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A kezdetek 

Már hónapok óta foglalkoztat a gondolat, hogy le kellene írnom azt a 
sok okosságot, ami lassan szétfeszíti a kopaszodó fejemet. Csak annyi 
bibije van a dolognak, hogy egyelőre nem találom a kapcsolatot a 
számtalan gondolat között, pedig érzem, hogy összefüggenek. És ha 
összefüggően le tudnám írni, akkor talán tényleg profitálhatnál az 
irományom elolvasásából, és nem csak az időt töltenéd el egy kis ol-
vasgatással. 

Ja! Letegeztelek. De ugye nem gond? Nekem így könnyebb írni, ne-
ked meg talán személyesebbé válik az olvasmány. Egyébként meg 
lehet, egyidősek vagyunk. 

Ha most tényleg beszélgetnénk, akkor biztos megkérdezném: 
– Ugyan miért választottad ezt a könyvet? A borítója tetszett meg? 

A hátoldalon lévő ajánlót elolvastad, mielőtt fizettél? És mégis meg-
vetted? 

Akkor Te éppen olyan… Olyan kelekótya, vagy mint én! 
Igazából olyan dolgokról szeretnék írni, amelyek segítségedre le-

hetnek egy-két dolog helyrerakásában, esetleg megértésében, és ezzel 
könnyebbé válhat az életed. 

Ha olvastál már olyanokról, mint a reiki, az önkontroll, a pozitív 
gondolkodás, vagy más, ezoterikus könyveket, akkor hasonló dolgo-
kat fogsz itt találni, de már mondom is, hogy ez közel sem az, mint 
amiket ott olvashattál. 

Igyekszem mindent összekapcsoltan megmutatni, de maradnak a 
végére olyan dolgok is, amelyeket kérdéssel fogok lezárni. Mindezt 
azért, hogy megtornáztassam az agytekervényeid! 

Azért lesz szükség arra, hogy magad találd meg a választ, mert az 
saját gondolkodásod végeredményeként ott marad benned. Az egy 
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igazi felismerés lesz, amivel tovább dolgozhatsz, tovább fejlesztheted 
magad. 

Ezzel azt is elárultam, hogy ha tetszik, ha nem, valamennyire meg-
változtatlak a könyvön keresztül. 

De főleg azzal, hogy gondolkodásra késztetlek saját magadról, az 
életedről, annak minőségéről, meg persze a környezetedről. 

Ebből pedig következik az is, hogy nincs olyan, hogy Te ezt nem ér-
ted, ehhez nem értesz. Nincs olyan, hogy ezt nem „tanulhatod” meg, 
vagy ehhez adottságok kellenek. 

Több hasonló területen ügyködő író és egyben „oktató” állítja, 
hogy ezeket a dolgokat csak a „kiválasztottak” tudják, vagy esetleg 
megtanítanak téged is. 

Hát persze, hogy megtanítanak! Jó pénzért, hosszú időn keresztül. 
És a végén még vizsgát is tehetsz, vagy éppen beavatnak egy szertartá-
son. 

Akkor most jól figyelj! 
– Minden képesség ott van benned! Semmivel nem vagy kevesebb 

másoknál. Ugyanúgy tudsz mindent, legfeljebb még nem tudsz róla! 
– Mit szólnál egy próbához? Most rögtön, itt az elején? 
– Igen? Akkor tedd le a könyvet és… 
Jaj, de rosszul fogalmaztam! Ha leteszed a könyvet, akkor hogy ol-

vasod tovább a teendőid? 
Szóval, ha igent válaszoltál, akkor ülj le egy csendes helyre, ahol 

senki nem zavar. Hunyd le a szemeid és próbáld meg az összes gondo-
latot törölni a fejedből. Közben leteheted a könyvet a kezedből… 

– És fel se vedd addig, amíg ilyen türelmetlen vagy! 
Elhitted, hogy egy oldal elolvasása után máris „különleges” képes-

séged lesz? 
Most várj egy kicsit, elmegyek röhögni. Javaslom, Te is tedd ezt! Ha 

nem tudsz a türelmetlenségeden nevetni, akkor nevess azon, hogy 
még most ismerkedünk és már jól át is vertelek! Persze ez csak egy kis 
móka volt, hogy ébren tartsalak és eljuss a következő oldalig. 

 
Azt hiszem, az előbb sikerült egy kicsit lefárasztanom, ezért pihen-

tetésként mesélek egy pár szót magamról. 
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Kezdésként essünk túl gyorsan a gyerekkoromon. Az apám fiaként 
hozott világra az anyám. Nem sokkal ezután jött a bölcsi, az ovi, az 
általános –, majd a középiskola. 

– Na, látod, milyen gyorsan haladok!? 
Eddig nem is volt semmi különös, ugyanaz, mint másoknál. Még a 

fősuli sem volt egy egyedi eset. Itt sem történt olyan dolog, amit most 
említenem kellene. Ez csak a kapuja volt annak a rövid életszakasz-
nak, amikor úgy éreztem, hogy rajtam kívül csak egy isten létezik, ami 
nem más, mint a pénz. Ennél fogva a több-isten „változat” tetszett. 
Legyen belőle minél több! És persze engem szolgáljanak. 

Ez a 80-as évek végén volt, amikor még éppen nem hullott szét a 
szocializmus kis hazánkban. Ha már elég éretten élted meg azt a kort, 
akkor tudod, hogy minden kiszámítható volt. Tudta mindenki, hogy 
mi mennyibe kerül, mennyit kell dolgoznia, azért, hogy megvehesse, 
amit akar. 

Így indultam az életnek az iskolák végeztével. Igaz, hamar jött a 
rendszerváltás, de a fenntartott szociális háló miatt az élet nem válto-
zott jelentősen. Bekerültem a munkahelyemre, kaptam a havi kis 
fizetésem, megnősültem, építkeztem, na meg jöttek szép sorban a 
gyerekek. 

Abban hittem, amit látok, amit meg tudtam fogni, azaz teljes egé-
szében a materializmusban. 

Ebben az időben csoportvezetőként dolgoztam, és még az első 
gyermekünk alig múlt egy éves. 

A csoportomban dolgozott egy tőlem idősebb nő, Éva, aki már ak-
kor a „spirituális” útra tévedt. Foglalkozott a reikivel, az agykontrollal, 
meg még egy jó pár dologgal. 

Ha ezek a dolgok szóba jöttek, nem álltam meg veszekedés nélkül. 
Hiába mondta, hogy nem kell elhinnem, csak ne tagadjam meg ezeket 
a „hókusz-pókuszokat”, én jó ideig ellenálltam. 

 
Ekkoriban készültünk első szülött lányom, Dorka keresztelőjére is. 

A pesti sógornőm lánya, azaz a keresztlányunk alig volt idősebb a 
miénknél. Egyszerre akartuk tartani a keresztelőt, aminek ki is volt 
tűzve az időpontja. Nekem előző nap éppen Pesten volt dolgom céges 
ügyben. Dolgom végeztével összeszedtek, és elindultunk haza, Debre-
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Gyorsan letudtam a munkám, hogy mielőbb beleolvashassak. En-
nek az lett az eredménye, hogy szinte egy szuszra kiolvastam. Teljesen 
lekötött a történet, pedig nem vagyok az az olvasós fajta. 

Minél többet olvastam el belőle, annál… lazábbnak, vidámabbnak 
(?)… szóval olyan másnak kezdtem érezni magam. Mire kiolvastam, 
teljesen átalakult a világom. 

Egy biztos! A környezetemben élők mind észrevették, hogy teljesen 
megváltoztam. Mindenki szerint előnyömre, mert olyan hatással 
lettem az emberekre, hogy jobb kedvre derültek mellettem. De e mel-
lett még megnyugvást is éreztek. 

Előtte sem voltam egy mufurc ember, sőt! Vidám természet voltam 
mindig, de valahogy ez fokozódott bennem. 

A másik dolog, ami feltűnt, hogy teljesen abbahagytam a jövő ter-
vezgetését. Valahogy elveszítette a jelentőségét, már nem érdekelt. 

Azt hiszem, hogy az a könyv összeszedett. Egy emberként kerültem 
a jelenbe. Megszűntem a múltban, már nem rágódtam rajta, és a jövő-
be sem távolodtam el. 

 
Ennek a fontosságáról később még írok, de addig nem lenne rossz 

elgondolkoznod azon, hogy Te vajon hány helyen vagy egyszerre? 
A testeddel együtt most ülsz valahol, és olvasod az irományom. 

Közben valami apróság miatt beugrik egy múltbeli esemény, és talán 
mindeközben a jövőd is foglalkoztat. 

Szóval beindult egy szimultán gondolkodás a kis agyadban, és már 
szét is kented magad egy végtelen idősík számtalan terében. 

 
Na de egyelőre elég is lesz most belőlem. Később még úgy is lesz 

egy pár sztorim magamról, vagy a környezetemről. Most meg ennyi-
ből is láthatod, hogy semmiféle „kiválasztottnak” nem születtem. 

 


