
Fordítva a lovon
Veretes munkáikban a jövõvel fog-

lalkozó szakemberek, neves közgaz-
dászok felvázolják, hogy milyen lesz
a földi élet 20, 50 vagy 100 év múlva,
s hogy a szép új világ, a kecsegtetõ le-
hetõségek megvalósításához milyen
gazdasági növekedésre, ahhoz pedig
mennyi nyersanyagra, energiára lesz
szükség.

A politikai arénákban valóságos
számháború folyik: ki tud nagyobb
nemzeti jövedelem-növekedést ígér-
ni, illetve megvalósítani.

Csak kapkodjuk a fejünket: Való-
ban a technikai haladás által biztosí-
tott korlátlan lehetõségek, anyagi
gazdagság, kényelem és jólét világa
felé haladunk? Nagyon sokan szíve-
sen elhiszik, hogy igen: a jót mindig
könnyû elhinni. Aki azonban veszi a
fáradságot, s ahogy az a gondolkodó
emberhez illik, eltöpreng ezeken a
kérdéseken, az egy idõ után kínzó
nyugtalanságot érez: Itt valami nincs
rendben! Rövid töprengést követõen
a kellemetlen közérzet magyarázata
is megszületik: Fordítva ülünk a lo-
von! Egy józan, értelmes ember, mie-
lõtt célokat tûz ki, számításba veszi a
körülményeket, azt, hogy mije van, s
ez itt a bökkenõ!

Élünk egy Föld nevû bolygón,
amelynek több mint 7 milliárd lakójá-
hoz véges nyersanyag- és energiafor-
rások, korlátozott mennyiségû termõ-
föld és hasznosítható vízkészlet tár-
sul; ráadásul a népesség rohamosan
nõ (évente kb. 80 millió fõvel), míg
az említettekkel való ellátottságunk
egyre romlik.

Elõször tehát azt kellene eldönteni,
hogy szeretnénk-e az emberi civilizá-
ció hosszú távú fennmaradását boly-
gónkon. Ha igen, akkor ez a cél – pla-
nétánk véges erõforrásait figyelembe
véve – milyen emberi életet tesz lehe-
tõvé az elkövetkezendõ idõben?

Szinte hallani vélem a demagóg
megszólalásokat: „Megint azzal jön-
nek, hogy menjünk vissza a fára!”
Aki össze tudja egyeztetni létét a fa
létével, természetesen ezt is megtehe-
ti, de egyáltalán nem errõl van szó!

Ha röviden kell megfogalmazni,
akkor azt lehet mondani, hogy meny-
nyiségi élet helyett minõségi életet
kell élni!

Kicsit bõvebben:
Anyagi gazdagság helyett lelki-

szellemi gazdagságra kell törekedni,
amirõl könnyen megtapasztalható,
hogy tartósabb és nagyobb boldogsá-

got nyújt az
elõbbinél.

Ez a gaz-
dagság Isten-
hez és ember-
társainkhoz tör-
ténõ nyíltszívû,
õszinte oda-
fordulással ér-
hetõ el.

Az eddigi-
eknél sokkal
jobban kell be-
csülnünk em-
bertársainkat,
élõ és élettelen
környezetünket.
Csak egy élet-
központú, sze-
retetelvû, a te-
remtett világgal
összhangban
élõ emberiség-
nek van esélye
a fennmara-
dásra.

Lármás, za-
jos világunkat
olyan világ-
nak kell kö-
vetnie, amely-
ben jóval na-
gyobb szerepe
lesz a csend-

nek; az alkotó gondolatok megfoga-
nására a termékeny csend a legalkal-
masabb, az Istennel való találkozás-
hoz pedig a misztikus csend nyújtja a
legkedvezõbb közeget.

A helyes következtetések levonásá-
hoz pontos, hiteles képet kell kap-
nunk a bennünket körülvevõ világ, s
benne az ember mûködésérõl; ehhez
koncentrált figyelemre, gyakoribb el-
mélyedésre, elfogulatlan szemlélõ-
désre, az elõítéletektõl való megsza-
badulásra van szükség.

Értékeinket ne magunkon, hanem
magunkban hordjuk; ez takarékos,
szerény, minden hivalkodástól men-
tes életet tételez fel.

Felelõsséget kell éreznünk ember-
társaink, minden teremtménytársunk
és bolygónk jövõje iránt: kizárólag
egy felnõtt emberiség válthat hosszú
távú bérletet erre a kék színben tün-
döklõ, élõ ûrhajóra.

Meg kell teremteni, helyre kell állí-
tani, illetve helyes vágányra kell te-
relni Istennel való kapcsolatunkat,
mert a Teremtésrõl a Teremtõnek
vannak leghitelesebb információi, és
helyes életvitelünkhöz a legmegbíz-
hatóbb útmutatást, földi küldetésünk
betöltéséhez a legtöbb energiát Tõle
kaphatjuk.

Istennel kapcsolatban se fogadjunk
el kész paneleket: legyünk lankadat-
lan keresõk, akik nem a piacról szer-
zik be istenképüket, illetve nem úgy
öröklik meg, hanem keserves, izzad-
ságos, ugyanakkor mégis izgalmas és
felemelõ munkával maguk alakítják
ki, s egész életükben tovább csiszol-
ják, mint a gyémántot.

Végezetül:
Nem kell hozzá egy lovas nemzet

tagjának lenni, hogy belássuk, az
imént említett pozitúra roppant
elõnytelen: amellett, hogy így legföl-
jebb a ló boldogabbik felében gyö-
nyörködhetünk, minél nagyobb se-
bességre ösztökéljük vágtató pari-
pánkat, a szemünk elõtt lebegõ
vágyott cél annál messzebb kerül, vi-
szont nem látjuk azt a szakadékot,
amely felé rohanunk.

Égetõen szükséges mielõbb rájön-
nünk, hogy rossz módszerrel rossz
irányba haladunk, s megálljt paran-
csolnunk, hogy elkerüljük a kataszt-
rófát.

Ezt követõen az „emberiség lovát”
helyesen megülve, helyes irányba
fordítva megfontoltan és kitartóan
kell haladnunk a tartalmasabb, fele-
lõsségteljesebb, minõségibb emberi
élet felé.
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