
– Én nem érzem banálisnak, ugyanakkor lát -
hatóan már az önismerettel is gondjaink
vannak, amit ön az első lépésként említ. Ál-
ságos üzenetekkel bombáznak minket arról,
mi az érték, hamis célok lebegnek szemünk
előtt, és kiderülhet, hogy a vágyaink illúzi-
ók. Nem valódi erősségekre, hanem elkép-
zelt szerepekre építünk. Ebből van kiút?
– Az önmegvalósítással önmagában nincs baj, ha
tudjuk, kik vagyunk, és nem egy hamis képet
akarunk megvalósítani. Fontos, hogy felismerjük,
hogy amit a szerepeinkkel kapcsolatban érzünk, a
társadalmi státusz, a családi elvárások, nem feltét-
lenül alkotják valódi énünket. Ha ezekről le tud-
juk választani az igazi énünket, akkor szerepeink-
ben is máshogy tudunk jelen lenni. Nem azért
leszünk jó apák, mert valaki azt mondta, hogy
annak kell lenni, vagy nem azért leszünk vezetők,
mert ezzel olyan dolgok járnak, amelyek miatt er-
re vágyunk, hanem mert ez a lelki attitűdünkből
fakad. Valójában nem ismerjük önmagunkat, pe-
dig minden változás velünk, bennünk kezdődik.
– Ön bátran változtat?
– Amióta az eszemet tudom, kerestem az egyen-
súlyt. Időről időre felvillant, hogy megtaláltam, de
mindig volt hová továbblépni. Most sem monda -
nám, hogy ennek a folyamatnak a végére értem.
Közben furcsa látni, hogyan töredezett szét a világ
különböző „dobozokra”. Hiányzik, hogy rend-
szerként, egészében gondolkozzunk a világról, a
társadalomról, magunkról, beleértve a testünket is.

– Ez közös Önben és a Quintessben.
– Karádi Pál, a Quintess alapítója ez elmúlt évek-
ben többször kérte ki a véleményemet stratégiai,
filozófiai és személeti kérdésekben, az év eleje óta
operatív módon is segítem a munkáját. Mindig
hídépítő voltam, és azért vagyok itt most, mert 
a Quintess egyedülálló módon ötvözi az általam
is képviselt szellemi irányt és az orvostudomány
vívmányait. Miközben az embert holisztikusan,
szerves egészként, testi-lelki-szellemi létében
szemléli, nem adja fel a tudomány evidencia-ala-
púságát. A rendszermedicinában a táplálkozás, a
mozgás, a stresszkezelés ugyanúgy a terápia ré -
sze, mint a gyógyszeres kezelés és az orvostudo-
mány vívmányai nyújtotta technikai lehetőségek.
Nem kell dönteni egyik vagy másik javára.
– Van erről személyes tapasztalata is?
– A Quintess-szel az együttműködésünk a szemé-
lyes életemben is változást hozott. Ahogy már
említettem, fontos, hogy nemcsak szóban, hanem
tettben is kövessem azt, amiről beszélek. Ez így
hiteles és szükségem is volt rá. Így, hogy a Quin-
tess kliense is vagyok, megélem, milyen belülről is
élményeket szerezni itt. Ez a munkámban sokat
segít. Fantasztikus tudással, tapasztalattal, lelkese-
déssel találkoztam az Egészségközpontban.
– Milyen konkrét célokat tűzött ki maga elé?
– Kihívás az, hogyan segítsünk az embereknek,
hogy egy egészségi problémájuk kapcsán felis-
merjék saját felelősségüket, feladataikat, és megte-
gyék az első lépést, hogy ezen változtassanak. 

A változtatás vágya megvan, csak gyakran hiány-
zik a biztonságérzet, hogy tudják, valóban mi a jó
megoldás; a lelkierő, a belső motiváció, hogy bele-
vágjanak; és az az életerő, energia, amely hosszútá-
von kitart. Sokan vágynak a változásra, de nem ta-
lálják meg az eszközeit. A célom az, hogy átlátha-
tó, nyílt, őszinte, barátságos kommunikációval el-
juttassuk a változtatás üzenetét azokhoz, akiknek
szükségük van erre. Mindvégig az vezérelt, hogy
élhetjük értelmesen az életünket. Az, hogy megis-
merhetjük, kik vagyunk és mi dolgunk ebben a 
világban. Az, hogy utána élhetünk és cselekedhe-
tünk e szerint. Hogy soha ne veszítsük el a hitün-
ket egy jobb és boldogabb életben. Hogy ennek a
kulcsa a tudatlanságunk feloldása, a lelkierőnk fel -
élesztése és elhatározásaink megvalósítása. Bizo -
nyos értelemben rá kell ébredünk dolgokra, vagy
mondhatnám azt is, hogy fel kell ébrednünk.
– Hogy fér össze ennyi munkával a család?
– Az életem sok utazással telik, így nem titko-
lom, komoly vívódásokkal és konfliktusokkal
járt, mire kialakult az a többé-kevésbé egyen-
súlyi állapot, amelyben ma élünk. Ezen a téren
is a praxis segít egyedül: több odafigyelés egy-
másra, fokozottabb önkontroll és megfelelő,
örömteli életvezetés. Még nem értünk célba,
bőven van mit tanulnunk. A törekvés a lényeg.
Ahogy a Buddhának tulajdonított állítás is
mondja: „Minden múlandó. Törekedjetek fá-
radhatatlanul.” Közben persze kiderülhet, még-
 sem múlandó minden. (x)

Egyelőre szokatlan szóösszetétel Magyarországon
a menedzser filozófus vagy filozófus menedzser,
mert „hozzászoktunk itthon ahhoz, hogy sablo-

nokban, dobozokban gondolkodjunk – állítja Karsai Gá-
bor. – A különböző területek egymástól elzártan, önálló
szakterületekként léteznek, és nehéz az átjárás.” Hogy
egy filozófus-nyelvész lexikonszerkesztő lesz, az még kö-
vethető. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy a Tan Kapu-
ja Buddhista Főiskola rektorává nevezik ki. Azonban az a
lépés, amellyel a KOGART Ház, majd a Sopronbánfalvi
Kolostor Elvonulási Központ és az általa létrehozott
World Servers Foundation igazgatója, a reykjavíki Spirit
of Humanity Forum, illetve a Quintess Egészségközpont
egyik irányítója lett, egyelőre még magyarázatra szorul.
Persze az interjú végén úgyis minden kiderül.
– Az a tapasztalatom, hogy kétfelé szakadt az emberek
gondolkodása: vannak a racionálisan gondolkodók, a tu-
domány hívei, akik mérésekre, evidenciákra alapozzák a
világnézetüket, miközben küzdenek azzal, hogy sokszor
maguk is érzelmi, szubjektív tapasztalati alapon élnek és
hoznak döntéseket. Aztán vannak a hit, a szellem, a mű-
vészet emberei, akik nehezen tudják hová tenni, mitől
működik a tudomány és a technológia, miközben min-
dennapi életüket szervesen áthatják azok vívmányai. 
A szélsőségek között ingázunk, és a kettő ötvözése nem
nagyon sikerül: vagy analizálunk, vagy szintetizálunk.
– Önnél mi hozta el az áttörést?
– 17-18 évet gondolkodással, szellemi stúdiumokkal
töltöttem, mire felismertem, hogy a gyakorlat még fon-
tosabb. Az én tevékenységem kulcsa – de minden em-
ber életének valahol ez a kulcsa –, hogyan tudjuk ösz-

szeegyeztetni a gondolatainkat és a cselekedeteinket.
Lássuk be, lehetünk bármilyen bölcsek, hiába, ha ez
nem nyilvánul meg abban, ahogyan élünk, ahogy gon-
doskodunk magunkról és másokról. Nem arról van szó,
hogy híján lennénk a jó szándéknak vagy az értékes
gondolatoknak, hanem hogy ezeket még nagyobb erő -
feszítéssel kellene valóra váltani. Gyakran beszélünk
szép dolgokról, elvekről, büszkélkedünk velük, de na -
gyon ritkán cselekszünk ezek szerint. Nem vagyunk 
őszinték önmagunkkal, így másokkal sem. A gyakorlat
számomra azt jelenti, hogyan lehet igazi eredményeket
elérni, a tisztelet, szolgálat, együttérzés és gondoskodás
által egy összetartóbb világot építeni. Nem vagyunk ato-
mok, a létünk nem elkülönült, egymástól elzárt. Tavaly
végeztem egy értékfelmérést, amely azt mutatta, hogy az
emberek leginkább a családra, barátokra, együttműkö-
désre, bizalomra építenék az életüket, és olyan világot
képzelnek el, amelyben béke, harmónia, együttműködés
uralkodik. Ehhez képest szinte másodlagosnak tűnt, 
hogy van-e munkalehetőség, gazdasági stabilitás.
– Hogyan lehetünk együttműködőek anélkül, hogy
lemondanánk saját céljainkról, vágyainkról, ál-
mainkról?
– Úgy gondolom, az emberi élet értelme, hogy egy 
önmagunkon túlmutató célért dolgozzunk. Az egyéni
önmegvalósítás csak eszköz, egy állomás: úgy tudunk va-
lami rajtunk túlmutatót építeni, támogatni, ha ismerjük
önmagunkat. Ha mindent olyan, talán banálisnak hang-
zó fogalmak felől néznénk, mint a szolgálat, az együttér-
zés, a közjó iránti odaadás, az egyéni perspektívánk is
megváltozna, és kevésbé lennénk önzők.
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MINDEN VÁLTOZÁS
BENNÜNK KEZDŐDIK

Karsai Gábor bizalomról, békéről és arról, 
hogy mit jelent ma hídépítőnek lenni

Látszólag egymástól távol eső területeket köt össze: filozófiát és menedzsmentet, 
művészetet és társadalomfejlesztést, spiritualitást és orvoslást. Látszólag, mert a távolság csak 

a mi fejünkben létezik: Karsai Gábor szerint ezek egymással szervesen összefüggnek. 
Ő mindenesetre a közös pont, és legújabb megbízatásával is azt igazolja, hogy ha egyensúlyra és

összhangra vágyunk, ennek forrását először magunkban kell keresnünk.


