
 

 

Gyógyító 

gondolatok 
  



 

„Temetőtől temetőig szól a dal, ereje lesz a tűz és a víz. 
Zendül a csók, ifjú leszen a tűz zamata. 
Felhő leszel, a fényben leszel végleg szemetestül, min-
denestül. 
Zokogva áll a morc farkas, a ruhája szakadt el. 
A vágyban égő csipkebokor fénye lankadozik a ho-
mályban. 
Vizsgáld meg a fát, vesd rá magad a fényére, és kész 
leszel újraindítani léted s életed!” 



 

Lelkesedés 
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Vers az életről 

Ez a vers az életről szól, ami nekünk adatott. 
Virágok, fény és illat, szeretettel mulatott. 
Ám a sötét, hogy le ne maradjon, leplet öltött, suhogót, 
s eltakarva arcát átvert minden útjába vonulót. 
Választunk úton-útfélen, fekete vagy fehér, a fényes 
hold vagy nap sugara, hideg-meleg, vagy könny vagy 
fény. 
Magunk teremtette világ mi lelkét kitárja, hisz csakis így 
működhet, ahogy az ember megálmodja. 
Teremts olyan világot magadnak, mi szívednek kedves 
és nemes, így fog lelked harmatot inni s nektár lesz 
életed, ha nevetsz. 
A szeretet, mi úgyis jön, s ha teremted még több lesz, 
minden homályt fénnyel tölt el, bárha lelked kétked s 
tévelyeg. 
A felkelő nap fénye útmutató lelked felé, s csillagfény-
nyel karöltve egybefonódik az egy Mag szikrájával s 
gyújt tüzet mindenben. 
Lelkesedj és égj a tűzben, adj hitet és erőt, miközben 
felemeled a gyengét s segíted a szenvedőt. 
Hála jár át s érzed, minden tagod átremeg a felemelő 
érzéssel, mi nem más, mint a szeretet. 
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Fény-sötét 

Mi szívedben fény-sötét, az lelked árját táplálja, mint 
anya gyermekét. 
Fogd szíved, tárd ki és ölelj, míg szíved kicsordul, s a 
lét halhatatlansága beteljesül. 
Fény, fény, jöjj, ölelj át, ne engedd fázó szívem dide-
regni már. 
Ez a pillanat a mulandó része; vidd és vedd, s örökre 
kész leszel az életre. 

Ég és föld 

Ég és föld, mi bennem él, örök éneket zenél. 
Zenél a szél, mi fülembe súgja, összes titkod hagyd a 
múltra. 
Fájdalmaid hadd illanjon, mint friss szél ereje a vad 
síkságon. 
Illan, mert nincs, és van is, a jelenben ez mit sem szá-
mít. 
A szeretet középpontjában lenni, Tenmagad bölcsője 
lenni. 
Mi elringat, álomba terel, mikor szükségét érzed, hogy 
pihenjen tested, lelked, elméd, mi sokat üzletel. 
Nyüzsög, mint hangyák a bolyban, megragadva egy 
témán mi nem itt van. 
Nem itt van a valóság mezején, csak a tudatod terem-
tette mezsgyén. 
 


