
Ogonovszky Veronika 

GYERMEK, ÁLDÁS 

A szeretet mindenkié 
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Előszó 

Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az 

érinthetetlent… 

A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzék-

szerv is. 

Kétséges, hogy érti-e azon elme, amely a szavakhoz 

egyet értve ragaszkodik, és nem engedi a gondolato-

kat, a Létezést szabadon áramolni. 

Csak hiszi, hogy nem engedi, hogy bármit is tehet el-

lene. Ha valami ellen fordulni képes, az önmaga. Saját 

szűk gondolat-börtönébe zárva nem jutnak el hozzá a 

valódi, tiszta, segítő Csodák. 

Nyíljanak az elmék, a börtön kapuja! Omoljanak le a 

szó-falak! 

Legyen világos! 

 

A gyermekvállalás időszaka lehetőség minden nő 

számára megváltani a világot. Ilyenkor szabad döntés-

ből helyezik át a fókuszt önmagukon kívülre. Az „én” 

szempontjain túl képessé válnak figyelni kifelé, és meg-

látni a közöst, a Mindent. Nyitottá válnak az Élet szá-

mára. Kilépnek a kollektív egó teremtette sötét és 

zavaros mátrixból és kívülről csodálkoznak rá az őrület-

re, amelyet addig életnek hívtak. 

Ebben a könyvben a tudatállapot nem azonos a 

köznyelvben használt „tudatos” kifejezéssel. 

Nem tudatos kismamáról, vásárlóról, életformáról 

szólnak a szavak, hanem az elme azon állapotáról, ahol 

az egó (vagy kis én) már nem tölt be irányító szerepet. 
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Ahol a létezés állapota már nem a sötét, őrült szolga-

mátrix szenvedéseivel azonos, hanem azzal a mély, 

tiszta, formamentes Tudattal való kapcsolattal, amely 

a békés bölcsesség, az örömteli boldogság állapota. 

A Tudatban minden szükséges tudás rendelkezésére 

áll mindenkinek. 

A külvilágból gyűjtött információk birtoklása az egó 

erejét növelik. 

A könyv célja segíteni a felismeréseket. Rávilágítani, 

hogy a Valóság nem a halálig tartó, betegségekkel, 

fájdalmakkal, félelmekkel tarkított szenvedés, hanem a 

békés, méltó, harmóniában való folyamatos létezés. Az 

egyetlen akadály, amely gátolni szándékozik megélni 

ezt a Csodát: az egótól származó gondolatok. 

Nem annak van jelentősége, hogy kórházban, víz-

ben, otthon vagy magánklinikán jön-e világra a gyer-

mek, hanem annak, hogy az anya milyen állapotot és 

lehetőséget teremt gondolataival magának és a gyer-

meknek a születés köré. 

Az egyetlen, amiért felelősek vagyunk: a Tudattal 

való kapcsolatunk állapota. 

Az emberiség számára szükséges ez a fejlődés. Egy-

értelmű, hogy az egó uralta öngyilkos világ a vége felé 

közeledik, ha nem történik változás. A változásban 

útmutató szerepet kapnak a nők, az anyák, akik érzé-

kenységük, nyitottságuk, változó-képességük és a tár-

sadalomban, családban elfoglalt szerepük által segíthe-

tik az Ébredést. 

Az e világra érkező Lelkek számára segítséget a tisz-

ta elméjű anyák tudnak nyújtani. 

Szükséges a nyitottság a változásra, képesség az el-

engedésre, a Valóság meglátására, elfogadására. 
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Mindazon tudás, amely e könyvben szerepel, nem 

új, hanem az eredendő Igazság, melynek mindenki 

tudatában van. 

 

Az egyes fejezetek úgy sorakoznak egymás után, 

mint a nyaklánc gyöngyszemei: a lánc az idő, a gyön-

gyök pedig egy-egy szempont, állapot, történet, gon-

dolat-csomag. 

A Valóság millió aspektusból látható, apró részle-

tekből áll össze a kinyíló szem számára. Minden szög-

ből ugyanazon Valóság darabjai vannak jelen. Nincse-

nek az idő láncára fűzve. 

Gyere, ülj be velem a gyöngyökbe! Fújjuk le róla az 

egó sötét füstjét! Az átlátszó kabinokból láthatóvá 

válik mindaz, amit eddig kerestünk: a Valódi Boldogság 

maga. 
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„Ha múltunk egyetlen darabkája sem korlátoz már 

bennünket, emlékezni fogunk Istenre. 

A tanulás csak eddig juthat. 

Ha készen állunk, Maga Isten fogja megtenni az utolsó 

lépést, hogy visszatérhessünk Hozzá.” 

 

(A Csodák Tanítása) 

Egy történet 

…Onnan fogom kezdeni, amikor a Kisfiút vi-

lágra segítettem. 

Mert onnantól hiszem, hogy valóban létezik 

valami túlvilági, megfoghatatlan, mégis gya-

núsan valódi, amit most úgy nevezek: a Tu-

dat, s amiről akkor még csak halvány sejtése-

im voltak. Onnantól vállalom fel, hogy medi-

tációval foglalkozom. 

Nem fájt semmi. 

Amíg vajúdtam (nem is emlékszem, mennyi 

idő telt el) hosszú-hosszú lebegésben, olyan 

békés, örömteli érzésben léteztem, amelyhez 

foghatót addig még nem tapasztaltam. Úsz-

tam a hullámokkal és végtelenül boldog vol-

tam, hogy képes vagyok rá. 


