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Téged elsősorban íróként, művészként és spirituális tanító-
ként ismernek. Ha visszatekintesz a pályafutásodra, miket tar-
tasz benne kiemelkedően fontosnak?

‒ az első fontos szakasz 1998-ban kezdődött, amikor váratla-
nul médiumi képességek jelentkeztek nálam, addig grafikus és fes-
tőművész voltam, de ez a meghatározó élmény elindított a spiritu-
alitás útján. Ekkoriban találkoztam egy indiai misszióval, ahová el-
köteleződtem, ott kezdődött  az a fajta önképzés, amely végül sok
lexikális és gyakorlati tudást, valamint szellemi tapasztalatot ho-
zott számomra. Tíz év után elváltam ettől a missziótól, és akkor
tért vissza az a misztikus korszak, ahonnan elindultam. Ennek

kapcsán találkoztam a táltos-, a sámán- és az indiánhagyomány-
nyal, valamint a nyugati alkímiával-mágiával, ami teljesen új irá-
nyokba kalauzolt el, és új valóságot tárt elém.

Úgy éreztem, hogy amit keleten és amit nyugaton tanultam, át
kell szűrnöm magamon. Meg kell találnom ebben az információ-
tengerben az igazi szútrákat, amelyek a tudás esszenciáját képe-
zik. Eközben fedeztem fel, hogy a védikus misztika tanaira épül a
nyugati okkultizmus, de mára már külön-külön egyik tradíció sem
igazán hatékony, mert túl sok bennük a félremagyarázás, és át-
szövi őket számos vallásos hitrendszer. Egyszerre megértettem, az
az igazi életfeladatom, hogy ezeket a tradíciókat szintetizáljam, és
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új életre keltsem azok számára, akik szeretnék megismerni a
Védák titkait anélkül, hogy egy hindu vallási irányzat követőivé
válnának. 

Emlékezeted szerint melyik volt az a pillanat, amely megha-
tározta a spiritualitáshoz fűződő viszonyodat?

‒ 1998-ban az életem válságba került, fiatal művészként értel-
metlennek láttam, ahogyan élünk, és egy napon úgyszólván „meg-
szöktem”. Kiköltöztem a városból Budakeszire, és ezzel ösztönö-
sen visszatértem a gyerekkori erőteremhez, az erdőhöz. Egy nap,
az erdő mellett, stoposokat vettem fel, egy idős urat és hölgyet,
akikről később derült ki, hogy mindketten mazdaznan-mesterek
voltak. a hölggyel összebarátkoztam, majd otthonában találkoz-
tam először olyan ezoterikus miliővel, könyvekkel, tárgyakkal,
amelyek akkor nagyon megérintettek. a szellemi elindulásomat
neki köszönhetem, és néhány hónap elteltével váratlanul az ő je-
lenlétében nyíltak meg bennem a médiumi képességek is. Ez volt
az a pillanat, ahol egy totális elköteleződés történt, mert ez olyan
tapasztalat volt, amit letagadni nem lehetett, és amiről nem olvas-
tam, hanem velem történt meg. 

Mi a véleményed a sorsszerűségről, a véletlenekről, a transz -
cendens világról?

‒ azt látom, hogy ugyan ezek a kérdések sokakat foglakoztat-
nak, mégis a legtöbb dizájnos közhely és kiürült bölcsesség éppen
a sors erőivel kapcsolatos. az ezoterikus emberek összekacsintva
mondják, hogy „semmi sem történik véletlenül”, de valójában na-
gyon ködös elképzelések élnek erről. a védikus tanokat mai nyelv-
re lefordítva azt mondhatjuk, hogy a sors erői az ember által kel-
tett áramlatok. a „saját univerzumunknak” folyamatosan  olyan ki-
áradása van, ami láthatatlan, de akkor is hat az anyagi univer-
zumra, hogyha éppen passzívan ülünk. Ezek az áramlások előbb-
utóbb visszafordulnak, és visszatalálnak hozzánk, mert az anyagi
univerzum ‒ mint minden zárt rendszer ‒ egyensúlyi állapotra tö-
rekszik. Mivel a legtöbben nincsenek tudatában a saját univerzu-
muknak, és nem analizálják a saját létezésüket sem, emiatt azt
gondolják, hogy az őket érő hatásoknak nem ők a teremtői, hanem
ezek a sors erői. az alkimista és a mágus személyiség abban más,
hogy felelősséget vállal minden áramlásért, amit kibocsát, legyen
az akár a gondolatok, a tettek, a kommunikáció vagy akár csak a
puszta létezés szintjén, és ezekben minőségi változást előidézve
tudja az uralma alá vonni a sors erőit. az átlagos ezoterikus gon-
dolkodásban és a vallásokban általában kiveszik az ember kezéből
ezt a hatalmat, és külső erők kezébe adják: isten vagy istenek, il-
letve a modern ezotériában a divatos entitások, angyalok és min-
denféle asztrállények kezébe, vagyis az emberek nem értik, hogy
valójában ők maguk olyanok, mint egy rádióadó.

Hiszel a reinkarnációban? Kutattad, ismered az előző életeidet?
‒ igen a reinkarnációt alaptézisként fogadom el. szerintem az

emberi létforma megértésében nagyon fontos stáció, amikor felis-
meri valaki, hogy a lét folytonosságát szakaszokra osztják az egyes
életek. a létünknek és a fejlődésünknek van egy íve, ami termé-
szetesen engem is foglalkoztat. sosem erőltetem azt, hogy vissza-
emlékezzek, de lépten-nyomon bevillan az előző életekből valami.
ilyenkor megragadom az alkalmat, és ha egy olyan emlékezés tör-
ténik, amely erőt hordoz, azt integrálom magamba, amikor pedig
problémával találkozom, annak a jelenemben való kivetülését ana-
lizálom, és nekifogok megoldani. 

Mit gondolsz az emberiség jelen helyzetéről és lehetséges
jövőjéről?

‒ a hagyományos védikus gondolkodásban úgy tartják, hogy az
emberiség egyre sötétebb és rettenetesebb korszakban, a kalijugá-
ban halad előrefelé. Én ehelyett inkább egy szűkebb körben elter-
jedt nézethez csatlakoznék, amely szerint nem rossz irányba, ha-
nem az egyre nagyobb tudatosság irányába haladunk. Úgy gondo-
lom, hogy egyre kevesebb az a negativitás, amely korábban jel-
lemzett minket. igaz persze, hogy nem lehet teljesen általánosíta-
ni, mert a Föld összetett hely, tehát mindig lesznek pokoli és meny-
nyei részei, de a szellemi fejlődésre nem rossz ez a korszak, mert
szabadság van, nem égtetik el máglyán azt, aki kíváncsi vagy más-
képp gondolkodó. az emberiség most kísérletezik, és egyre inkább
a szellemi és a finom energiák láthatatlan tartománya az, ami ér-
dekli, ami felé nyitott. 

Szerinted hogyan teheti az ember boldoggá és teljessé az
életét?

‒ a valódi boldogság nagyon összetett állapot, mert kényes
egyensúlyban van benne a rend, az igazság és az erő. az emberek
életét általában a zavar, a hazugság, a másoktól való függés jel-
lemzi, és ehhez társul a sok sérelem és seb. Mindez pedig beszű-
kíti a tudatukat, és elszívja az erejüket. a boldogságba mint tartós
létállapotba innét nem lehet csak úgy egy pillanat alatt átugrani,
noha sokan erre vágynának. 

a boldogság addig nem valósul meg, amíg azt érezzük, hogy az
anyagi világ lenyom minket, és az életünket csak elszenvedjük.
Mély és intenzív belső transzformáció, tehát alkimista munka kell
ahhoz, hogy az ember rendezze a saját univerzumát, ezáltal ismét
visszanyerje a belső erejét, és visszavegye anyag feletti nézőpont-
ját, amit az Upanisadok átman-nézőpontnak neveznek. Ebben az
állapotban, de valójában már a hozzá vezető úton is, a boldogság
egyre stabilabban jelenik meg, és azt érezzük, hogy ragyogó ön-
magunkká válunk, és szabad lényként létezünk.

Mostanában milyen kérdések foglalkoztatnak? Mik a közeli
és a távolabbi céljaid?

‒ Építkező típus vagyok, ami most a life sutra védikus
alkimista iskola folyamatos fejlesztésében nyilvánul meg. Évek
óta egymást érik a workshopjaim, de jövőre már szeretném be-
vezetni a hosszabb kurzusokat, illetve magasabb szinteken az al-
kimista elvonulásokat is. a hosszú távú tervem, hogy a life
sutrának saját központot teremtsünk, ahol energetikai szinten is
zavartalanul lehet dolgozni.

a life sutra rendszert könyvsorozat formájában szintén szeret-
ném kiadni, a munkálatai évek óta intenzíven zajlanak. Most, hogy
egy ikerpár anyukája lettem, döbbenetes élmény számomra, hogy
a szellemi munkára a lehetőségeim nem beszűkültek, hanem ép-
pen fordítva: széles ajtó nyílt ki ezáltal. Korábban mindig azt hit-
tem, hogy az anyaság azt jelenti, becsukódik az alkotói én birodal-
ma, de ez egyáltalán nem igaz. a gyermekeim ha lehet, még job-
ban előhozták az intuitív hangoltságomat, így nagyon is kreatív va-
gyok mellettük. a könyvsorozatom első kötete Válj életed teremtő-
jévé! címmel például 2016-ban fog megjelenni. 

És hát természetesen a család! de ez nem cél az életemben, ha-
nem lételem és napi valóság. szeretnék mindent megtenni azért,
hogy a gyermekeim a lehető legjobb esélyt kapják meg arra, hogy
szabad és boldog önmagukká nőjenek föl.

(i. s.)
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Egedi-Kovács Melinda munkásságáról bővebb informá-
ciók a www.lifesutra.hu honlapon találhatók.
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