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Prológus 

Ez a könyv kicsit más, mint amit megszokhattatok tőlem. A 
lélekről fogok írni. Igaz, már annyian írtak erről a témáról, 
de gondoltam, megírom a saját elképzeléseimet, érzései-
met. 
Régóta érdekel az emberi lélek. Hiszem, hogy az élet több 
mint a küzdés, a játék, a kihívások megoldása. A lélek 
örök… 



6 
 

Hol keresselek? 

Összekulcsolom kezeimet, 
lehunyom fáradt szemeimet, 
ha betakar az est puha bársony 
köpenye, mintha imádkoznék, 
Téged kereslek, Hol keresselek? 
Elrejt a valóság előlem. 
 
Néma sóhajom kering az 
éjben, egyre élesebben ordít 
a hiányod lelkemben, 
Olykor hullámok dagadnak 
lélek-tengeremen, hol keresselek? 
Nem akarok távozni Nélküled. 
 
Érezni akarom még egyszer 
lélek-csókodat, érezni akarom, 
ahogy körül ölelsz s lelkeddel 
simogatsz, testetlen létezés 
csak erre vágyom, testetlen 
szeretkezés – egyetlen 
kívánságom. 
 
Hol keresselek? Oly sok idő 
óta várlak, hol kutassalak, vannak 
percek mikor szinte megöl a 
bánat utánad, hol keresselek, hogy 
erőt adj? Már nem bírom Nélküled 
a Halál elragad. 

Varga Patrícia 
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A gondolat ereje 

Akkor még nem tudtam mit jelent. 
Legyintettem egyet… ááá, biztos úgy van, csak szöveg. És 
nem figyeltem a szavak mögötti tartalomra. 
A gondolat gondolatot szül, ahogyan a mosoly is mosolyt 
idéz elő másokon, vagy egy másik emberben. 
„Tartsd életben” – mondta nekem anno valaki. 
Tartsam életben, de hogyan? 
„Addig élek benned, amíg életben tartasz magadban” – 
folytatta. 
Hm… de miért én? Miért nem ő tart életben? 
Utána nem gondolkoztam rajta többet. Jelen volt az éle-
temben úgy-ahogy. Én gondoltam rá, próbáltam törődni 
vele – de éreztem, nem megy. 
Részéről. Kezdtek ritkulni és elhétköznapiasodni a levelei. 
Döntöttem. Kitépem magamból! Nem gondoltam rá többet, 
nem érdekelt, mi van vele. Bizonyára vannak az életében, 
eddig is voltak mások, akik fontosabbak mint én. 
Azt hittem, majd fájni fog, majd, hogy szenvedek. De Nem! 
Egy-két régi ismerősömmel újra keresztezte utam egymást, 
és ők segítettek megérteni sok mindent, másképp látni. 
Ekkor értettem meg. Abban a pillanatban, ahogy nem gon-
dolunk a másikra, vagy valamire, kizárjuk a tudatunkból, 
gondolati síkon többet nem létezik számunkra. A Most-ban 
nem. Mert a Most a jelen, és én nem gondolkozom, nem 
gondolok rá, akkor számomra megszűnik létezni. Kizárom 
az EGO-t, a tudatos gondolkodást, és csak a lét van, a lét 
pedig a jelen. 
Ez a tökéletes elfogadás, befogadás. Elfogadom, hogy ő 
nincs többet, mert csak az én gondolataim keltették életre, 
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és éltették tovább bennem. Nem tudtam, hogy ezt így is 
lehet. Nem vagyok szomorú. Boldog vagyok. Próbálom 
megtanulni mi a fontos, mi a való. 
Most ebben a pillanatban boldog vagyok: könnyed, laza, 
nyugodt. Nem gondolok semmire, csak hagyom áramoljon 
bennem a szeretet. És ez olyan csodás érzés. Elnyomom a 
tudatot, az Ego-t, nincs fájdalomérzet, nincs szomorúság, 
nincsenek gondok, mert csak a Most létezik, az örök való. 
Szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, 
akik segítettek a felismerésben… 

Az élet 

Mi is az élet? Mi a valóság? Az élet egy játék, amelyet ját-
szani kell, hát játsszd-szól az idézet. 
Hm… az élet. Megszülettünk, felnövünk, gyermekeket válla-
lunk, ha szerencsénk van, mert ugyebár nem mindenkinek 
adatik meg, hogy gyermeke legyen, és ezután meghalunk. 
Eközben mindenki úgy járja végig az utat, ahogyan tudja: 
szerencsésen, vagy végig küzdve, szenvedve. 
Valóban csak ennyi lenne az élet lényege? 
Azért születtünk, hogy tanuljunk. 
De mit tanuljunk? Viselkedni, leküzdeni a nehézségeket, 
megtanulni a túlélést. 
Az élet egyre nehezebb. A világban gazdasági válságok 
vannak, természeti katasztrófák fordulnak elő, merényletek, 
erőszak, pusztítások. Ez mind negatívum. 
Hol vannak a pozitív dolgok? 
Bennünk. Ahogyan a boldogság is. Magunkban kell keresni! 
Ha megbékélünk önmagunkkal, akkor boldogok vagyunk. 


