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Tudattalanság 

Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy 
hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg 
sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos 
anyát. Aki majd az édesanyánk lesz. Mondják ezt filo-
zófusok. Nem mások ezek, mint feltételezések. Egyes 
állítások szerint még ebben az életünkben kiválasztjuk 
tudat alatt, hogy a következő életünkben kit szeretnénk 
édesanyánknak. Van, aki tudatosan. Azt mondják, hogy 
ha valaki úgy hal meg, hogy nincs tudatánál, akkor ő 
nem választhat magának a következő életére anyát. 
Nem képes rá. Ha valaki úgy hal meg, hogy tiszta tuda-
tánál van, akkor lehetősége van a megválasztásra… 
Tudattalanul. Én nem gondolnám, hogy ezek a feltéte-
lezések igazak lehetnének. Nem így működik a világ és 
maga az élet sem ilyen egyszerű. Semmi nem támaszt-
hatja alá. Még érvek sem lehetnek elég egyszerűek, 
meggyőzőek ennek megmagyarázására. Ha ilyen mó-
don egyszerű lehetne az, amely a valóságban bonyolult 
akkor maga az élet sem volna ilyen nehéz és túlnyomó-
részt összetett. Egy rohanó, zajos és zavart világban 
élünk ma a 21. században. Ahol az emberek mindent 
tudni akarnak és mindent megmagyarázni. Még akkor 
is ha nincs elég ésszerű magyarázat. Akkor kreálunk 
egyet. Így vannak vele sokan. Filozófiálnak és az igaz-
sághoz olyan messze vannak, mint a Föld az Éghez! 
De problémát általában soha nem okoz, ha hazudnunk 
kell csak azért, hogy egy kicsit népszerűbbek legyünk. 
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Más módon mondva ismertebbek. Hazudunk a világ-
nak tudatosan és tudattalanul. Nem mindegy a kettő. 
Ha én tudatosan hazudok és próbálok embereket meg-
győzni, eszméjükről lebeszélni, akkor nagy hibát köve-
tek el. Ha azt gondolom valamiről, hogy helyes, úgy 
van, ahogy gondolom, de valójában mégsem akkor 
kevésbé nagyot hibázok. A lényeg a tudattalanság. 
Nem csak a halál előtti időszakban lehet az ember 
tudattalan. Születhetünk is úgy. Más néven fogyatéko-
san. Akik súlyos mentális retardációval születnek, azok 
esetenként még a létezésükről sem tudnak. Úgy élni, 
hogy nem tudom ki vagyok. Nem tudom a nevem, 
nem tudom, hogy fiú vagyok e vagy lány. Hogy mit 
eszek vagy mit nem. Hogy szeretnek e vagy sem. Bor-
zasztó lehet. Nekik csak alapösztöneik vannak. Ugye 
azért, mert mégiscsak emberek. A táplálkozás a folya-
dékbevitel, az ürítés és a szexuális vágy. Ezeknek az 
embereknek csak ennyi jutott ebben az életben és csak 
erre hivatottak. Annyit gondolkodtam már rajta, hogy 
miért van ez így. Miért születnek így emberek. A vá-
laszt ma sem tudom. Olvastam valamikor valahol egy 
logikusnak tűnő magyarázatot, amiben hinni talán ké-
pes vagyok. Ezek az emberek nem akartak megszületni 
erre a földre. De meg kellett születniük, meg kellett 
éljék valamiért az ez világon lévő életet. Egy védelmi 
reakció a meg nem akarni való megszületés. Ezt válasz-
tották. Elzárkózni, elrekedni a világtól, mintha itt sem 
lennének, mintha meg sem születtek volna. Ez is egy 
forma. Nem biztos, hogy jó. Korántsem tökéletes. 
Nekik a halál megváltás lehet és egyben megnyugvás. A 
szellem már érik ez világon, ebben az életben annyit, 
hogy következő életére reinkarnálására már ne akrjon 
így élni. Saját magunknak szabott büntetés ez. Olyan 



7 
 

büntetés, olyan önostorozás, amit csak születésünk 
előtt vagyunk képesek megválasztani. Isten jóváhagyá-
sával. Hiszen nem úgy működünk, ahogy mi szeret-
nénk. Sok mindent akarunk és akarhatunk, de nem úgy 
történik. Nem szabad úgy történnie. De ha meg kell 
történnie akkor nem szabad meg nem történnie. Úgy is 
Isten dönt! Mindig mindenben és mindenkor! Láttam 
már olyan embert, aki még beszélni sem tud. Nem 
butaságról van szó. Ez fogyatékosság. Azt sem mon-
danám, hogy betegség. Nem tudom és nem is akarom 
bekategorizálni. Nem feladatom és nem is hivatásom. 
Az olyan ember, akit csak az ösztöne éltet nem lehet 
tudni mit érez legbelül. Sokszor csak látom, hogy szól-
na, mondana, hívna, de nem tud. Nincs hozzá képes-
sége. Nincs hozzá elég erő. Erejétől saját magát foszt-
hatta meg, születése előtt. Hiszen ha lenne akkor nem 
akarta volna ezt az életformát választani. Ha már ezt 
választotta akkor nincs visszaút. Bár azt nem tudhat-
juk, hogy mit értenek és mit nem. Sokszor néznek 
bután, bambán… De hogy értik e, amit mondunk nem 
lehet biztosan tudni. Lehet csak reagálni nem tud. Ese-
tenként megfigyeltem, hogy egy-egy kedves szó mo-
solyt csal az arcára egyes fogyatékos embereknek. 
Hogy ez a megértést vagy a szeretetet tükrözik azt csak 
ők vagy az Isten tudja. A szeretet is egy alapösztön. 
Minden embernek szüksége van arra, hogy szeressék 
és, hogy ő is szeressen. A fogyatékos embernek 
méginkább szüksége van erre az ösztönre. Mása sin-
csen. A szeretet ingyenes, nem kerül pénzbe. Bárki 
adhat és bárki kaphat. Nem kell hozzás sok minden. 
Néha még szavak sem. Egy pillantás egy ölelés, egy jó 
szó. Ami nagyon fontos még az a türelem. Türelmes-
nek lenni velük. Ez igazán nem könnyű. A súlyos fo-
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