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Bevezetés 

Ez a könyv kicsit más, mint amit tőlem megszoktatok. Ez 
nem tartalmaz romantikus történeteket s lírai, szerelmes 
hangvitelű verseket sem. Ez a könyv a saját bölcsességeim-
ről, merengéseimről szól… 
 
A szeretet a leghatalmasabb érzés… magába foglal min-
dent… ha nincs bennünk gyűlölet… akkor érezni lehet cso-
dás létezését. 
 

Hagyni kell, előbb-utóbb lekopik, mint a körömlakk. Ha tar-
tós, akkor tovább tart, ha silány, akkor hamarabb. 
 

Hiszem, hogy előbb vagy utóbb minden irigy ember elsüly-
lyed a saját mocsarában. 
 
Hiszek abban, hogy a hasonlóan gondolkodó emberek (lel-
kek) ösztönösen megtalálják egymást. Egy darabig vagy 
végig haladnak a közös úton, egymást segítve, elfogadva, 
szeretve: 
 
– Szeretsz? – kérdezte a lány félős mosollyal az arcán. 
– Szerethetlek? – kérdezett vissza a fiú. 
A lány szíve nagyot dobbant… szeme észrevétlenül köny-
nyezni kezdett. 
– Iiigen! – szinte már kiabálta, amennyire kifért a hang a 
torkán. 
– Megígérem, amíg itt leszek (a földön) szeretni foglak, 
ahogy csak tudlak. 
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A lány szíve hevesebben kezdett el dobogni. Valami meleg-
ségszerű érzés kúszott fel benne, és a jobb oldalán összpon-
tosult a borda alatt. Elöntötte egész bensőjét, és egyre csak 
erősödött az érzés. Megértette, a férfi belőle egy darab, 
lélekdarab, és újra beilleszkedtek egymásba… hagyta le-
folyni arcán a boldogság könnyeit… 
 
A tegnapi napon megértettem a lényeget. Bár nem nagyon 
akartam elmélyülni a gondolatok világában és nem is keres-
tem a Miért-eket. Rájöttem, a lélek impulzusait, rezgéseit a 
gondolat által szabályozhatjuk. A lelkünket magát nem irá-
nyíthatja a tudatunk, mert a lélek önálló, szabad és örök. De 
a fájdalmát, az örömét a kitöréseit enyhítheti. A lélek érez. 
Hol gyengébben, hol erősebben. Attól függően mennyire 
van csend körülöttünk, és mennyire fókuszálunk a lélek-
lovasunkra. Ő bennünk van, bennünk létezik, csendben 
meglapulva. Ha állandóan rágondolunk, akkor még jobban 
éltetjük magunkban, és a lélek annál jobban sóvárog utá-
na… egyenes arányosság… 
Ha valaki nagyon szenved, akkor nem szabad annyit rágon-
dolni és tompul a fájdalom éle. De! Még mindig jobb azok-
nak az embereknek, színesebb a világuk, akik táplálnak, 
éltetnek magukban egy mentális világot. Mert… van egy 
hely… ahol szabadok lehetünk, megélhetjük azt, amit a va-
lóságban nem (biztos). 
 
Egy lélek, akivel egy másik idősíkban együtt létezhettem? 
Akihez akkor valamilyen formában közöm volt? Talán igen. 
A hasonlóan gondolkodó lelkek megtalálják, bevonzzák és 
segítik egymást. 
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A szem a lélek tükre… tükör, amelynek két oldala van… egy 
fényes és egy matt hátoldal. A fényes oldal, a szemünk, 
amellyel a valóságot láthatjuk, a matt oldal a belső sze-
münk, amellyel lehunyt szemeink alatt is látunk… ez a szem 
a lélek szeme, mely örökké figyel, s örökké létezik. Ha köny-
nyezünk, mindkettő könnyezik… a lélek-könnyek a belső 
oldalon, befelé folynak, vissza a lelkünkbe, ahol a fájdalom 
nagyságától függően vérpatakokká válnak… 
A valós könnyeink pedig lassan csordogálnak le szomorú 
arcunkon égető nyomot hagyva maguk után… 
 
Isten tudja, hogy kinek nem szabad utódot adnia. 
 
Ha rögtön megkapnánk, ha a miénk lenne, egyetlen pillana-
tig élveznénk… utána már megszokott lenne számunkra. 
Szeretnéd, mint ahogy szereted a nejedet, a gyermekeidet, 
de… és ott a de… Így nem kapjuk meg, de a miénk, bennünk 
él örökre – bevésődött. Néha fáj, néha meg annyira csodá-
latos az érzés, már pusztán az hogy létezik, hogy ismerhe-
ted, hogy néha lelked összesimul az övével… ezt nem min-
denki érezheti ám! Szerintem kivételesek vagyunk… igen 
szenvedünk… de mikor újraéledünk, összerakom magam – 
én így hívom, olyan nyugodt, csendes, lebegős az érzés… és 
lehunyt pilláink mögött láthatjuk… örökké… jól van ez így… 
ettől szép ez az egész… csak gondolj bele… érzed, szereted, 
de nem birtokolod… mert soha nem éred el… 
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„Lelkem óceánja” 

Lelkem helyén most egy hatalmas kéklő óceánt érzek. Nyu-
godt víztömeget, mely hűs, picit haragos kék és nyugodtan 
ringatódzik. Átöleli őt a csend fátyoltakarója és óvón védőn 
beburkolja. Így látom (érzem most) a lelkemet lehunyt sze-
meim mögött. Egy hatalmas, magányos víztömeg. Nyuga-
lom szövi át hűvös vizét. Már nincs jéggé fagyva és nem 
érez fájdalmat. És haragot sem. Gyűlöletet sem. Néha a 
sajnálat feldereng benne. Sajnálja azt, hogy mindig így vég-
ződik. Újra és újra. 
Az érdekes az, hogy nem miattam. Annyiszor megfogad-
tam, hogy nem hiszek többet neki, úgyis ugyanaz lesz a vé-
ge sokadszorra is. Ő nem változik. Mert nem akar. Makacs 
és hajthatatlan… 
Én pedig így nem tudom teljes lényemmel szeretni… csak 
egy darabot belőlem… 
Elnyelem lelkem óceánjában és hagyom elveszni… itt ben-
nem… örökre… Mert hiába küzdünk egymás ellen… ezt nem 
mi irányítjuk. 
A köztünk lévő lélek-kapocs eltéphetetlen… 
 
„Aki keres, az talál” – tartja a mondás. Vagyis, akkor nem 
csak hagynunk kell, hogy legyen, ahogyan a Mandala su-
gallja, hanem tennünk is kell érte! Harcolni. Az élet állandó 
harcok, küzdelmek, várakozások és változások folyamata. 
Nos… a változást nem kerülhetjük el. Jön és nem bújhatunk 
el előle. Be kell vállalni. Hiszem, hogy minden esemény, 
bennünket ért impulzus, okkal történik, és a fejlődésünket 
szolgálja. 
 


