck az eges7$cgtelen,
elm6rgescdetl emberi kapcsolatainkat atalakithatjak egeszscgcs viszonyokka.

Az clctbcn lehetnck nehcz pillanataink, b6vcn van okunk banatra, gyaszra,
keserGscgrc, de minden nehb$cg, csiiggedcs cs atmeneti visszaescs ellencre a
161ekk()nnyen visszanyeri derGs, egcszscges egyensulyat, felt6ve, ha szabadda
tudjuk tenni szellemlinkel.


