
POKOL ANETT 

S Z É L R Ó Z S A  

Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! 
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Előszó 

Ez a könyv egy kicsit lelkizős, egy kicsit életmód-tanácsadó, sze-
mélyiségfejlesztő, önmenedzselő. Olyan, mint én, mindenbe bele-
kap egy kicsit. Jellemző, hogy belekezdek, belekóstolok egy-egy 
dologba, de aztán nem fejezem be őket. Csak addig érdekelnek, 
amíg az újdonság erejével hatnak rám, aztán megunok mindent. 
Ezzel az írással most másképp történt! ☺ 

Ez az a fajta könyv, amit érdemes az éjjeli szekrényeden, vagy a 
táskádban tartanod, ahol mindig kéznél van, elérheted és fella-
pozhatod, ha szükséged van rá. Először olvasd végig, érdekes ol-
vasmánynak fogod találni, hidd el! Aztán nézd át még egyszer, 
lassan, tüzetesen! Nem hajt a tatár, hagyj időt az egyes fejezetek 
után! Engedd, hogy ülepedjenek és érlelődjenek a dolgok, adj időt 
magadnak! A kedvenc részeidet, illetve a leghasznosabb fejezete-
ket akár meg is jelölheted. Válassz tollat, ceruzát, vagy post-it-et, 
ami számodra a legkényelmesebb! A hasznosnak ítélt tanácsokat 
ki is másolhatod és tartsd olyan helyen őket, ahol mindig szem 
előtt vannak! Én így szoktam eljárni a megerősítésekkel, amiket 
épp használok. Ragaszd őket a tükrödre, a hűtőre, vagy a monito-
rod szélére! 

Azt a technikát is választhatod, hogy felütöd, csak úgy találom-
ra, mint egy jóskönyvet. Bízz a „véletlenekben”, az adott napnak 
megfelelően, az adott hangulatodhoz illően jó helyen fog kinyílni a 
könyv! A lényeg, hogy legyen mindig elérhető közelségben, ha 
szükséged van rá, használd bátran mankóként! 

Ez a könyv nem csak nektek íródott kedves ismeretlen és isme-
rős olvasók. Hanem nekem is, hogy emlékeztessem magam, hogy 
mit tegyek, és mit ne tegyek. Hogy lejegyezzem magamnak sikere-
imet és kudarcaimat, és tanuljak mások és legfőképp a saját hibá-
imból, illetve, hogy bárki okulhasson belőlük. 

Mindenki hibázik, csak valaki ezt írásba is meri adni. Van olyan 
is, aki nemhogy beismerni, de hangosan kimondani, vagy önma-
gának bevallani sem meri soha! Hát én most megteszem. Tanulok 
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a hibáimból és hagyom ezt másoknak is. Tapasztalok és mások is 
velem tapasztalhatnak. 

Az okos ember mások hibájából tanul, tartja a mondás. Azon-
ban az is igaz, hogy kudarc nélkül nincs siker! Úgyhogy ne féljünk 
hibázni és ne féljünk cselekedni! Az emberek gyakran azért nem 
lépnek, nem mozdulnak ki a komfortzónából, mert attól tartanak, 
hogy ott majd valami szokatlan történik velük, netán valami rossz. 

„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni 
rajtad.” (Hippokratész) 

Ne féljünk a változásoktól! Hisz azok tartják mozgásban a vilá-
got! Változás nélkül megszűnne minden, csak állandóság lenne, 
egyhangúság. A fejlődéshez mozdulnunk kell, cselekednünk és 
néha óhatatlanul hibáznunk is. De ez így van rendjén, nem ma-
radhatunk egy életen át ugyanolyanok. Nem lehetünk hatvanéve-
sen megragadva egy ötéves gyerek szintjén, hisz az élet nem erről 
szól! Az élet a változásról, a fejlődésről, az utazásról szól, az élet 
maga az út. 

Ne hezitálj rálépni erre az új ösvényre, kedves olvasó! Én itt le-
szek veled és fogom a kezed, ha egy pillanatra elbizonytalanodnál. 
Ne feledd, nem vagy egyedül, hisz mind egy hasonló úton járunk, 
csak más-más szakaszokon, a magunk kis útvesztőiben bolyon-
gunk! Vigasztaljon a tudat, hogy mindenkinek meg kell vívnia a 
maga csatáit, ebben sem vagy egyedül. Sok sikert és jó utat! 

A címről 

A címválasztás nem volt egy könnyű szülés, be kell vallanom. 
Hogy miért esett végül erre az egy szóra a döntés? Nos, több okból 
is. Egyrészt annyi ötletem támadt, hogy választani is képtelenség 
lett volna közülük. A lehetséges címek csak úgy repkedtek. Min-
den héten más és más, a szélrózsa minden irányából. Egyrészt ez 
vezérelt végül el ahhoz a gondolathoz, hogy maga ez a szó legyen a 
könyv címe. 

Másrészt ez a szélrózsaság jellemző az egész életemre is. Egy-
szer olvastam egy horoszkóp jellemzésben, hogy a vízöntő több 
mindenben is tehetséges és sok mindenben kipróbálhatja magát 
az élet bármely területén. Ez azonban a sok pozitívum mellett 
veszélyekkel is járhat. Méghozzá többek között amiatt, hogy annyi 
mindenbe belekap – egyszerre több dologba is – és annyi min-
denben próbálja ki önmagát, hogy végül képtelen eldönteni minek 
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is szentelje az életét. Ezért az az áldás, amit születésekor kapott, – 
és az azóta kibontakozó tehetség – lassan darabokra hullik, elap-
rózódik és felemészti magát az embert is. Nos, ezt sokszor én is 
éreztem. Nagyon sok minden érdekelt, de valahogy arra sohasem 
jöttem rá, hogy mivel is foglalkoznék tényleg szívesen. Vagy még 
ha rá is jöttem, akkor sem ismertem fel idejében. Nem tudtam 
értékelni és megtartani a csodát az életemben, hanem mindig 
újakat, szebbeket és jobbakat kerestem. Aztán egyszer csak rá-
döbbentem: nem akarom, hogy ez a szétforgácsolódás egyfajta 
önbeteljesítő jóslatként valóra váljon. Rájöttem, ideje cseleked-
nem. Most azonnal. Épp ezért vágtam bele ennek a könyvnek a 
megírásába is. 

De ugyanez benne van a sorsszámomban, a kilencesben is: 
„Minden 9-esnél fennáll a veszélye a szétforgácsolódásnak, 

mivel annyi minden érdekli, annyira nyitott az egész univerzum-
ra, hogy nem is tudja eldönteni, mihez is szeretne érteni legin-
kább. Fontos, hogy válasszon, hisz túl rövid az élet ahhoz, hogy 
minden területen konstruktív módon jelen legyen. A mindenha-
tóság a mindenható feladata…”(részlet Berente Ági számmisztika 
c. könyvéből.) 

Meg kell hát tanulnom, hogy ne legyek mindenható és csak az-
zal törődjek, ami az én dolgom. Egyszerre foglalkozhatok több 
mindennel is, de csak addig, amíg képes vagyok rá. Amíg a sok-
ágúság, sokoldalúság nem megy a munka rovására. 

De hogy mi is az én feladatom? 

Mindig is jó tanuló voltam. Általános iskolában végig jeleskedtem, 
jártam hittanra, gitározni tanultam és évekig kosárlabdáztam. 
Nagyon jó jegyeim voltak mindenből. Kivéve talán a rajzot, kéz-
ügyességem sosem volt. Karácsonykor verset szavaltam a temp-
lomban és imádtam írni, már gyerekként is. 

16 évesen megírtam az első könyvemet. Bármily hihetetlen is, 
de iskola után minden nap leültem a számítógép elé és papírra 
vetettem a gondolataimat. Írtam, írtam és írtam mindaddig, amíg 
be nem fejeztem. Persze ez a könyv soha nem került kiadásra, 
mert azt meg kell említenem, hogy egy borzasztó unalmas maffia-
regény volt, teletűzdelve romantikus szerelmi szálakkal. Annyira 
untatott a sztori, hogy még én magam sem bírtam végigolvasni, 
hogy kijavítsam a helyesírási hibákat. Rajtam kívül csak édes-
anyám olvasta. Azóta is hálás vagyok neki, ez is csak egy újabb 
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bizonyítéka annak, hogy mennyire szeret engem. A Föld kerekén 
senki másnak nem lett volna türelme végigolvasni azt a borzalmas 
könyvet. ☺ 

Legyen akármilyen félresikerült mű is, a lényeg az, hogy megír-
tam és befejeztem, 16 évesen. Nem adtam fel, mert akartam, hit-
tem benne és meg is csináltam. Aztán jött a középiskola, majd az 
egyetem és az írás valahogy egyre kevesebbszer bukkant fel az 
életemben, míg végül teljesen eltűnt. Nagyon sokáig nem is hiány-
zott, csak azt éreztem, hogy valami űr van, valamit jó lenne csi-
nálni. Dehogy mit? Arról fogalmam sem volt. 

Aztán az egyetem után sokáig munkanélküli voltam. Erre a kor-
szakra is jellemző az a bizonyos szélrózsaság. Próbálkoztam ta-
nárként néhány hétig, majd bolti eladóként, számítástechnikai 
cégnél telefonos tanácsadóként angol és olasz nyelveken, és ki 
tudja még miféle állásokra jelentkeztem. Voltam már konyhai 
kisegítő, takarító és felszolgáló is, különösen az utóbbi években, 
amikor a világ túlsó végén kötöttem ki, mert a szélrózsa egy másik 
irányába sodort az élet. Szóval az a bizonyos szétforgácsolódás 
valahogy mintha kezdett volna beigazolódni… 

A munkanélküli években is igyekeztem azért nagyon sokat ol-
vasni, annak ellenére, hogy az írást hanyagoltam. Sőt, valahogy 
egyáltalán eszembe sem jutott, néhány ritka alkalmat kivéve. De 
nagyon sokat olvastam, főleg spirituális írásokat. (Ez a témakör 
mindig is érdekelt, már gyerekként ráéreztem az ízére, édes-
anyámnak köszönhetően. Először ő hozott haza ilyen témájú 
könyveket és újságokat. Aztán később, amikor én is megszerettem 
ezeket az olvasmányokat, már tudatosan, magamtól kerestem 
őket.) 

Bár olvashattam volna jóval többet is, de néha fontosabb dol-
gok jöttek közbe, mint például az online póker, vagy számítógépes 
játékok, netán a közösségi oldalakon történő bóklászás. Azaz csu-
pa-csupa időrabló, agyromboló és ostobának tűnő tevékenység, 
amelyekkel visszanézve elpazaroltam jó néhányat a fiatal, értékes 
éveimből, amiket akár termékenyen és sokkal hasznosabban is 
tölthettem volna. De mivel a múltat megváltoztatni már úgysem 
tudom, ezért úgy döntöttem, hogy nem kesergek rajta tovább. 
Ehelyett inkább megkísérlem azt a tudást felhasználni, amit a 
könyvekből nyertem autodidakta módon. 

  


