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Miben tudok hitelesen segíteni, azaz mi mindent éltem át? 

- alkoholista szülő 

- szülői agresszió 

- gyógyszerfüggő szülő 

- borzalmas szülői válás kamaszkorban 

- pénztelenség (kamaszkori munkavégzés iskola mellett) 

- szeretett szülő öngyilkossági kísérletei –végül sikeresen 

- vakbélgyulladás, 2 év múlva bélelzáródás és életmentő műtét 

- megbocsátás a bántalmazó, alkoholista szülőnek 

- munkahelyen vezetővé válás lelki nehézségei 

- szülők és utolsó nagyszülő halála 4 év alatt 

- se veled, se nélküled párkapcsolat  

- szeretett munkahely elvesztése 

- gerincsérv 

- petefészekciszták,PCO  

- pánikroham 

- teherbeesési sikertelenség 

- vetélés 

- súlyos munkahelyi problémákból adódó fizikaivá váló stressz tünetek, majd felmondás 

- szeretetteljes, de konfliktusokkal terhelt testvéri kapcsolat –különbözőség elfogadásának 

megtanulása (értelmetlen a vita) 
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„Azt hiszem, bármiféle viszonylatról könnyebb beszélni, mint a Vele való kapcsolatról –mondta Péloc 

maga elé nézve. – Én talán sohasem beszéltem róla, annál is inkább, mivel ez a fogalom állandó 

alakulásban van bennem. Az én Istenem egy régi gyermekidőben a föld felett függő, csillagos kulisszák 

mögött lakott; hosszú, vattás szakálla volt, és trónuson ült. Unalmas, távoli öregúrnak tűnt előttem, 

akivel egyszer, ha meghaltam, vétkeim miatt esetleg kínos ügyeim lesznek. Azután később, egy nagyon 

nehéz kamaszórában közel rohant hozzám; süket, sötét vádlóvá változott, de semerre sem mutatott 

kiutat. A válságot leküzdöttem, és Isten összezsugorodott, egészen mellékessé törpült, mint egy fakó 

régiség a padláson. Egy poétikus fellobbanásomban újra elővettem. Különféle tulajdonságokkal 

ruháztam fel. Fétist csináltam belőle. Hízelegtem neki, mert mindig rajtam kívül izolált előkelőség volt, 

akinél rövid, tisztelgő látogatásokat tettem. Fiatal férfi koromban egyszerre izgatni kezdett valódi kiléte. 

Körültapogattam, megmértem, arcába néztem. Rájöttem: hozzám hasonlít. Tökéletlen, véges és 

tehetetlen, mint én vagyok. Akkor megöltem. Sokáig halott volt. Most kísértet. Kívül nincs többé. 

Valahol bent bolyong testetlenül, körvonalak nélkül, megfoghatatlanul, egészen mélyen. Nincs hangja, 

csak impulzusai vannak, amelyek a gondolat küszöbéig érnek, mégis több minden gondolatnál és szónál, 

több a látható formavilágnál, amely körülvesz, a káprázatoknál és fájdalmaknál, a félelemnél és a 

halálnál. Több mindennél, amit ismerek és ami megismerhető.”  

Szepes Mária: Vörös Oroszlán 
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I. ELŐSZÓ 

 

Talán 18 éves koromban fogalmazódott meg bennem először, hogy meg kellene írnom életem történetét. 

Ekkor még csak az motivált, hogy úgy éreztem, annyi megrázkódtatás ért, hogy azt egyszerűen kitalálni 

sem lehetne. 30 évesen azonban elkezdtem spirituális úton járni, és körülbelül másfél évvel később 

értettem meg fenti indíttatásom valódi okát. Hiszen minden nehézségemnek oka volt!  Mindentől 

kaptam valamit, amitől több és jobb lettem! Ezt pontosan definiálja az “Egység” fogalma is: Az ember 

életében minden, ami történik vele, illetve mindenki, akivel találkozik, az neki szól. Mindennel 

egységben van, amit megtapasztal, akit megismer.  

Richard Bach: az Illúziók című könyvében pontosan leírja életünk nehézségeinek okát, melyekre ha így 

tekintünk, többé nem tragédiaként, hanem tanulásként élhetjük át őket: 

 
Úgy kell hát papírra vetnem az életem, hogy az eseményekhez hozzákapcsolom a belőlük fakadó 

felismeréseimet is, melyek nélkül ma talán egy elkényeztetett, nagyképű, lekezelő ember volnék. 2013 

tavaszán vásároltam életem első angyalkártya pakliját. Reggelente gyakran húztam útravalót 

magamnak, és ezáltal kaptam többször is a megerősítő jelet: „Kreatív terv”, mely azt súgta, hogy 

gondolatom - mely szerint mások segítségére lehet, ha élettapasztalataimat papírra vetem - nem 

hiábavaló. Így, amikor a Kirko Parapszichológiai Egyetemen (ahova 2010-től 2 éven át jártam) felmerült 

a szakdolgozat írásának szükségessége, nem volt többé kérdés, hogy mit kell tennem, miről kell szólnia 

a diplomamunkámnak. 

Elisabeth Lasser: a Főnix szárnyalása című könyvének egyik gondolata lehetne életem mottója is: „a 

nehézségek éppenséggel nem összeroppantanak, hanem megnyitnak bennünket, és elősegítik, hogy 

kivirágozzunk, kibontakoztatva a bennünk rejlő lehetőségeket!” 

 

Könyvemmel erőt szeretnék adni azoknak, akik az én nehézségeim bármelyikével szembesültek, vagy 

szembesülnek életük folyamán. Azért vetem papírra az általam megélt szörnyűségeket és 

kellemetlenségeket, hogy megmutassam, miből mit tanultam, mi hogyan tett jobbá, erősebbé. Szeretném 

a Kedves Olvasómnak a gondolkodását elindítani ebbe az irányba, segíteni abban, hogy többé ne saját 

élete áldozatának érezze magát, hanem elkezdje elemezni a vele történteket és megkeresni, hogy miből 

miként profitált. Remélem történeteimmel és a hozzájuk kapcsolódó idézetekkel, zenerészletekkel 

sikerül elérnem, hogy a negatívnak látszó események más megvilágításba kerüljenek Olvasóm 

szemében és átértékelje a tapasztalásait, felismerje azok ajándékait. Saját életének felfedezéséhez pedig 

ezúton szeretettel üdvözlöm az enyém mélységeiben és magasságaiban. 
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II. ÖNELEMZÉS 

 

„Először önmagaddal törődj, és utazásod hozadékát majd mások is érezni fogják, mert egy ember 

szándéka mindig hatással van a többiekre.”  

Kryon: Hazatérés című könyvéből idézett rész megmagyarázza, miért kell mindenkinek először az 

önismeret útját járnia ahhoz, hogy fejlődése kezdetét vehesse.  

 

„Miután felismertem, ki vagyok, természetesen fel kell tennem a kérdést: Miért vagyok? Miért 

vagyok olyan, amilyen vagyok? Miért vagyok itt? Mi a feladatom, és hogyan teljesítem ezt a feladatot? 

Milyen utak vannak, és mi a cél?  

Valamikor rátalálok magamban a válaszra: Ember, ismerd meg önmagad, és megismered Istent!"  

Kurt Tepperwein: A szellemi törvények 

Az első lépés tehát az önmegismerés, melynek egyebek mellett (mint a DISC elemzés, vagy a 16-os 

személyiségtipológia) 4 kiemelkedő eszköze a numerológia, az asztrológia, a kronopszichológia és az 

enneagram. Néhány gondolat ezen területek mentén az önmegismerésemből, melyek talán segítenek 

rávilágítani, hogy miért is fontos a Kedves Olvasómnak is, hogy rátérjen erre az útra és felismerje saját 

erősségeit, gyengeségeit, vagy akár félelmeit és ebből fakadó játszmáit.  

 

Asztrológia 

 
Születési képletem 

 

1980. november 8-án, 07:35-kor, Budapesten születtem. Mindez önmagában sok dolgot predesztinál. 

Skorpió vagyok, a szó legszorosabb értelmében; ebben a jegyben áll a Napom, a Holdam, az 

aszcendensem, a Merkúrom és az Uránuszom is. Az élettörténetemet megismerve azt hiszem az első 

felismerésem lehet az, hogy a keménység és a kitartás, melyet ettől a napjegytől kaptam tette lehetővé, 

hogy túléljek, sőt, hogy mindennek felkutassam, megértsem és elfogadjam az okát, a hátterét. Eleinte 

mint nyomozó (az ismertből következtettem az ismeretlenre), mára pedig úgy érzem inkább mint 

pszichológus (az ismeretlenből következtetek az ismertre). Skorpióként feladatom szembenézni a 

legnagyobb félelmemmel: az elmúlással. A saját elmúlásom sosem rémített meg, de a szeretteimé…  

 

Napjegy: skorpió 

A Mundán horoszkóp szerint az égöv nyolcadik jegye, őszi évszakú, őseleme a víz, polaritása negatív, 

minősége szerint szilárd, uralkodóbolygói a Mars és a Plútó. 

A szilárd minőség jellemzője a határozottság, a kitartás. Kevésbé kezdeményező, türelmes és állhatatos, 

gyors, mozgékony, kötetlen, gyorsan alkalmazkodik.  

A víz őselemet főként az érzelmek jellemzik. Megnyugtat, körülvesz, eltünteti a korlátainkat, azonban 

bizonytalan. 

Az ősz, mint évszak az elengedéstől, kudarctól való félelmet hozza, és a gyűjtögetésre serkent. 
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A legezoterikusabb jegy. Legnagyobb nehézsége, hogy nem érzi, hogy szeretik, pedig ez a legnagyobb 

vágya, így folyton kétségek dúlnak benne. Mindig van egy elképzelése, amihez bizonyítékokat gyűjt. 

Fanatikus, amit kitalál, azt nem engedi el. Belelát a másik ember lelkébe. A veszteségek, a halál jegye 

– gyakran már fiatalon megtapasztalja.  

A végletek embere: halál (kígyó) / élet (sas) – melyiket válassza? 

A belső útja: „itt és most kell lennem!” Ha ezt megtanulja; többé semmitől sem fél! 

Szülőként fantasztikusan összenő a gyermekével; a legerősebb érzelmek itt vannak. 

A Nap a 12-es házban: azt mutatja, hogy a nő mínusz holdas, azaz feladata, hogy holdiasabbá 

(nőiesebbé, odaadóbbá), alárendelődővé váljon.  

Hold a skorpióban, a XII. házban 

A Hold nőiességet, a gondoskodási készséget mutatja, sok érzelmet jelez, melyek azonban gátolva 

vannak.  

Bármilyen érzelmet szenvedélyesen tud megélni. 

Holdias foglalkozás ajánlott, melyben alá kell rendelődnie, másokat kell szolgálnia, segítenie: ha nem 

teszi meg, holdi betegséget kaphat.  

Skorpió aszcendens 

Az aszcendens maga az EGÓ. Ez a terület esetemben a napjegynél leírtakkal azonos analógiákat hordoz.  

 
joportal.hu 
 

Vénusz a mérlegben 

A Vénusz a harmónia, az érzelmek bolygója. Egy nő nőiségét 21 éves koráig ez határozza meg. Ért a 

szépséghez, a harmóniához, a csábításhoz. Esetében fontos az önelfogadás, párkapcsolatában a társa 

örömét helyezi előtérbe. Anyaghoz nem különösebben ragaszkodik, csak ahhoz, ami szép.  

Szaturnusz (és Jupiter – segíti a Szaturnusz feladatát ellátni) a mérlegben 

A Szaturnusz a karma bolygója, a feladatot mutatja, felső szinten hat, nem tehetünk ellene semmit. 

Analógiái a célok, a kötelesség, a félelem, a kitartás, a korlátozás. A „küszöb őre”, feladata átvezérelni 

az embert a fizikai világból a szellemi felé. Feladatait nem megkerülni, hanem teljesíteni kell! „Mondj 

le a házról, és valósítsd meg a jegyed!” Az én Szaturnuszom a tízes házban áll, ami az édesanya jegye. 

Le is kellett mondanom, igen korán…  

Feladat: önmaga felvállalása, hogy ne akarjon megfelelni senkinek, hogy megtanulja elfogadni magát 

visszajelzések nélkül. Segít, ha mások gondját meghallgatja. Először neki kell szeretetet adnia, hogy 

aztán kaphasson is. Gyakran azt érzi, hogy bármit tesz, nem fogadják el, megpróbál 

kompromisszumokat kötni és változtatni magán, pedig nem ez a feladata, hanem az, hogy megszeresse 

önmagát! Rá kell jönnie, hogy nincs olyan ember, akit mindenki szeret, és hogy úgy tökéletes, ahogy 

van.  

Évekig a „Nem szerethet mindenki” című Presser Gábor szerzeményt próbáltam vigaszomul hallgatni, 

amikor pontosan ezzel a nehézséggel küzdöttem.  

 

 

 

http://joportal.hu/
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Numerológia 

1980.11.08-án születtem, azaz a születési számom az 1-es (1+9+8+0+1+1+0+8=28; 2+8=10; 1+0=1) . 

Internetes keresővel az alábbi néhány soros találó leírást találtam magamról, illetve az egyes számról: 

“Népszerű, domináns, önálló vagy. Bármit teszel, bárhogyan reagálsz, utánoznak az emberek. Tudd, 

hogy minden lépésedet követik a többiek! Meghatározó, sőt mértékadó a véleményed. Akkor is, ha fiatal 

és tapasztalatlan vagy. Vezetői képességekkel születtél. Amennyiben ezt tudatosan fejleszted, óriási 

lehetőségek várnak rád. Szerencsére okos, éles eszű és kreatív vagy. Így mindig feltalálod magad. Egy 

kis éberség, és nincs előtted lehetetlen. Pontosan ez az ambíció kell ahhoz, hogy sikeres és boldog 

lehess.”  

https://www.napjainkportal.hu/a-szuletesi-napod-szama-elarulja-milyen-vagy/ 

 

Kronopszichológia 

Ez a tudomány 3 területen vizsgálja az embert: fizikai, érzelmi és intellektuális kontúrban.  

 

Fizikai kontúr: szangvinikus 

A fizikai kontúr feladata a fizikai világot megismerni, a saját életet megőrizni, szaporodni. 

A szangvinikus jellemzői: vér, tavasz, kezdet („szangva” szóból ered). 

Mozgékony, gyors, kötélidegzetű, jól kommunikál, könnyen alkalmazkodik, gazdag mimika és 

testmozgás jellemzi. Stresszhelyzetben önmaga ellentéte; melankólikusként viselkedik, passzív, sír. 

Idegrendszere egyensúlyban van, általában egyszerre több dologgal foglalkozik. Örül az életnek, nevet, 

gyógyír számára a mozgás.  

Ez a jellemzőm azt hivatott számomra szolgálni, hogy minden keménység és céltudatosság mellett 

legyen kedvem mosolyogni és a jó oldaláról megközelíteni az életet! Hiszen agykontrollos tanítás, hogy 

mosolyogj a világra, s az visszamosolyog Rád!  

 

Érzelmi kontúr: hideg 

A hideg típus feladata a szeretet megismerése, ő nem az érzelmei alapján dönt. Legkisebb érzelmei neki 

vannak, nehéz látni, hogy szeret-e. Alacsony érzelmi tartaléka van, kevés érzelmet tud befogadni, holott 

sokra vágyna.  

 

Intellektuális kontúr: produktív vegyes 

Az intellektuális kontúr feladata a szellemi fejlődés.  

A produktív-vegyes képes mind az analitikus, mind az intuitív képességeit kamatoztatni.  

 

Enneagram 

 

“Ha enneagramértelemzésünknek van egyetlen, mindennél fontosabb eleme, akkor az a belső 

állapotaink felismerésének és megértésének szükségessége, ugyanis ez teszi lehetővé, hogy túllépjünk 

ezeken a belső állapotokon. Önmagunk megértése a kezdet, ami lehetősévé teszi a személyiség 

átalakítását és azt, hogy túllépjünk az egoizmuson és mindazon, ami együttesen az úgynevezett hamis 

szelfet alkotja. Az egoizmus fölé emelkedéssel nyílik meg a kapu a spirituális ösvényekhez, és az 

enneagram minden típus számára megmutatja, mi is ez a kapu, és hogyan léphet át rajta.  

Azáltal, hogy bebizonyítja nekünk, lehetséges az egón túllépnünk és a magasabb tudati állapotokat 

integrálnunk, és mert alkalmazása révén megismerhetjük a lényünkben rejlő szabadabb, tágabb 

lehetőségeket, az enneagram ezeknek a lehetőségeknek a megvalósítására késztet minket.” 

 

Így fogalmazza meg ennek az önismereti módszernek a lényegét a Személyiség típusok című könyv 

(írták: Don Richard Riso és Russ Hudson) melynek továbbolvasása előtt az alábbi gyors tesztből tudtam 

meg saját besorolásomat (Hetes): http://emberikapcsolatok.hu/teszt 
  

“A Hetes típus egészséges személyiségrajza legjobb formájában: Igen fogékony, könnyen izgalomba 

jön, lelkesedést keltenek benne az érzéki benyomások és az élmények. Nagyon extravertált típus: az 

ingerek azonnali válaszokat váltanak ki belőle - mindentől erőre kap. Élénk, lendületes, tettrekész, 

spontán, rugalmas és vidám. Könnyen teljesít és ér el sikereket, polihisztor, sok dolgot csinálj jól: több 

https://www.napjainkportal.hu/a-szuletesi-napod-szama-elarulja-milyen-vagy/
http://emberikapcsolatok.hu/teszt
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dologban tehetséges egyszerre. Gyakorlatias, sok kézzelfogható eredményt tud felmutatni, és többnyire 

valóban termékeny is, mert meg tudja termékenyíteni egymással  különféle érdeklődési területeit. Az 

élményeket a maguk teljes mélységében fogadja be, és rendkívül hálás mindazért, amit kap. Lenyűgözik 

az élet egyszerű csodái: boldog és elragadtatott. Érzi a spirituális valóságot, az élet határtalan jóságát.” 

“A Heteseknek kisgyermekkorukban a gondozó figurával szakadt meg a kapcsolatuk, vagyis azzal a 

személlyel, aki fejlődésük korai szakaszában érzelmileg tükrözte őket, gondoskodott róluk, szeretetet 

nyújtott nekik és éreztette velük, hogy értékesek. Ez gyakran az anya vagy az anyát helyettesítő 

személy…a Hetesek azt érezték, hogy valami baj van a gondozó figurával. Nem érezték, hogy az illető 

a gondoskodás megbízható formája lenne. Ennek eredményeként a Hetesek úgy próbálják kárpótolni 

magukat a szerintük meg nem kapott gondoskodásért, hogy megszerzik maguknak a dolgokat.” 

A fenti könyv szülői kapcsolatokról szóló ezen része bizony telitalálat velem kapcsolatban: a Kedves 

Olvasóm hamarosan meglátja majd írásomat tovább lapozva.  

 

“Mérhetetlen hálát éreznek a létezés megmagyarázhatatlan tényétől kezdve gyakorlatilag mindenért. Az 

élet olyan csodálatos, fenséges és döbbenetes, hogy a legegészségesebb Hetesek mindenben képesek 

rábukkanni valami jóra, még olyan dolgokban is, amelyekről soha nem hitték volna, hogy boldoggá 

tudják tenni őket...még az élet árnyoldala és a halál ténye sem tűnik olyan riasztónak a számukra, hiszen 

mindez hozzátartozik a létezéshez, amit elfogadtak.”  

 

A fent említett könyv a Hetes személyiségtípust 10 szinten jellemzi, melyekből úgy vélem az elmúlt 

majd egy évtizednyi önmunkámnak köszönhetően valóban az idézett kategóriába kerültem. Végig 

kellett azonban járnom a lépcsőfokokat, azok minden fájdalmával és nehézségével együtt. Nehéz és 

gyötrelmes út volt szembenézni az összes gyermek- és fiatalkori drámámmal, azonban felszabadító 

élmény volt feldolgozni őket, megbocsátani az érintetteknek és a tanulságokat levonva, szeretetre 

cserélni szívemben a haragot. Szívből kívánom a Kedves Olvasómnak, hogy ne ijesszék el saját 

fájdalmas érzelmei és legyen bátorsága kisöpörni a szőnyeg alól a sok elnyomott szomorúságát, hogy 

végre - ahogyan én is megtettem - megszabaduljon játszmáitól és fellélegezve kiléphessen a fényre.   

 

„Az élet értelme az, hogy az ember felfedezőútra indul, az élet kalandját tudatosan megéli, és valóban 

élvezi, hiszen az életjáték az én örömömre jött létre. Az élet értelme továbbá, hogy felfedezzem: egyszeri 

és megismételhetetlen vagyok, és a magam egészen különleges és egyedülálló módján járulok hozzá az 

élet egészéhez. … Hogy felismerjem: valamennyi probléma csupán az élet által állított feladat, amely 

egyben ajándékot is rejt magában - egy felismerést. A probléma csupán a csomagolás, a felismerés az 

ajándék. Hogy felismerjem: a győzelem vagy a veszteség “mind-egy". Hogy felismerjem: a hely, ahol 

állok, az egyetlen létező lehetséges és helyes, és töltsem be a pillanatot. Az élet tanulást jelent. Hogy 

megtanuljam a gondolat ellenállhatatlan hatalmát felelősségteljesen használni.” Kurt Tepperwein: A 

szellemi törvények 

 

Az életünk feladatainak megoldásához segítségeket kapunk. Én például több szimbólumot is 

felismertem, mely pici gyermekkorom óta elkísért, és az életem kihívásaihoz erőt adott nekem. Ilyen a 

keresztnevem: Alexandra, melynek jelentése: harcra kész. De kedvenc számom, a 8-as is, mely a taróban 

az ERŐ kártyája, sőt kedvenc állatom, a víziló is, aki szintén az erő szimbóluma.  

 

Ugyanennek a szerzőpárosnak az Enneagram Bölcsessége című könyvében feladatokat is találhatunk 

önmagunk fejlődésének elősegítéséhez. Nekem mind közül az alábbi kettő volt a legtalálóbb. Az egyik 

azért, mert mindig hajlamos voltam egyik programról a másikra rohanni és valójában sehol sem ott lenni 

teljes odafigyeléssel. A másik mert szókimondó őszinteségem rendszerint nyers durvasággal társult, ami 

miatt gyakran gázoltam mások lelkébe. Az alábbi két feladatot ugyan a könyv olvasása előtt felismertem 

már és gyakorolni kezdtem, azt azonban be kell lássam: nehezek voltak, mégis rengeteg hasznot hoztak!  
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Ennek a könyvnek a Hetesekre vonatkozó végszavát szeretném még lejegyezni itt, érzékeltetve, hogy 

hova is juthat az ember a valódi önismereten alapuló önmunkával: 

 

 

“A Hetesek mindenekfölött arra jönnek rá tudatosságuk legmélyebb szintjén, hogy az élet valójában 

ajándék. A Hetesektől tanulható egyik legfontosabb lecke az, hogy nincsen semmi baj az élettel, nincsen 

semmi baj az anyagi világgal. Mindez a Teremtő ajándéka. Ha semmit sem tekintenénk magától 

értetődőnek, az élet minden pillanatában öröm és hála töltene el bennünket. Ha semmit sem követelünk 

az élettől, akkor abban minden isteni ajándékká válik, s mint ilyen, képes lesz arra, hogy eksztázisba 

sodorjon bennünket. Ez a küzdelem az összes típus közül a Hetesre jellemző a leginkább: emlékezni 

kell az öröm valódi forrására, és ebből az igazságból táplálkozva kell élni.” 

Úgy érzem, hogy a sok évnyi szenvedéseim, feszkózásaim és testi betegségeim után sok-sok 

önmunkával sikerült valóban eljutnom oda, hogy a fentiek szerint élem és élvezem az életet. Bízom 

abban, hogy Kedves Olvasómnak és segítségére lehetek abban, hogy tanácsaimmal eljusson erre az 

erőlködésmentes életmódra. Lássuk tehát, hogy miért is írom azt, hogy sokat dolgoztam magamon, hogy 

sok feldolgoznivaló élményt emésztettem meg mire idáig eljutottam…  
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III. AZ ÉLET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

 

„Kezdetben igen nehéz megérteni, hogy a hozzáállástól függhet, milyennek tapasztalja az ember a 

világot… a katasztrófáknak előnyös oldala is lehet… Ha az életre tanítónkként tekintünk, akkor azzá is 

válik.” Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő 

 

8 éves koromig átlagos – örökmozgó - gyermeki éveket éltem. A ház ablakán kihajolva megállítottam a 

járókelőket beszélgetni, tanítottam a kutyánkat táncolni, és igyekeztem, hogy mindig enyém legyen az 

utolsó szó. Sok időt töltöttem az otthonom mellett az anyai nagyszüleimnél és az apai Nagyikámnál is. 

Sokszor jártam kórházban, egyrészt az elevenségem miatt (megharapott a kutya, leestem a lépcsőn, torna 

közben fejre estem, stb.), másrészt hol mandulaműtétek, hol krupp (ami egy asztma-szerű légúti 

megbetegedés) miatt, melytől gyakran fulladtam. Érdekes visszaemlékeznem, hogy én ezt a sok 

betegeskedést mennyire nem éltem meg szomorúan. Vigasztalnám ezzel a szülőket; higgyék el, 

Önöknek jobban fáj, ha gyermekük beteg, mint neki! A gyermek meglátja a jót a legapróbb dolgokban 

is. Én például emlékszem, hogy milyen jó volt almalevet inni és gépsonkát kapni ilyenkor! Vagy 

emlékszem a Heim Pál kórház büféjében kapott rántott húsos szendvicsre a több órás várakozás és a 

kellemetlen vizsgálatok után! Ez a csekély „jutalom” szinte elfeledtette velem az átélt 

kellemetlenségeket.  

 

 
Anyával a Balatonnál, 1986.nyarán 

 

Mennék már tovább, de meg kell állnom két gondolat erejéig. Miért is harapott meg a kutya? A saját 

kutyánk volt, és én nagyon szerettem, de a magam hebrencs-gyermek módján. Húztam-nyúztam, 

mígnem egyszer csak megunta. A szüleim ekkorra már kb. 1000x szóltak, hogy hagyjam a Lobót, mert 

meg fog harapni. Én nem vettem komolyan, de ő (emlékszem, éppen nem is csináltam semmi rosszat) 

egyszer csak tényleg besokallt. Nagy tanulság volt ez nekem! Megértettem, hogy az állat is gondolkodik, 

érez és „hangot ad” a nemtetszésének. Ez az esemény örökre megváltoztatta az állatok iránti érzéseimet. 

Nem, nem kezdtem el félni tőlük! Sőt! Megtanultam tisztelni őket és felnézni rájuk. Az állatok sokak 

szerint primitív lények, de én tudom, hogy ugyanúgy van érző szívük, ahogyan nekünk. A különbség 

pusztán annyi, hogy nem tudnak beszélni.  
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A másik gondolat a kruppra vonatkozik. Azt tanultam, hogy a gyermek 7 éves koráig az anyukája 

aurájából táplálkozik, azaz minden gyermeki betegség az anya lelkiállapotára vezethető vissza. Sajnos 

Édesanyám már nem élt, amikor ezt megtudtam, így nem kérdezhettem meg Tőle, hogy mitől is félt 

amikor ilyen kicsi voltam, de későbbi tapasztalataim alapján azt gondolom, talán az Édesapámtól… 

8 éves koromban kezdődtek tehát a problémák. Szüleim addig csak alkalmanként iszogattak, Faterkám 

pedig csak néha náspángolt el. 1988-ban azonban addigi biztos munkahelye meginogni látszott. Rendőr 

volt, aki a hivatásában komoly sikereket ért el, apaként azonban nem igazán tudta, mi fán terem az, hogy 

valaki kimutatja a szeretetét. Ebben az évben a felmerülő szakmai nehézségek a férfiúi egészségére is 

rossz hatást gyakoroltak, mely a benne levő stresszt tovább fokozta. Egyre többször ivott és vert el hol 

engem, hol a nővéremet. Édesanyámat ugyan sosem láttam, hogy bántotta volna, mégis valahogy mindig 

miatta rettegtem a legjobban. Mindenkinél jobban szerettem őt.  

Anyai nagymamám ebben az évben súlyosan megbetegedett. Szüleim döntése nyomán eladtuk 

rákospalotai családi házunkat és elköltöztünk anyukám szüleihez Kispestre, hogy Anya ápolhassa a 

Mamát, illetve gondoskodhasson a Papáról. Mama nagyon hamar elment. 8és fél éves voltam, amikor 

Faterkám kivitt a temetőbe és elmondta mi történt. Nagyon szerettem a Mamát és sosem fogom 

elfelejteni őt. Fájt az elvesztése, de hiszem, hogy szüleim jól döntöttek, amikor nem vittek be hozzá a 

kórházba (ezt a Mama kérte; nem akarta, hogy lefogyva maradjon meg az emlékezetemben) és nem 

engedték, hogy elmenjek a temetésre. Hiszem, hogy ezt egy 10éven aluli gyermeknek nem kell 

megélnie. Nagyapám kemény ember volt, Anyukám pedig rettenetesen megzuhant az Anyukája halála 

után. Mindennapos lett otthon a vita a Papával és az, hogy Anyukám, Apukám berúgtak, vagy éppen 

Anya gyógyszert szedett be. Rettegtem érte! Apám nem érdekelt, ha tántorgott, de, ha Anya… Bármit 

megtettem volna azért, hogy abbahagyja. Az életem elkövetkező 20éve körülbelül erről is szólt. Újabb 

és újabb elvonókúrák, kórházak, orvosok. Nővéremmel próbáltuk szépen kérni, sírva könyörögni, 

kiabálva veszekedni, gyógyszert kidobni, alkoholt kiönteni… Mindent, amit el lehet képzelni. 

Elfogadhatatlan volt, amit azóta meg kellett értenem: csak azon lehet segíteni, aki maga is akarja!  

A következő 3 évben a Papával éltünk ötösben. Mindig volt kutyánk, akik a lelkemnek nagyon sokat 

adtak! A hálószobám egyik fala a lépcsőfeljáróval volt közös; mindig tudtam, ha a falat simogatva ment 

le valaki a lépcsőn, akkor az Anya volt, és már nem „szomjas”. Előttem van az elhomályosult tekintete 

és érzem, ahogy összeszorul a szívem. Anyáért féltem és egyúttal Fatertól féltem. „Szép” évek voltak. 

Papa sajnos a Mama után ment 1991-ben.  

 

  
Anyai nagyszüleim 
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De az igazi „lesz ne mulass” csak eztán következett. Faterkám gyakorlatilag minden hétvégén úgy tett 

a külvilág felé, mintha elutaztunk volna. Lehúzta a redőnyöket, kikapcsolta a telefont. És ők ittak. Hol 

együtt, hol külön szobában. Utóbbi rosszabb volt. Ilyenkor Anya bezárkózott a nagyszüleim régi 

hálójába, és én még csak be sem tudtam jutni hozzá. Sokszor könyörögtem a szobája előtt, hogy nyisson 

nekem ajtót, de ez vagy hiábavaló volt, vagy ha nem, hát szörnyű fájdalom volt látni abban az állapotban, 

amiben kijött.  

Nagyikám ezekben az években nagyon sokat vigyázott rám. A vele töltött idő ellensúlyozta az otthoni 

állapotokat. Vitt engem strandra, kirándulni, és a legtöbbet a leányfalui telekre, ami nekem maga volt a 

kikapcsolódás. 

Faterkám református nevelésben részesült, de valójában nem hitt Istenben. Édesanyám római katolikus 

volt, és bár nem járt templomba, nagyon is vallásos volt. Ennek szellemében alsó tagozatban beíratott 

hittanra, kezembe adta a gyermek bibliát, és megtanított imádkozni. Hittem Istenben, és rendszeresen 

beszéltem hozzá. Mígnem egy napon… 12 éves lehettem, amikor Anya hazavitt az iskolából, otthon 

pedig bement a fürdőszobába és (a nálunk megszokott módon) magára zárta az ajtót. Néhány pillanat 

múlva hatalmas puffanást hallottam és olyan zajt, mintha Anya vergődne a földön. Kiabáltam, vertem 

az ajtót, zokogtam, de nem jött válasz. Imádkoztam Istenhez, hogy vigyázzon az Anyukámra. Aztán 

imádkoztam, könyörögtem újra. Majd kimondtam, hangosan: „Nem is létezel! Ha léteznél, nem 

hagynád, hogy ennyi idősen ennyi fájdalom érjen!” Életem következő 20 évében túlzás nélkül 

állíthatom, hogy a világ egyik legelhivatottabb ateistája voltam. Szólhatott volna akár rólam is Majka, 

“Mondd, ami fáj” című dala, mely szerint: „…aki így előre fizet, az egy ima helyett Uram, csak 

átkozódik tízet…” 

Anya kb. 5perc múlva (nekem egy örökkévalóságnak tűnt) kijött a fürdőszobából, mintha mi sem történt 

volna. Kérdeztem, hogy „mi történt???”. Azt mondta „semmi, miért?”. Közben megfordult, és láttam, 

hogy dől a fejéből a vér. A fürdőben is minden csupa vér volt. 12 évesen meg kellett magyaráznom az 

Édesanyámnak, hogy talán nem emlékszik, de nézzen szét: elesett és megütötte magát! Orvoshoz kell 

mennünk! Elkísértem az SZTK-ba, este pedig beszámoltunk Faterkámnak a történtekről. Ő elkezdett 

velem úgy viselkedni, mint korábban soha. Igazi féltő, óvó apa lett.  

Mellettem állt és vigasztalt akkor is, amikor egy péntek estén (míg ő a fürdőben volt) Anya a Dallas 

alatt újabb rohamot kapott. Apámért kiáltottam, aki rohant és a kezei közé vette Anyát, aki néhány 

percen belül újra jól volt.  

Faterkám tehát vigyázó, törődő Apa lett… Azonban közben beadagolta nekem, hogy Édesanyám 

bolond. Egy időre hittem is neki, de a kezelőorvosa hamarosan elmagyarázta, hogy az epilepsziás roham 

csak egy kedélyállapot javító gyógyszer mellékhatása volt. Hatalmasat csalódtam az Apámban. Úgy 

éreztem, hogy visszaélt a gyermeki naivitásommal és a belé vetett bizalmammal.  

Ennek a megromlott kapcsolatnak bizony nem tettek jót a részegségében elkövetett agresszív 

megnyilvánulásai sem. Csak néhány jelentősebbet emelnék ki. 

Egyik éjjel félálomban a mosdóba indultam, amikor szembe tántorgott velem. Feltette a kérdést, hogy 

hová tettem én az ő aranyait. Mondtam sehova, hiszen alszom! Erre akkora pofont kaptam, hogy 

nekiestem az ajtónak. Ezután lementem a konyhába, és megtaláltam az aranyékszereit a tűzhelyen, mert 

ő úgy gondolta, hogy kifőzi őket… Odaadtam neki mindet, de persze bocsánatkérés nem hangzott el. 

Egy másik alkalommal beszaladt hozzám a kisebbik kutyánk (ehhez tudni kell, hogy a kutyák nem 

jöhettek be a házba, sem fel a padlásra), mire Apám szó nélkül teljes erővel belerúgott, majd belém is, 

ugyanazzal a lendülettel. 

Olyan is előfordult, hogy nővérkémmel fent voltunk a padláson kettesben, de amikor a kutya 

meghallotta, hogy Apánk kijön az udvarra, akkor felmenekült hozzánk. Fater már csak azt konstatálta, 

hogy fent van a kutya a padláson… Tesóm tockost kapott, én pofont, ami éppenséggel akkorára sikerült, 

hogy közben nagy feketeséget láttam, melyben arany fény villant keresztül. Másnapra be is lilult az 

arcom. 

Na de azért nemcsak ittasan vert el! Kaptam akkor is, ha hármasnál rosszabb jegyet vittem haza. 

Méghozzá porolóval. Műanyag szőnyegporolóval verte el a fenekem, ami a maga után hagyott lila 

foltokat hetekre nekem ajándékozta.  

Így teltek a mi kis családunk napjai. Édesanyámnak új gyógyszert írt fel az orvos, így többé nem volt 

rohama. Faterkámmal való viszonya azonban nem javult, sem pedig az önbódításhoz való vonzódása 

nem enyhült.  
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Ekkor a nagyszüleink közül már csak az apai nagyanyánk élt. Apánk apukája meghalt Faterkám 11 éves 

korában. Utólag tekintve talán ezért nem tudott támogató apaként funkcionálni. Hiszen nem volt aki 

megtanítsa neki, hogy azt hogyan is kell. Pedig szeretett, ez nem kétséges. Utólag már nem. Sajnos 

azonban hosszú-hosszú évekig az volt.  

 

 
Keresztes nagypapa –tőle örököltem a kék szemem 

 

Egy szombat reggelen csendes volt a ház, amikor felébredtem. Gondoltam, hogy még mindenki alszik, 

lemegyek hát reggelit készíteni. Amikor beléptem az ebédlőbe (innen nyílt a konyha), megláttam Anyát 

eszméletlenül feküdni arccal a küszöbön. Körülötte minden csupa vér volt. Sikítva rohantam fel 

Tesómért és Apámért, mert azt hittem, Anyukám meghalt. Később kiderült, hogy Anya valószínűleg 

nem sokkal korábban jött le a konyhába ittasan, de elájult és felszakadt az orra. Kórházba került, 

összevarrták a sebet, és utána hazajött hozzánk, de a heget már élete végéig magán hordta. 

Egy őszi estén - ekkor 15 éves lehettem - Faterom áthívta Nagyikámat, hogy csináljon valamit Anyával, 

mert már megint ittas. Nagyi bement Anya szobájába, aki ezt támadásnak élte meg, és konkrétan családi 

verekedés lett az esetből. Anya és Nagyi egymást tépték, Fater Anyát, mi a Tesómmal pedig a Fatert… 

Csodálatos. Ennyit jelent a végzettség. A történet mind a 3 felnőtt szereplője diplomás ember volt…  

Egy másik – kisebb volumenű - családi perpatvarnál elszöktem otthonról. Nem mentem messzire, csak 

a barátnőmhöz, de mindezt este tízkor tettem. Rendőrök szedtek össze az utcán és vittek haza. Otthon a 

rend őrei közölték, hogy amíg vér nem folyik, addig nem tudnak segíteni.  

Egyszer, amikor Anyukám bejött értem az iskolába, a tanítónénim megmutatta neki, hogy nézze meg, 

milyen csapzottan szaladgálok az udvaron. Anya nagyon mérges lett, mert korábban sokszor kérte, hogy 

figyeljek a hosszú hajamra és mindig legyek megfésülve. Annyira megharagudott, hogy dühében otthon 

leültetett egy székre és ollóval össze-vissza nyirbálta a hajamat, 2-3 centi rövidre levágva azt. Akkor 

úgy éreztem, hogy méltó büntetés ez, hiszen nem fogadtam szót, méghozzá sokadszor fordult elő, hogy 

nem fésültem ki szépen a hajam. Sok évvel később, Brandon Bays előadását hallgatva rémlett fel újra 

ez az esemény. Az elfojtott emlék, az ő teljes érzelmi viharával. Újra átéltem az akkori megaláztatást, a 

szégyent. Láttam magam előtt a tizenéves Szandrát, aki nem akar iskolába menni, hogy ne lássák 

megaláztatását a társai, és aki végül a meleg nyár ellenére sapkát húz és úgy ballag sírva a suliba.  

Egy napon iskola után arra értem haza, hogy Apám a szobájában ül a fotelban, tiszta ideg, előtte az 

üveges ajtó (3 üvegezett részből állt) alsó része be van törve. Állítólag Anya részegen betörte a 

partvissal. Ekkorra Anya már be volt zárkózva a szobájába, és nem nyitott ajtót. Egy következő 

alkalommal Fater csinálta meg ugyanezt, csak velem. A nővérem szobájában tévéztem, az ajtó melletti 

fotelban. Apám részegen, a ruhafogas segítségével minden előzmény nélkül betörte az ajtó alsó 

üvegezett részét. Másnap pedig közölte a nővéremmel, aki ekkor 23 éves volt, hogy költözzön el 

otthonról. Nem bírta elviselni a barátját, akivel akkor már 5 éve együtt jártak.  

Mindezek hatására az életem maga lett a rettegés. Apám egy ideje már nem csak a hétvégéket töltötte 

részegen, de körülbelül minden másnap felöntött a garatra. Féltem elaludni, féltem hazaérni. Már a 

nővérkém sem volt otthon, akivel osztozhattam volna a félelmeimen. Én, a magam 15 éves fejemmel 

elkezdtem könyörögni az Anyukámnak, hogy költözzünk el otthonról.   
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1996. szeptemberében (már szinte szokás szerint) arra értem haza edzésről – már 1 éve jártam kick-

boxra -, hogy Apám részeg. Anyukám nagyon meg volt ijedve. Elmondta, hogy amikor hazaért, Apám 

a lapáttal hasba verte. Ezen a ponton eldöntötte, hogy kész, vége, költözünk. Nem tudtuk, hogy hova, 

hogyan, de mennünk kellett. Összepakoltuk a legfontosabb cuccainkat, és kiosontunk a családi házból, 

ott hagyva mindent, a kutyákat is. Aznap éjjel a keresztszüleimnél aludtunk. Ők ettől a naptól kezdve 

nagyon sokat segítettek nekünk.  

Tőlük átmenetileg a nővérem egy ismerősének lakásába mehettünk, amíg ő az 1 hetes üdülését töltötte 

valahol. Ez alatt az egy hét alatt Anyukám az erzsébeti önkormányzatnál anyaotthoni szobát intézett 

magunknak, ahol a következő hónapokban meghúzhattuk magunkat. Itt töltöttem a 16. születésnapomat. 

1997. év elején a nővérem egy ismerőse fogadott be minket Pöttyös utcai lakásába. Az ingatlan két 

szobás volt, az egyikben a férfi anyja és nagyanyja lakott. Az idősebb hölgy már szenilis volt, aminek 

„nyomait” gyakran láthattam a wc-ben. A fiatalabb epilepsziában szenvedett – volt „szerencsém” látni 

rosszullétét. Bár ez a megoldás nagyon olcsó volt, nem lehetett hosszan fenntartani, mert Apám 

megtudta, hogy hol lakunk, és rendszeresen ijesztgetett minket. Hol az ablak előtt játszotta az autója 

rádiójából a halál dalát, hol a telefonfülkébe szorított be és közölte, hogy szabadon engedi a kutyáimat, 

mert utánam sírnak. Máskor iskolába menet állított meg, és azt mondta, hogy Anyát 

elmegyógyintézetbe, engem pedig nevelőintézetbe fog csukatni. 

Éppen ezért 1997. őszén elköltöztünk. Anya 1 szobás albérletet szerzett a VIII. kerület legrémesebb 

részén, a Baross utcában. Bármilyen szörnyű is volt, mégsem kerültünk az utcára! Hiszem, hogy ha 

valaki nem adja fel, akkor igenis megtalálja a túléléshez vezető utat! A környék és lakói ellenére sosem 

féltem attól, hogy bárki megtámadhatna, így nem is bántott soha senki. Hiszen a félelem egy 

önbeteljesítő jóslat, s ha félünk, hogy megharap a kutya, akkor a kutya (mivel megérzi a félelmünket, 

ami felpiszkálja a harci kedvét) valóban meg is fog harapni. 

Faterkámmal ekkor már hónapok óta nem találkoztam, nem beszéltem. Aggódtam a kutyáinkért, de 

reméltem, hogy nincs bajuk. Rexi egy törpefarkas (németjuhász anyuka és valamilyen földszintes 

utcaszéli apuka keveréke) és Sátán egy rotweiler volt. Nagyon szerettem őket, és a lelki fájdalmaimat 

nagyban erősítette a hiányuk. Ami erőt adott, az mindig Imre bácsi edzése volt. Kedden és csütörtökön 

jártam kick-boxra, és ott mindig sikerült levezetnem a feszültséget. Hiszem és tudom, hogy ha ez 

akkoriban nincs nekem, akkor most nem ott tartanék, ahol, hanem valószínűleg csúnyán elzüllöttem 

volna. A sport nem pusztán mozgás, de feszültség levezetés, ami hovatartozást, akaraterőt, kitartást és 

önfegyelmet is ad. Ennek a szenvedélyemnek köszönhettem, hogy megmakacsoltam magam és 

eldöntöttem, hogy akármit tesz is az Apám, belőlem akkor is lesz valaki! Igenis bebizonyítom neki!! 

Nem érdekelt, hogy nem fizetett gyerektartást sem, mondván, hogy majd akkor, ha a bíróság elrendeli. 

Anyukám pedagógusi fizetéséből kellett megélnünk, holott Faterom ekkor már ügyvédként dolgozott, 

így bőven volt mit a tejbe aprítania. Elkezdtem hát a középiskola mellett pénzt keresni, mert pontosan 

tudtam, hogy akkor tudok majd boldogulni az életben, ha fiatalon lemondok bizonyos dolgokról , amik 

helyett nyelvvizsgába, jogosítványba fektetek be. Hetente egyszer hétköznap délután angolt tanítottam 

Anya egyik tanítványának, hétvégenként pedig hol gyárban, hol gyorsétteremben dolgoztam és az így 

keresett összegekből finanszíroztam 17 évesen a jogosítványomat. Emellett minden tömegközlekedési 

eszközön angol teszteket írtam és angol házit csináltam, így harmadik év végén megszereztem a 

középfokú nyelvvizsgámat a Rigó utcában! Istenem, milyen boldog voltam, amikor a postás kihozta a 

bizonyítványt! 60%-os lett mind az írásbelim, mind a szóbelim! Első nekifutásra! El sem akartam 

hinni!!! Olyan sikerélmény volt ez, ami gyökereiben megváltoztatta az önbizalmamat. Eddig a pontig a 

középiskolában már-már introvertált gyerek voltam, aki nem sokat kommunikált a többiekkel. 

Negyedikben azonban Anyukám elküldött agykontroll tanfolyamra. Itt tanultam meg a mosoly-szabályt 

(mosolyogj akkor is, ha nem vagy épp boldog és ha sikerül a mosolygást szokássá tenned, akkor ettől 

valóban boldoggá is válsz) és mellette még egy másik nagyon fontos dolgot. Bízni magamban. 

Ráébresztettek, hogy az addigi feleléstől való rettegésem önmagam akadályozása volt! Tudtam az 

anyagot, de féltem elmondani, ezért ötös helyett hármasokat kaptam. Rájöttem, hogy ha már tudom az 

anyagot, akkor miért is ne felelhetnék ötösre?! Miért gátolom meg saját magam a sikerben? 

Változtattam! Leraktam a félelmeimet, és elkezdtem fesztelenül felelni. Tanulmányi átlagom 3,5-ről 

4,5-re javult az utolsó félévben, ötödévben pedig ennél is jobban teljesítettem.  

Akkori helyzetünkben talán nem volt szép tőlem, hogy érettségi után nem mentem el azonnal dolgozni. 

Azonban tudtam, hogy mit miért teszek. Tudtam, hogy befektetés ez a + 2 év (a főiskola első évét nappali 

tagozaton végeztem). Éreztem, ha sikerül diplomát szereznem, akkor olyan keresetem lesz előbb-utóbb, 
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amiért megéri most még 2 évig nehezen élni. Nővérem nehezményezte az „önzésemet”, Anyukám 

azonban támogatott. Ötödéves koromban életem két területén is javult a helyzet: sikerült elköltöznünk 

a VIII. kerületből Erzsébetre egy szintén 1 szobás, de legalább felújított, illetve jobb környéken található 

önkormányzati lakásba. Emellett pedig a korábbi diákmunkák helyett sikerült hoszteszként hétvégi 

kóstoltatásokon, rendezvényeken dolgoznom, ami már valamivel jobban fizetett, így (bár hazaadni nem 

tudtam) Anyukám válláról a ruháztatásom költségeit például teljesen levettem.  

A 18. születésnapomon megismertem életem első komoly párját. Diszkóban voltam, amikor megláttam 

a szemtelenül szép mosolyú Albert legényt. 6 éves kapcsolat kezdődött el ott, a tánctéren.  

19 évesen kezdtem tehát a főiskolát. Szolnokra költöztem kollégiumba, ahonnan minden csütörtökön 

hazajártam (hoszteszkedni és otthon segíteni). Ez volt az az év, amikor (3 év sárdobálás és szembesítések 

sorozata után) kimondták szüleim válását. A bíróság visszamenőleg kifizettette Faterkámmal a 

gyermektartást – ez el is ment az évek alatt felhalmozott adósságainkra. Egyúttal nappali tagozatos 

képzésem idejére havi 10.000 Ft gyerektartás megfizetésére kötelezte a bíró. Anya ezt az összeget 

nekem adta minden hónapban – ebből fizettem a kollégiumi szobát és a vonatot. Jó sok zacskós levest 

ettem ebben az évben, de tudtam, hogy a nélkülözés egy befektetés, mely meg fogja hozni a gyümölcsét! 

Apánk ekkortájt kiköltözött a kispesti házból. Nagyikámmal Gyálon vettek egy kertes házat, ezért 

hagyta ott az ingatlant üresen. Anyával, Tesómmal és az új párjával beköltöztünk hát a házba. Tesóm 

hamarosan áldott állapotba került és én nagyon vártam az unokahúgomat!  

A főiskola első éve nem volt könnyű, de mindig azt mondtam magamnak, hogy ha ezt kibírom, akkor 

már szinte enyém a diploma! Ami azt illeti, ez eredetileg nem is az én gondolatom volt, hanem 

Anyukámé, aki mindig is hitt bennem! Mondjuk az első félévkor elsőre közgázból és matekból is 

megbuktam, ami nagyon megijesztett (akkoriban összesen hétszer lehetett vizsgát ismételni a 4 év alatt) 

de nem adtam fel, így másodszorra már mindkét vizsga sikerült!  

Nővérem kislánya időközben megszületett, és mi együtt éltük le élete első félévét a családi házban 

Kispesten. Sok időt töltöttem vele, és magamon is meglepődtem, hogy még a sírással sem tudott kihozni 

a sodromból. Sosem voltam az a kislány, aki a nagy fehér-ruhás esküvőről álmodik. Viszont egészen 

kicsi gyermekkoromtól azt vártam, hogy felnőttként egyszer majd kisbaba lesz a pocakomban, és az lesz 

a világ legcsodálatosabb érzése. Ennek ellenére mások gyermekei mindig hidegen hagytak. Petra 

azonban nem. Ő kicsit mindig olyan volt, mintha az enyém is lenne.  

A főiskola második félévében talán egy bukásom volt, majd elkönyvelhettem magamban, hogy most 

már nincs visszaút! Sikerülni fog! Átjelentkeztem levelező képzésre, és munkát kerestem. Titkárnőként 

helyezkedtem el egy nagy cég ordibálós marketingigazgatója mellett. Időközben a kispesti házat 

sikeresen eladtuk, és a szüleim megosztoztak az árán. Anyával Csepelre költöztünk egy 2 szobás, 

erkélyes, szép lakásba. Én azonban nem akartam a kiabálós ember mellett tovább dolgozni, és mivel 

Csepelen nehéz lett volna jól (jobban) fizető állást találni, kölcsönkértem Anyukámtól a ház eladásából 

megmaradt 500.000 Ft-ot, hogy vehessek magamnak egy autót. Kis öreg kocka Corsa volt, de annál 

boldogabb voltam vele, mert így messzebb is kereshettem állást, amivel jobb jövedelemre tehettem 

szert! Újonnan adódott mobilitásomnak hála tehát Csillebércen találtam magamnak recepciós munkát. 

Olyat, ahol megfizettek, megbecsültek és szerettek. Legjobb tudásom szerint igyekeztem mindent 

megcsinálni, a lyukas óráimban pedig gőzerővel tanultam a vizsgáimra. A kicsi autó árát havi 20.000 

Ft-onként fizettem vissza Anyukámnak. Minden hónap elején ez volt az első! Ő pedig örült neki, hogy 

úgymond valaki beosztja a pénzét. 2 év alatt kifizettem a teljes összeget, és nagyon büszke voltam a 

sikeremre. Minden hónap elején költségvetést csináltam, hogy mi fér bele a havi keretembe és mi nem. 

Az éves 20 nap szabadságom (ami ennyi idősen jár az embernek) nagyon kevésnek tűnt, mely maximum 

a vizsganapjaimat fedezte volna, az őket megelőző tanulással töltendő napokat nem. Érdekes módon 

minden vizsgaidőszak előtt meg/felfáztam, így otthon, ágyban fekve tanulhattam. Mára megtanultam, 

hogy minden betegségnek lelki oka van, így azt is értem már, hogy az agyam így teremtett időt és 

lehetőséget a tanulásra, mivel lelkiismeretem szimulálást nem tett sosem lehetővé.  

Édesanyámmal a közös élet eleinte nagyon jó volt; finomakat főzött, esténként mindent megbeszéltünk, 

együtt tévéztünk és közben simogatta a hajam. Azonban az elvonókúrák hatása sajnos egyre rövidebb 

és rövidebb ideig tartott. Eleinte még 2-3 hónapig jól volt, aztán már havi rendszerességgel csúszott 

vissza a függőségébe. Nővéremmel úgy jártunk hol a pesterzsébeti, hol a gyáli úti, hol a Merényi 

kórházba, hol pedig a Nagykovácsi Pszichiátriai Intézetbe, mintha haza járnánk. Az egyik ilyen kórházi 

tartózkodás után Anya megismert egy gyógyszerész hölgyet, aki válófélben volt a férjétől. Kedves, 

szimpatikus volt és segítségre volt szüksége. Odaköltözött hozzánk. Néhány hétig nagyon jónak 
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ígérkezett a felállás: ő sütit sütött, Anya finomakat főzött, és sokat beszélgettünk hármasban. Aztán egy 

napon arra értem haza, hogy előkerült valahonnan, valamilyen bor… Innentől kezdve nem volt 

megállás. Mindennapos lett, hogy berúgtak. Néhány hét után sikerült kikönyörögnöm, hogy menjenek 

be a kórházba, mert ez így nem mehet tovább. Újabb leszoktatás. Újabb mindennapos kórházba futkosás. 

Újabb remény. Anya néhány hét múlva hazajött, de ekkor a barátnője már nem tért vissza vele. Újra 

bizakodtam; talán most! Néhány hétig megint tartott is a boldog idő. Aztán egy napon… Délután 

hazatelefonáltam, hogy mi újság. Anya nyugodtnak tűnt, látszólag minden rendben volt. Amikor 

hazaértem azonban furcsa csendet és sötétet tapasztaltam. Gondoltam, Anya lepihent kicsit. Kinyitottam 

a hűtőt, hogy keressek valami harapnivalót. A hűtő fényénél azonban vért pillantottam meg a padlón. 

Pulzusom az egekbe ugrott, pánikszerűen rohantam be Anya szobájába. Anya mozdulatlanul feküdt az 

ágyon, és ahogy hozzáértem hidegnek éreztem. Önkívületi állapotban ordibálni kezdtem, hogy „Anya, 

Anya, mi történt?? Nem halhatsz meg!!” Néhány perc után felnézett és felém fordította a csuklóját. 

Felvágta az ereit! Úgy éreztem, megnyílik alattam a Föld. Idemutatja, mint valami ajándékot? Felhívtam 

a nővéremet, és értelmetlen mondatokkal tudtára adtam, hogy baj van. Ő mentőt küldött. Én lerohantam 

az utcára, és összerogytam a földön, a mentőt várva. Úgy éreztem, megszakad a szívem. Anyát elvitték, 

és a doktor úr közölte, hogy ha nem találom meg, akkor sem halt volna bele. Ez inkább „csak” 

figyelemfelkeltés volt. De könyörgöm: mire??? Hiszen Vele éltem, Vele voltam! Annyira szerettem! 

Mindenkinél jobban! Hogyan adhattam volna ennél többet? Rettenetes nehéz döntést kellett hoznom, de 

az élet belekényszerített. Vagy maradok mellette, és ki tudja, hány idegösszeroppanást kapok tőle, 

tulajdonképpen értelmetlenül, hiszen nem javítok a helyzetén. Vagy eltávolodom és messziről segítem, 

amiben tudom. Döntöttem. El kellett hagynom őt. Érdre költöztem Alberthez. Persze az ő Anyukája 

szintén iszogatott. Ez már nem is volt meglepő!  

Alberttel jól kijöttünk. Hirtelen ember volt, ha valamitől dühös lett, felemelte a hangját és csapkodott. 

Tudtam azonban kezelni; ráhagytam. Ha pedig lehiggadt, akkor megbeszéltük a dolgokat. Az első 

levelezős vizsgaidőszakom 2001. decemberében kezdődött. Ekkor nem pusztán egy megfázás 

biztosította a tanuláshoz elegendő időt. Szilveszter napján hasfájással ébredtem, mely estére 

elviselhetetlenné fokozódott. Albert nővére azt mondta, menjünk kórházba, mert ez bizony vakbél! 

Valóban az volt. Éjfélre már túl voltam a műtéten, és következett egy hónap betegállomány, melyet 

tanulással tölthettem otthon. Nézzük, mit ír a kínai medicina a vakbélgyulladás hátteréről – azt hiszem 

az írás önmagáért beszél Édesanyámmal kapcsolatos helyzetemről… 

 
kinaimedicina.hu 

 

2003. márciusában új munkahelyet találtam, ahol szakmai kihívásokkal nézhettem szembe. 

Kereskedelmi asszisztens volt a pozíció megnevezése, de ennél sokkal többről szólt. Egy régi cég 

teljesen új divízióját alapítottuk meg Magyarországon a kollégámmal. Ő az üzleteket szerezte, a 

szerződéseket kötötte, én pedig a teljes irodai hátteret dolgoztam ki ehhez. Rendelések feldolgozása, 

számlázás, iratok lefűzése, árubeszerzés, rendezvények szervezésében való részvétel. 

http://kinaimedicina.hu/
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Anyósommal való mindennapos összezördülések arra kényszerítettek, hogy más lakhatási megoldást 

találjak. Anyához fordultam, és újabb (minden eddiginél nagyobb) segítséget kértem Tőle. Engedje meg, 

hogy jelzálogot rakassak a lakására. Beleegyezett. Így 2003. tavaszán, kettős ingatlanfedezettel, 100.000 

Ft-os nettó havi jövedelemmel vettem egy 35m2-es, másfél szobás panellakást Csepelen. Alberttel 

felújítottuk, a lehető legkevesebb pénzből, saját két kezünkkel. Odaköltözött velem, és a mi kis szedett-

vedett, otthonról hozott bútorainkkal rendeztük be. Együttélésünk nagyjából békében telt, szegények 

voltunk, de szerettük egymást. 2 év után megkérte a kezem, és én nagyon boldogan válaszoltam, hogy 

IGEN! Néha felemlegette, hogy „majd amikor az öltönyös pasik között fogsz rohangálni, én meg még 

mindig a fagyasztott árut fuvarozom”. Ekkor ennek még nem tulajdonítottam jelentőséget.  

A következő másfél évben gyakorlatilag fillérekből éltem. Minden hónap elején az adósságaim 

kifizetése, majd a csekkek rendezése (utóbbi Alberttel felesben) volt az első. Havonta körülbelül 15.000 

forintom maradt háztartást vezetni és enni. Ruhára nem költöttem, azt kértem ünnepekkor. Spóroltam 

az ennivalón, mindennapos volt a kukoricakonzerv tejföllel és zsemlével reggelire és ebédre egyaránt. 

Másfél év után csökkent kicsit a teher, mert kifutott az Anya-felé, a Corsa után fizetendő havi 

törlesztésem, így 20.000 Ft-tal több maradt a zsebemben. Sokszor voltam hónap végén mínuszban a 

kártyámon, de komolyabban nem adósodtam el. 

Apósjelöltem időközben megbetegedett. Kemény, de nagyon jó ember volt. Szerettem őt, ahogyan a fia 

is. Nagyon. Szörnyű volt végignézni, ahogy az életerős, mindig dolgos ember napról-napra elfogy. Egy 

napon hívtak minket a kórházból. Elment. Nagyon megrázott. 2 nappal később egy nyilvános helyen 

elájultam, és olyan nehezen tértem magamhoz, hogy mire a mentő kiért, én még mindig eszméletlen 

voltam. Kivizsgáltak, de semmi fizikai bajt nem találtak. Csak a stressz. Az elfojtott fájdalom. Az agyam 

azt mondta, „elég!”, és néhány percre kikapcsolt. Reset. Ez azóta sem fordult elő velem többször.  

Új munkahelyemen mindeközben nagyon sokat tanultam, és nagyon boldog voltam, amikor megkaptuk 

a választható szakdolgozati témaköröket, amik közül rögtön az első lap tetején ezt pillantottam meg: 

„Új termék bevezetése egy idegen ország piacára”. Hiszen ezzel foglalkoztam már egy éve! Pontosan 

ezzel! Át sem lapoztam a lista további oldalait, nem volt számomra érdekes a többi témalehetőség. A 

dolgozat 80%-át fejből írtam, csak a maradékhoz kellett kicsit könyvtáraznom, hogy legyen azért egy 

kis szakmai szöveg is az oldalakon.  

Megírtam és megvédtem a szakdolgozatom, diplomám átlaga négyes lett. Nagyon boldog és büszke 

voltam. Hátra volt azonban még egy nagy feladat: olasz nyelvből is kellett a középfokú szakmai 

nyelvvizsga (angolból időközben megszereztem) ahhoz, hogy kézhez kapjam az oklevelem. Ehhez 

sajnos még hosszú évek munkájára volt szükség. 

Faterkámmal ekkor már 8 éve nem találkoztunk. Nagyikámmal néha beszéltünk telefonon. Ő mondta el 

a vizsgáim után, hogy Apa kórházba került és lehet, hogy többé már nem jön ki onnan. Nővéremmel 

megbeszéltük, hogy bemegyünk elköszönni. Fater nagyon nagy szeretettel fogadott minket. Le volt 

fogyva, egy agyvérzésen és néhány nap kómán esett át. Elmondta, hogy mennyire sajnálja a történteket, 

hogy szeret minket, és bánja az elvesztegetett éveket. Szavai bennem ürességre találtak. Nem érdekelt 

ez az ember. Eljöttem elbúcsúzni, mert ez a kötelességem. De hagy ne kelljen már megbocsátanom! 

Annyi fájdalmat és nehézséget okozott! 

Alberttel a kapcsolatunkban egyre többször hangzott el a már ismert mondat: „ha majd az öltönyösök 

között…”. Amikor az államvizsgáról hazamentem még csak nem is gratulált. Oké, nem vitt el vacsorázni 

és nem vett egy szál virágot, de hogy még meg sem ölelt, hogy ügyes vagyok?! Nem értettem, de örültem 

a sikeremnek és boldog voltam, hogy a szüleim és Nagyikám is örül. Néhány hét múlva Albert (egy 

barátnőmmel üzenve) tudtomra hozta, hogy azért nem vesz feleségül, mert van egy olyan elvárása, amit 

én nem szeretnék megadni Neki. 6 évig azt mondta, hogy ez neki nem gond! Hogy ez neki nem hiányzik! 

Majd közölte, hogy ez az egy hiányossága van a kapcsolatunknak, ami miatt el sem akar venni. Erre én 

azt válaszoltam, hogy ha ilyen feltételeid vannak, akkor szedd a cuccod és menj! Soha ne adjuk fel 

önmagunkat! A valódi szeretet önzetlen és úgy fogad el, amilyenek vagyunk! Amíg a másik a szeretetét 

egy elváráshoz köti, addig nem az igazi társunkkal vagyunk! Persze nem akart elmenni, kérte, hogy 

folytassuk. Bennem azonban akkora törést okozott a felismerés, hogy évekig hazudott nekem, hogy 

örökre eltávolodtam tőle. 1 hónappal később elköltözött. A sors fintora, hogy az új párja is hozzám 

hasonlóan gondolkodott. Az élet megtanít elengedni az elvárásokat! Amit elvár az ember, azt nem kapja 

meg! Azóta rájött, hogy mennyire lényegtelen ez a dolog. Amikor egy rövid ideig külön volt az engem 

követő párjától, kapott egy lányt, aki megadta neki, amire vágyott. Megkapta az élettől, amint elengedte 

az elvárást. Albert mégis visszatért az engem követő társához és ma már boldog családban élnek! Nekem 
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azonban sajnos évekbe telt az Albert által belém ültetett gátlást levetkőznöm. Elhittem, hogy értéktelen 

vagyok, hogy senkinek nem fogok kelleni, ha nem felelek meg az ominózus elvárásnak. 7 évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy a felszín mögött meglássam és megértsem a valódi okot, ami a főiskola volt! Ez 

zavarta Albertet! Amikor megismerkedtünk, mindketten középiskolát végzettek voltunk, de én  

időközben lediplomáztam mellette, ő pedig valószínűleg túlságosan is macsó pasi volt ahhoz, hogy ezt 

a különbséget tolerálja. Ezért próbált valamivel fölém kerekedni, valamin keresztül elhitetni velem, 

hogy kevés vagyok, így kompenzálva a saját kisebbségi érzéseit. 

Amikor szingli lettem, az akkor már egy ideje barátomnak érzett Zoltán nagyon odafigyelt rám, és 

lépten-nyomon megvigasztalt. Ő ekkor még együtt volt a barátnőjével, de már a különköltözést 

tervezték. Mivel ismertem és tiszteltem a párját, nem voltam hajlandó közelebb kerülni Zoltánhoz, amíg 

végleg le nem zárták a kapcsolatukat.   

Albert 2004. nyarán költözött el tőlem, és én egy hónappal később ismertem meg Bélát. Azonnal egy 

hullámhosszon voltunk, nagyon jókat nevettünk, és mindenről tudtunk beszélgetni. 

Faterkánkat kemény fából faragták. Felépült, kijött a kórházból, és nekem egy nagyon nehéz döntést 

kellett meghoznom.  Nem törődöm vele, ahogyan eddig sem, így nem okozhat fájdalmat az elvesztése. 

Vagy a nehezebbik útra lépek, és meg-meglátogatom. Beszélgetek vele, és megpróbálom rendezni az 

apa-lánya viszonyt. Tudtam, hogy ha így döntök, az nagyon fájdalmas lesz. Egyrészt rengeteg volt a 

sérelem, másrészt; ha sikerül megbocsátanom… Istenem, akkor talán megszeretem őt és fájni fog, ha 

elmegy! Én mégis ez utóbbi utat választottam! Életem következő 5 éve arról szólt, hogy eleinte nagyon 

gyakran, majd egyre ritkábban vitáztunk. Eleinte ritkán, aztán egyre többször tudtunk felnőttek módjára 

beszélgetni az életünk dolgairól.  

Szüleim szerették Albertet, és nem értették, miért szakítottunk. Bélát eleinte idegenkedve fogadták, de 

néhány hónap után elfogadták, hiszen látták, mennyire fontos vagyok neki, hogy vigyáz rám. Zoltánnal 

továbbra is tartottam a kapcsolatot, nagyon jó barátom lett. Bár ő időközben lezárta korábbi kapcsolatát, 

Béla miatt nem kerülhettünk közelebb egymáshoz. Zoltán az életemben időszakosan jelen volt, tudtunk 

egymás életének fontosabb lépéseiről. Sosem értettem, hogy miért is nem lett ő az én párom. Ő mindig 

azt mondta, hogy az időzítés nem jött sosem össze.  

Béla igazán 2005. januárjában lopta be magát a szüleim és a Nagyikám szívébe. 2004. Karácsonya után 

ugyanis az egyik reggelen hányni kezdtem. 2 napig nem tettem mást, csak hánytam és hánytam. Még a 

víz is kijött belőlem. Elmentünk a körzeti orvoshoz, aki hazaküldött egy Nospa-Algopirin injekcióval. 

Ezzel aludtam ugyan pár órát, de amint felébredtem, ott folytattam, ahol abbahagytam. Az orvos úgy 

engedett el, hogy akkor menjünk vissza, ha 2 nap múlva még mindig nem javulok. Így aztán 4 napja 

rókáztam éjjel-nappal, amikor visszatértünk a rendelőbe. Ekkor kórházba utalt, és 5 nap után (ekkor már 

úgy éreztem meghalok) végre megműtöttek. Fura, amikor az ember annak örül, hogy kés alá fekhet! De 

ekkor már semmi erőm nem volt. Zombiként jártam a wc-re, és térdeltem elé újra és újra. 

Bélelzáródásomat az orvosok nagyon szépen meggyógyították és én tudtam, hogy túl vagyok a nehezén. 

Megértettem Zorán dalát: „hogy értsd, egy pohár víz mit ér”, ha nekem nem is sivatag kellett hozzá, de 

egy életveszélyes betegség, mely 5 napra még a vízivást is ellehetetlenítette számomra.  

Lássuk ennek a betegségnek is a lelki okát, melyet továbbra is Édesanyámmal kapcsolatos 

nehézségeimre vezetek vissza: 

 
kinaimedicina.hu  
 

http://kinaimedicina.hu/
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A műtét után erősnek kellett lennem és tudnom, hogy hamarosan rendbejövök. Simogattam a hasamat, 

és kértem az emésztésemet, hogy induljon be. Az orvosokkal viccelődtem, nevetgéltem, és láttam a 

kiutat. Jött is. Egy hónap alatt rendbejöttem, és újult erővel mehettem vissza dolgozni. Ehhez kellett a 

gyógyulásomba vetett hit és a pozitív hozzáállás! No meg persze a támogatás, amit Bélától kaptam.  

Béla nemcsak ebben segített nekem, de mindennapos támaszom volt az akkoriban kezdődő munkahelyi 

viharokban is, sőt neki köszönhettem Alberttől búcsúzóul kapott komplexusom leküzdését is. Évek alatt 

ugyan, de bebizonyította nekem, hogy akkor is szerethető vagyok, ha nem adom be a derekam mindenre. 

Neki viszont volt egy másik elvárása, ez pedig a főzés volt. Ekkor már 25 éves voltam, és mi együtt 

éltünk. Illett volna főzögetnem, de lévén elvárás volt… Nem főztem. Eltelt 2-3 év, mire elengedte ezt a 

dolgot, én pedig ezzel párhuzamosan elkezdtem alkalomszerűen meglepni egy-egy étellel.  

Anya mindeközben egyedül élt a csepeli lakásban, és én igyekeztem minél gyakrabban meglátogatni és 

mindenben segíteni, amiben csak lehetett. A kórházi tartózkodásai azonban nemhogy ritkultak volna, 

sajnos sűrűsödtek. Amikor józan volt, csodálatos Nagymama volt, nagyon szerette az unokahúgomat, 

és szülői szigorral irányítgatta, nevelgette. Jó volt őket együtt látni! Anya velünk sem kiabált soha. 

Emlékszem egy napon az ágyán ültem, amikor Petra szemtelenkedett valamit. Anya – pontosan úgy, 

ahogy velem tette annó - megfogta a kezét, és maga elé húzta. A szemébe nézett és megkérdezte: „ha 

Te nem fogadsz nekem szót, akkor én miért fogadjak szót neked? Hát így szoktunk mi viselkedni 

egymással?” A hatás elképesztő volt. Nem emelte ő fel a hangját és nem osztott pofont. De ahogy 

beszélt… Nemcsak a gyerek, de még én is hangyányira zsugorodtam szégyenemben. A beszélgetés vége 

egy csendes bocsánatkérés volt, majd egy szeretetteljes ölelés.  

Bélával való kapcsolatom alatt 3 munkahelyet „felemésztettem”. 2 évnél kevesebbet töltöttem minden 

helyen, de minden alkalommal jó cserét csináltam. Vagy több pénzért, vagy magasabb pozícióért 

váltottam. A környezetem értetlenkedve nézett és ijesztgetett, hogy egyszer majd megütöm a bokám, 

hogy munkanélküli leszek, stb. Az emberek félnek a járt utat a járatlanért feladni. Pedig ma már 

kijelenthetem: aki mer, az nyer! 

Rengeteget dolgoztam ezekben az években. Rendszeres volt, hogy napi 10-12 órákat töltöttem a 

munkahelyemen. Mindent beleadtam, hogy jól teljesítsek és bebizonyíthassam: jó vagyok vezetőnek. 

2008. májusában kaptam meg először a lehetőséget; 2 fős csoportot vezethettem. Bevallom, nagyon 

nehéz volt! Én mindig magamból indulok ki, ezért eléggé naív is vagyok. Én mindig megadtam a 

tiszteletet a feletteseimnek, akkor is, ha nem értettem egyet velük, és ennek hangot adtam. Ebben a 

másfél évben azonban a két lány egyike nagyon sok fejfájást okozott nekem. Egyszerűen nem fogadott 

el főnöknek. Jóval fiatalabb voltam nála, az ügyvezetőnk pedig a barátnőjének volt a bátyja. Eleinte 

minden konfliktusnál elvörösödtem, remegtem – rettenetesen kínos volt. De megtapasztalhattam, hogy 

igaz a mondás: gyakorlat teszi a mestert! A konfliktusok higgadt kezelésébe is bele lehet jönni. Az ezt 

követő pozíciómban már az első alkalomtól kezdve kevésbé látszott rajtam a stressz, 1-2 év alatt pedig 

szinte lenulláztam. Nehéz volt, de meghúztam a vonalat a kedvesség és a következetesség között.  

Főiskolai tanulmányaimat 2004-ben fejeztem ugyan be, diplomám azonban még 4 évig a főiskola 

fiókjában porosodott. Ennyi időbe telt ugyanis, hogy megszerezzem az olasz nyelvvizsgámat. Diploma 

után 2 évig nem tudtam miből pénzt invesztálni az ilyen irányú tanulmányaimba, önszorgalmam pedig 

a legnagyobb igyekezetem ellenére is kevés volt ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálhassak vizsgázni 

menni. Nagy segítség volt az élettől, amikor 2006-ban eltörölték a szabályt, miszerint az államvizsga 

után 2 éven belül meg kell a nyelvvizsgákat szerezni. Ha ez az új törvény nincs, akkor hiába lett volna 

minden erőfeszítésem a 4 évnyi iskolai tanulmányaim alatt! Váratlan haladékot kaptam azonban a 

sorstól, és amint kicsit jobban egyenesbe jöttem anyagilag, magántanárhoz kezdtem járni, sőt, egy nyári 

tanfolyamot is megcsináltam. Mindennek az eredménye az lett, hogy 2008. őszén sikerült a 

nyelvvizsgám, és Édesanyámmal végre lemehettünk Szolnokra, hogy átvegyük a diplomámat! Milyen 

csodás nap volt! Hazafelé együtt ebédeltünk és éreztem, mennyire büszkévé tettem Őt!  

2008. december 12. délután 2 óra. Anya hív. Dolgozom, azt sem tudom, hol áll a fejem. Nem tudom 

felvenni, eldöntöm, hogy később visszahívom. Délután 5, hívom őt. Ki van kapcsolva. Nem nagy ügy, 

gyakran előfordul. A félelemhúr persze megpendül, mint mindig, mi van, ha baj van, de elnyomom: 

nem futkoshatsz mindig!! Szombaton újra hívom, még mindig ki van kapcsolva. Tesómékkal karácsonyi 

vásárba megyünk és megbeszéljük, hogy ha másnap még mindig nem érjük el Anyát, akkor együtt 

átmegyünk. Igen. Halogattunk. Mindig, újra és újra minden erőnket össze kellett szedni ilyenkor, mert 

sosem tudhattunk, mi vár ránk. Sokszor találtuk őt meg csupán nagyon ittasan, sokszor nagyon 

begyógyszerezve. Azonban volt jó néhány öngyilkossági kísérlete is. Ilyenkor mindig ugyanazok a 
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fokozatok követték egymást: 1. félelem, 2. szembesülés, 3. helyzetfelmérés, 4. mentő hívás/korházba 

autózás, 5. könyörgés, 6. hetekig látogatás, 7. reménykedés, 8. visszaesés - csalódás. Eljött a vasárnap, 

és a hívásunk továbbra sem ért célba. Átmentünk hárman a tesómmal és a sógorommal. Kinyitottuk a 

lakás ajtaját és láttuk, hogy a nappalié csukva van. Láttuk mögötte a fehér sziluettet: Anya testét. Ezúttal 

célt ért. Most nem csak ijesztgetett minket. Komolyan gondolta, és annyi gyógyszert vett be, amennyit 

senki sem élne túl. Búcsúlevelet hagyott, melyben nem túl szépen köszönt el tőlem. Azt írta, hogy itt a 

lakás, örüljünk neki... Lehetne egy életre szóló lelkiismeret-furdalásom emiatt, de nincs. Már amikor 

először olvastam a levelet is tudtam, hogy Anya megbánta ezeket a sorokat, amint a lelke kiszállt a 

testéből. Zavarodott elméje azért íratta vele ezeket a gondolatokat, mert elkeseredettségemben 

próbáltam olyan otthont keresni Neki, ahol 2 millió forintért saját lakrészt kap, havi x összegért pedig 

főznek, mosnak rá és ellenőrzik, hogy beveszi-e a gyógyszereit. Mindenemet odaadtam volna, hogy ő 

meggyógyuljon. És tudom, hogy ő ezt tudta!! 

 
Édesanyám és a röviddel a halála előtt postaládámba csempészett üzenete  

 

Annak, aki sosem volt depressziós, nehéz megérteni, hogy miért követ el valaki öngyilkosságot, akit 

ennyire szeretnek. Egy kedves ismerősöm (aki maga is szenvedett a betegségtől) adott nekem egyszer 

olyan magyarázatot, mely azóta is élénken él bennem. Az, aki depressziós, úgy érzi magát, mintha egy 

kiszáradt kút fenekén ülne, és a kút fedele is rá volna húzva a kávára. Egyszerűen csak a sötét van, a 

félelem és a magány. Nem szűrődik be semmilyen fény, semmilyen pozitív érzelem, mely értelmet adna 

az életének.  

Vámos Miklós, Anya csak egy van című könyve írja le találóan a depressziós anya szemszögéből azt, 

amit Anyán tapasztaltunk bipoláris depressziója révén: „…amikor a depresszióval fönt vagyok, 

énnekem semmi gyógyszer nem kell, amikor meg lent vagyok, ki sem bírok kelni az ágyból, ilyenkor 

minden mindegy, nem pont csak azok a cseppek hiányoznak a boldogságomhoz, hanem úgy körülbelül 

minden…” 

Mindenesetre azóta a téli este óta más szemmel nézem a filmekben az olyan jeleneteket, amikor a 

szereplő térdre rogy fájdalmában. Ott és akkor megértettem ugyanis, hogy milyen az a szívet tépő kín, 

amikor minden erő kifut az ember lábából, és képtelen állva maradni. Sokáig zokogtam térdre rogyva 

azon az estén. 

2009. nyarán balatoni hétvégénket töltöttük Bélával, Andreával és a párjával. Andreával 10 éve voltunk 

barátnők, és ő sokszor mondta, hogy én vagyok az ő „legislegjobb barátnője”. Nagyon szerettük 

egymást, mindent meg tudtunk beszélni. Ezen a hétvégén azonban történt valami, amit a mai napig nem 
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értek, és ami nagyon sokáig bántott és elgondolkodtatott. Szombat este iszogattunk kicsit, és Andi talán 

a kelleténél jobban felöntött a garatra. Egy ártatlan félreértés kapcsán gyakorlatilag melegebb éghajlatra 

küldött el és közölte, hogy nem is vagyok igazi barát. Gondoltam semmi baj, csak az ital beszél belőle, 

reggel, ébredés után majd rendezzük sorainkat. De nem így történt. Többé nem állt velem szóba. Még 

csak meg sem magyarázta, hogy mi baja lett velem egyik napról a másikra. Nagy törést okozott ez 

bennem. Magamban kerestem a hibát, és úgy éreztem, nem kell nekem többé igaz barát… Évek teltek 

el, amikor egy ismerősömmel beszélgetve megkaptam a vigaszt nyújtó választ. Vannak emberek, akik 

csak egy időre vesznek részt az életünkben. Ha ez az idő letelik, akkor egyszerűen csak kisétálnak belőle, 

mintha sosem lettek volna benne. Nem vagyok tehát hibás! Senki sem az! Csupán ennyi dolgunk volt 

egymással. 

2010. januárjában 12 fős csoport vezetésével bíztak meg egy nemzetközi cégnél, ügyfélszolgálati és 

logisztikai menedzserként. Céges autó, jó fizetés. Sok stresszes szituáció, de végre anyagi biztonság és 

az a szintű pozíció, amiről olyan régen álmodtam! Igyekeztem mindig következetes és szigorú, mégis 

empatikus és segítőkész vezető lenni. Figyeltem a beosztottaim kéréseire, de elvártam, hogy ezt ők is 

viszonozzák. Nem utasításokat adtam, hanem mindig mindennek elmagyaráztam a hátterét és kikértem 

a véleményüket.  

Faterkám nagyon büszke volt rám. Anya halála után megpróbálta kicsit átvenni a helyét. Nagyon sokat 

beszélgettünk, mindig meghallgatott, és mindenről volt véleménye. Rájöttem, mennyire jó ember, és 

hogy valójában csak az élet áldozatai vagyunk. Megértettem azt is, hogy minden éremnek két oldala 

van, és bizony nem minden családi problémáért volt Édesapám a felelős. Anyukám ugyanúgy megérte 

a pénzét. 2004-ben, amikor először meglátogattam Faterkámat a kórházban, nem tudtam azt válaszolni 

a kérdésére, hogy én is szeretem. Így ment ez még a következő 2 évben is. Pedig szegény többször 

megkérdezte. Újra és újra elmondta, hogy szeret és viszonzást várt. Én pedig azt mondtam, hogy nem 

tudok őszintén igennel felelni. Aztán fokozatosan olvadt a jég. Ő pedig egyre betegebb lett. Rákos volt. 

2009-től egyre vékonyabb lett, és félévente kórházba került. Sajnos az italt nem hagyta el, így hol a jobb 

oldali combnyaka, hol a válla, hol az orra, hol a bal oldali combnyaka tört el. Élete utolsó fél évében 

olyan vékony volt, hogy minden bordája kilátszott. Ekkor már éreztem, amit olyan sokáig nem. Jó 

ember. Az Édesapám. És én szeretem! Ki is tudtam ezt mondani Neki, és teljes szívemből 

megbocsátottam mindenért! Tudom, hogy boldoggá tettem. Sokszor ültem az ágyán és fogtam a kezét. 

Jó volt tudni és érezni, hogy van nekem.  

2010. november 8. Életem egyik legcsodásabb hétvégéje. 30 éves lettem, és Béla elvitt egy wellness 

hétvégére. Megkérte a kezem! Nagyon boldog voltam! Szerettem őt és hittem, hogy szép család 

lehetünk! Eztán talán minden más lesz! Ekkor már egy éve sikertelenül próbálkoztunk kisbabával, de 

reméltem, hogy csak azért nem jött össze, mert a lelkem nem volt nyugodt a házasság szándéka nélkül.  

2010. decemberében Béla – aki Alberthez hasonlóan hirtelen ember volt - egy kirohanása alkalmával 

megütött engem. Csak a sípcsontomat, de azt ököllel és dühből, méghozzá pusztán azért, mert a 

zuhanyzó elromlott. Megijedtem. Vertek engem eleget az életben. Ha egy ilyen blődségért megüt, akkor 

mi lenne, ha születne egy gyerekünk, aki folyton sírna? A céges karácsonyi rendezvényen ott volt Csaba, 

aki az elmúlt hónapokban valahogy feltűnt nekem. Addig mintha ott sem lett volna. Ekkor azonban 

megláttam benne az érzékenységet, a természet iránti szeretetet, a romantikusságot. 2011. februárjában 

szakítottunk Bélával, és kapcsolatot kezdtem Csabával. Azzal vigasztaltam magam, hogy az élet 

valószínűleg nem azt akarja, hogy Béla legyen a gyermekem apja. Azt reméltem, talán őt követi majd 

az igazi társ, akivel már lesz esélyünk a gyermekre. Csaba egészen más volt, mint az addigi két komoly 

kapcsolatom. Ő sosem emelte volna fel a hangját. Nem csapkodott, nem őrjöngött. Viszont csodás, 

megnyugtató, biztonságot adó ölelése volt. Reméltem, hogy talán megtaláltam, talán ő lehet majdani 

gyermekem édesapja – de később kiderült, hogy tévedtem (újra). 

2011. áprilisában egy este - 10 óra után - csörgött a mobilom. Tudtam, hogy baj van. Nagyikám volt az. 

Kérte, hogy azonnal menjünk át, mert Faterka elesett. Csaba ragaszkodott hozzá, hogy elkísérhessen, 

sőt, ő vezetett. Feljött velem Apa emeletére, és megtaláltuk őt a fürdőszobában. Arccal a földön feküdt, 

és körülötte csupa vér volt minden. Nem bírtam bemenni. Csaba megnézte, hogy van-e még pulzusa, de 

már késő volt… Hívtam a mentőket, és elmondtuk Nagyikámnak. Nagyon fájt ez a veszteség. Tudtam, 

amikor úgy döntöttem, a nehezebb utat választom és megbékélek vele, hogy ez nagyon fog fájni. De 

nem hittem, hogy ennyire. Édesapám hatalmas leckét tanított nekem! A megbocsátás leckéjét! 

Amennyire fájdalmas volt ez az út, annyira van béke a lelkemben azóta is, amiért így engedtem őt el.  

Békével, szeretettel. Istenem, de jó, hogy nem haraggal a lelkemben kell leélnem a hátralevő életemet!  
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Édesapám, itt már nagyon betegen  

 

Apukám haláláig haragtartó, sőt bosszúálló ember voltam. Az ő elvesztése és az általa tanított 

megbocsátási képességemnek hála mára tulajdonképpen már nem is tudok haragudni soha, senkire! 

Maximum rövid időre, a negatív szituációra, de nem az emberre! Megtanultam mindenkit úgy elfogadni, 

ahogy van! 

„A gyűlölet így fordítható át például szeretetbe. Nem kell mást tennem, csupán álláspontomat 

megváltoztatnom, s a dolgok megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatom, a sötétséget fénnyé. 

Tudatom rezgésének megváltoztatásával „álláspontomat" változtatom meg.” Kurt Tepperwein: A 

szellemi törvények. 

Unokahúgom a mai napig nagyon sokat jelent a számomra. Úgy érzem, valódi lelki kötelék van köztünk. 

Ezt talán okozza az azonos Holdunk (az övé is a skorpióban áll), vagy születési dátumunk 

számjegyeinek hasonlósága: 80.11.08 és 01.01.18., vagy akár az érdekes egybeesés, hogy 8 évesen 

vesztettem el anyai nagymamámat, 11 évesen anyai nagyapámat, az unokahúgom pedig ugyanezeket a 

haláleseteket ugyanennyi idősen élte át. Az együtt töltött időnk mindig szeretetteljes, jól értjük egymás 

szavát, és jól érezzük magunkat együtt. Mindig reméltem, hogy ha egyszer családot alapítok, akkor lesz 

lehetőségem sokkal több időt Vele tölteni, és hogy talán az unokatestvérével kicsit testvér-pótlékai 

lesznek egymásnak.  

 

Édesanyám halála után nap mint nap sírtam. Nem is sírtam, zokogtam. Az első fél évben minden reggel 

és minden este úgy bőgtem a munkahelyemre és a munkahelyemről menet/jövet, hogy alig láttam az 

utat. Minden ilyen kiadós sírás után valahogy megnyugodtam, és a következő órákban tudtam az aktuális 

feladataimra figyelni. Ma már tudom: a sírás endorfint termel. WM. Paul Young: Viskó című könyvéből 

Isten szavait idézve: „Soha ne becsüld alá a könnyek csodáját! Ezek a gyógyulás vizei és az öröm 

folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes.” 

Mennyire buta gondolat, hogy sírni szégyen! Édesanyám nem sírt. Ő ehhez „kemény” volt. Viszont 

valamivel oldania kellett a feszültségeit. Így lett gyógyszer- és alkoholfüggő. Kérdem én: nem jobb 

inkább felvállalni a könnyeket? 

Faterom elvesztése azonban más volt. Képtelen voltam sírni. A feszültség mégis ott volt bennem. 

Nővérem ekkor már vagy 2 éve jógát oktatott, és sokszor kérte, hogy látogassam meg az óráit. Egyszer-

egyszer elmentem, de nagyon unalmas volt a számomra. Én a kick-boxot és a step-aerobicot szerettem, 

nem az ilyen „nyújtózkodást”. Ekkor azonban a feszültségem valahogy arra késztetett, hogy tegyek 

valamit. Elmentem hát újra jógára. Ekkor értettem meg. Ez nem sport, ez lélekgyógyászat! Elkezdtem 

befelé figyelni, meditálni, és hamarosan már nem csak a Tesóm óráin. Néhány hónappal később 

hallottam a Mennyei prófécia tanításairól. Elolvastam a könyveket és elvégeztem a tanfolyamot. A 

könyv üzenetének esszenciája komoly hatást gyakorolt az életemre: 

„ Az Első Felismerés akkor következik be, amikor kezdjük komolyan venni a véletleneket. Ezek a 

véletlenek azt az érzést váltják ki, hogy valami mélyebb, spirituális erő munkál mindenben, amit 

cselekszünk. … A Második Felismerés megerősíti, hogy ez az újfajta tudatosság valódi. Belátjuk: 

túlságosan elfoglalt bennünket az anyagi világban való túlélés. Arra koncentráltunk, hogy a 

biztonságunk érdekében ellenőrzésünk alá vonjuk a világot. Most viszont rájövünk, hogy az újfajta 
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nyitottság felébredést jelent: ráébredünk arra, mi történik a valóságban. … A Harmadik Felismerés 

megnyitja az új életszemléletet. A mindenségről megállapítja, hogy tisztán energiából áll, méghozzá 

olyan energiából, amelyre a gondolataink által hatni tudunk. … A Negyedik Felismerés pedig rávilágít 

arra az emberi törekvésre, hogy ellopjuk az energiát a többi embertől, oly módon, hogy uralkodunk 

rajtuk, beleavatkozunk a tudatukba. Ez pedig bűn, amit azért követünk el, mert gyakran érezzük úgy, 

hogy kifogyott belőlünk az energia. Az energiahiány természetesen gyógyítható, ha összekapcsolódunk 

a magasabb energiaforrással. Az univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk 

magunkat a forrás számára. Ez az Ötödik Felismerés üzenete. … Hatodik Felismerés … Fel kell 

ismernünk, hogy mi magunk milyen módszerekkel uralkodunk másokon. … amíg meg nem értjük, hogy 

egyénenként milyen módszert használunk a mások feletti uralom megszerzésére, és föl nem hagyunk a 

használatával. Mert valahányszor visszatérünk ehhez a beidegződéshez, mindannyiszor leválasztjuk 

magunkat a másik forrástól. … Mindenkire érvényes a következő: vagy agresszívan igyekszik az ember 

energiát szerezni, közvetlenül kényszerítve a többieket arra, hogy figyeljenek rá, vagy passzívan, az 

emberek együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálja felhívni magára a figyelmet. A drámák 

tipológiai sora: megfélemlítő, vallató, zárkózott és szegény én… Maga nemcsak a fizikai leszármazottja 

a szüleinek: spirituálisan is az. E két ember által jött a világra, ezért az ő életük kitörölhetetlen nyomot 

hagyott azon, akivé maga lett. Igazi önmaga felderítéséhez be kell látnia, hogy valódi énje a kettejük 

igazsága közötti félúton vette kezdetét. Ezért született hozzájuk: hogy magasabb perspektívából lásson 

rá arra, amit ők képviseltek. A maga útja az, hogy fölfedezze az igazságot, amely e két ember 

meggyőződésének szintéziséből jön létre. … A Hetedik Felismerés megértéséhez, az evolúció 

folyamatába való tényleges bekapcsolódáshoz - mondta - össze kell fogni az összes felismerést egyetlen 

létezésmóddá. … felébredtem. A világot csodálatos helynek látom: olyannak, amely ellát bennünket 

mindennel, amire szükségünk van, ha tisztázzuk önmagunkat, és rálépünk az útra. Hogyan 

kapcsolódhatunk be ebbe a folyamatba? … Úgy, hogy állandóan a tudatunkban tartjuk az életkérdéseket. 

… Aztán pedig megkeressük az útmutatást, akár az álmok, akár az intuitív gondolatok által, vagy pedig 

annak alapján, hogy érzékelésünk számára mi ragyog ki a környezetből. ... Összegyűjtjük az energiát, a 

helyzetünkre, a kérdéseinkre összpontosítunk, és intuitív módon megkapjuk az útmutatást, a támpontot 

arra nézve, hogy hová menjünk vagy mit tegyünk. Ezután pedig véletlenek segítenek a jelzett irányba. 

… a titokzatos módon hozzánk érkező válaszok valójában mindig más emberektől jönnek. … minden 

eseményben, legyen az bármennyire negatív, meg kell látnunk a pozitívumot. …  - Amikor először felüti 

fejét a szerelem, a két ember tudattalanul árasztja egymás felé az energiát, és mindkettő könnyűnek, 

emelkedettnek érzi magát. Ez az a hihetetlenül feldobott érzés, amit szerelemnek nevezünk. Sajnos az 

ember ezt az érzést ettől kezdve a partnerétől várja, ezért elvágja magát az univerzális energiaforrástól. 

A szerelmesek egyre inkább egymás energiájától függnek - csakhogy az fogyatkozni kezd, egyre 

kevesebbet tudnak adni belőle egymásnak, mindketten visszazökkennek a hatalmi drámájukba, hogy 

manipulálják egymást, és a másik energiáját maguk felé tereljék. Ezen a ponton a kapcsolat a közönséges 

hatalmi harc szintjére silányul … Nem voltunk képesek integrálni önmagunk ellenkező nemű oldalát. 

… Az azonos nemű szülőtől származó energia integrálása, a vele való azonosulás viszonylag könnyű; a 

másik szülőtől származó energia befogadása a nemek közötti különbségek miatt már nehezebb. … - 

Amíg meg nem tanuljuk, hogyan kerülhetjük el ezt a helyzetet, olyanok vagyunk, mint egy-egy félkör. 

… egy másik emberrel kapcsolódunk össze, aki ugyanúgy önmagán kívül keresi a másik felét. … ez a 

kölcsönös függőség klasszikus formája, és tele van beépített problémákkal, amelyek nagyon hamar 

felütik a fejüket. … ezzel a kiegészült körrel, ezzel az O betűvel az a baj, hogy két ember kell egy teljes 

személy létrehozásához; az egyik a férfi, a másik a női energiát hozza a kapcsolatba. Egyetlen teljes 

személynek tehát két feje, következésképp két egója van. És mindketten irányítani akarják ezt a maguk 

alkotta teljes személyt; mindketten uralkodni akarnak a másik fölött … A teljesség ilyesfajta illúziója 

mindig hatalmi harcba torkollik. A végén már mindkettő a másik teljes leigázására, devalválására 

törekszik … előbb saját erőnkből kell teljessé tennünk a kört. Stabilizálnunk kell a mindenséggel való 

kapcsolatunkat. Ez időbe telik, de utána többé nem leszünk kiszolgáltatva a problémának, és 

kapcsolataink magasabb rendűek lesznek… Ha ezután szerelmi kapcsolatra lépünk egy másik emberrel, 

a két személyből egy szuperszemély lesz. A cél az, hogy a kölcsönös függésen alapuló kapcsolatok 

kezdetén tapasztalható emelkedett közérzetet, az eufóriát olyankor tapasztalja meg az ember, amikor 

egyedül van. A partnert az embernek önmagán belül kell hordoznia. Ezután az ember előreléphet az 

evolúcióban, és megtalálhatja azt a romantikus kapcsolatot, amely valóban illik hozzá.” 
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Ez a könyv és a rá épülő tanfolyam volt az alapja annak, hogy jelen írásom felismerései 

megszülethessenek. Megváltoztatta a szüleimhez, a párkapcsolatomhoz, és talán túlzás nélkül 

állíthatom, hogy minden emberhez való hozzáállásomat. Életem teljesen új irányt vett. Lassan leszoktam 

a folytonos irányítani akarásról. Kielemeztem addigi életemet és levontam a tanulságokat mind a 

szüleimmel való kapcsolatomból, mind a nehézségeimből. Elengedtem a döntéshozatalhoz való görcsös 

ragaszkodásomat és a pontos tervezést. Belelazultam a dolgokba, és hagytam magam sodortatni az árral. 

Igyekezni kezdtem kivonni magam a mindennapi „drámák” alól, és más emberek helyett a 

környezetemből venni az energiát.  

2012. tavaszán végtörlesztettem! Minden spórolt pénzem felhasználtam, és munkáltatói hitellel, no meg 

Nagyikától kölcsönbe kapott kipótlással kifizettem az összes adósságomat! Enyém lett a lakásom! Csak 

az enyém! Többé nem volt közös a bankkal! Mindkét forrásból származó hitelem (ami a 

végtörlesztéshez kellett) rendeztem kevesebb, mint egy év alatt, így a 2013-as évet teljesen tiszta lappal 

kezdhettem! Senkinek semmivel nem tartoztam többé! Eljött az ideje annak, hogy megvehessem, amire 

szükségem van, tanulhassak, amit akarok, és még félre is tudjak tenni! Hatalmas teher hullt le rólam. 

Apránként lecseréltem a ruhatáramat, de továbbra sem feledkeztem meg az Anyaotthonról, ahol annak 

idején átmeneti szállást kaptunk. Immár ötödik éve hordtam ide a használt ruhákat, vagy épp az 

örökségeimből maradt ingóságokat és műszaki cikkeket. Jó érzéssel töltött el, hogy a 2013. őszi 

szelektálásnál oda kerülő ruháim már nem olyan hosszan hordottak voltak, hogy valóban csak a 

legszegényebbeknek okozhattak örömet.  

Csaba a spirituális fejlődésemben tökéletes támaszom volt, hiszen ő is nyitott volt ebbe az irányba, és 

tökéletesen elfogadta érdeklődésemet. Ez igaz volt a Nagyikámra is! A drága 86 éves Nagyikám 

érdeklődve hallgatta beszámolóimat, és nyíltan válaszolta meg kérdéseimet. Így volt ez akkor is, amikor 

2012. őszén elkezdtem tanulmányaimat a Kirko Parapszichológiai Egyetemen. Elmeséltem 

Nagyikámnak az újjászületés meditációm alkalmával tapasztaltakat. Életem egyik legcsodálatosabb 

élménye volt ez! Néhány mondatban a folyamatról: Transzlégzés segítségével az alany az édesanyja 

testébe kerül a fogantatása pillanatában. Eltölti ott életének pocakbéli 9 hónapját, miközben érzi 

édesanyja és édesapja érzéseit mind az ő, mind pedig egymás irányába. Ezen a napon értettem meg, 

hogy miért is vágyom én (az átlagos lányos, fehér-ruhás esküvőálom helyett) gyermekkorom óta arra, 

hogy kisbaba legyen a pocakomban. Hát azért, mert embrióként én az édesanyám határtalan 

boldogságában éltem 9 hónapig! Annyira szeretett és olyan boldog volt, hogy jövök! De boldog volt 

Faterkám is, sőt, a Tesóm szeretetét is érezni véltem. Nagyon szerették egymást, vártak engem, és 

csodának élték meg a jövetelem! Ezt a tény, hogy 8 évet kellett rám várniuk, igazolja. Az egyetlen 

igazán meglepő dolog számomra az volt, hogy Apámnál nem éreztem, hogy fiúnak várt volna, pedig 

mindig azt hittem, hogy így volt. Úgy éreztem, hogy neki aztán teljesen mindegy volt. Anya örült, hogy 

kislány leszek. Erről kérdeztem meg Nagyikámat, aki a legnagyobb természetességgel világosított fel 

arról, hogy Apám azért akart nagyon fiút, mert féltette a lányát a majdani udvarlóktól. Lévén azonban, 

hogy egy lányt már így is úgy is „meg kell óvni majd a fiúktól”, – már mindegy volt, hogy a második 

gyerek sem lesz legényke.  

Csaba hitt Istenben, de én 12 éves korom óta folyamatosan elutasítottam Isten létezését. Spirituális 

utamat járva – amikor már nagyjából megbékéltem Faterka halálával - egy napon egy Balogh Béla 

előadást hallgattam otthon takarítás közben, és megértettem valamit. Kétféle ember létezik. Az egyik, 

aki imádkozik Istenhez, a másik, aki szidja. Valójában azonban mindketten hisznek benne, hiszen aki 

szidja, annak is hinnie kell, különben kit káromolna? Az elmúlt 20 évben a káromkodásom mindig 

Istenre irányult. Ebben a pillanatban felfogtam: azért emlegettem őt ennyit, mert mindig is tudtam, hogy 

van, csak egyszerűen haragudtam rá. Dühöt éreztem életem nehézségei miatt, és eltávolodásomban 

tovább erősített, az, amit a világban láttam. Ezt James Redfield a Mennyei Próféciában találóan 

fogalmazza meg:  

„… minden vallás azt mondja, hogy Istent belül kell érzékelni, ez az érzékelés kitölti az embert, és többé 

teszi, mint ami azelőtt volt. A vallások akkor romlanak meg, amikor egyházi vezetők Isten akaratát 

magyarázzák az embereknek, ahelyett, hogy megmutatnák, hogyan találhatják meg az utat 

önmagukban.” 

Ezen a délutánon visszatért a valós hitem, és azóta újra érzem és tudom, hogy van Isten és ő vigyáz 

ránk! 

2013. Húsvét. Két év telt el Édesapám halála óta. Nagyikám néhány hónapja egyre kevésbé volt aktív, 

sokat pihent, nehezen járt, keveset evett. Végül beleegyezett, hogy kórházba vigyük. Nagyon szerettük 
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őt, sokat-sokat kaptunk Tőle. Feltétlen szeretetre és önzetlenségre nevelt minket. A megelőző két évben 

egyedül élt a családi házban, és bár igyekeztem hetente háromszor menni hozzá, a többi napon pedig 

intézni a közértet, postát, patikák, bankot, ő szinte soha nem kért semmit. „Ne rohanj ide, menj el inkább 

edzésre, szükséged van rá!” Elmondhatatlanul ragaszkodtam hozzá. Nem akartam tudomást venni róla, 

hogy micsoda lelki teher van rajta a magány és a fia elvesztése miatt. Észre sem vettem, hogy azért, 

mert nem sajnáltatja magát, rettenetes fizikai fájdalmai vannak. Többször próbált beszélni velem arról, 

hogy hamarosan elhagyja ezt a világot, de én mindig elutasítottam. Kértem, hogy ne mondja ezt, mert 

nem mehet el, nem hagyhat itt, szükségem van rá! Milyen önző voltam! Amikor Húsvétkor kórházba 

került, reméltem, hogy felerősödik kicsit, de az orvos sajnos közölte, hogy már csak napok vannak hátra. 

Ráébredtem: nem azért ment kórházba, hogy meggyógyítsák! Azért vállalta, hogy 1-2 héttel 

meghosszabbítsák a szenvedését, mert nem akarta, hogy őt is otthon találjam meg holtan, és ez az én 

lelkemben újabb törést okozzon! Hatalmas pofon volt ez a felismerés! Ő még a halálában is azt figyeli, 

hogy nekem mi a jó, én pedig csak kötöm és kötöm őt ide, magamhoz, ahol ő szenved… De a 

felismerésből szinte azonnal elfogadás lett. Minden nap bejártam hozzá a kórházba, és fogtam a kezét 

akkor is, amikor a dialízis miatt össze-vissza beszélt és akkor is, amikor már lélegeztetőgépre 

kapcsolták. Lélegeztetőgép… Istenem, milyen rettenetes dolog ez! A tévében látva nem tűnik nagy 

dolognak. De amikor az ember a szerettét látja így… Azt, ahogyan a mellkasa egy gép drasztikus 

ütemére hirtelen emelkedik és visszamegy. Sokkoló volt. Azért kezdtem imádkozni, hogy békében 

felmehessen a Mennybe, hogy többé ne kelljen szenvednie. Hatalmas leckét tanított nekem ő is: az 

elengedés leckéjét.  

Nagyikám olyan lelkierőt hagyott rám, mely abban is segített, hogy itt maradt testétől képes legyek 

búcsút venni. Én, aki mindig annyira rettegtem szeretteim elvesztésétől, ezen a napon nem egy holtat 

láttam a kórházi ágyon, pusztán egy testet, mely immáron üres volt. Éreztem, hogy Drága Nagyikám 

szelleme tovább él, lelke ott van velem. Megnyugtató tudat volt ez, sőt, segítség ez még a mai napig is.  

 

 
Drága Nagyikánk utolsó születésnapja 2012. október 7., 87 éves volt 

 

Ezen a ponton teljesen megzuhantam. Úgy éreztem, hogy egyszerűen nincs tovább! Csabával a 

kapcsolatom az elmúlt hónapokban rossz irányt vett: afféle se veled se nélküled páros lettünk. Folyton 

megbántottuk egymást, szakítottunk, aztán kibékültünk és egy darabig az egekben jártunk. Aztán a 

körforgás kezdődött elölről.  

Nagyikám elvesztésekor is éppen külön voltunk, és én azt éreztem, hogy nincs senkim. Elvesztettem a 

szüleimet, a nagyszüleimet, és egy stabil párkapcsolatot sem kaphatok az élettől. Életem legnagyobb 

mélységét éltem meg 2013. júniusában. Közvetlenül Nagyika halála után rengeteg volt a munkám, és 

én beletemetkeztem. Ahogyan Anya és Apa elveszésekor, ekkor is csak 2 munkanapot töltöttem otthon. 

Ekkor azonban ez nem volt elég. Hétről hétre egyre rosszabbul éreztem magam, rengeteget sírtam, tele 

voltam feszültséggel, és már a munkahelyemen sem tudtam tartani magam. Nem segített a sport, nem 

volt elég a meditálás, sőt a barátok figyelő szeretete sem nyújtott elég vigaszt. Pedig ez utóbbi feltűnően 

aktív volt ezekben a hónapokban. Szinte nem telt el nap, hogy valamelyik drága barátnőm ne hívott 
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volna fel és próbált volna lelket önteni belém. Éreztem: e mögött Nagyikám van! Ő nem engedi, hogy 

egyedül érezzem magam. Mindazonáltal el kellett mennem orvoshoz és elfogadtam, amikor kiírt 2 hét 

táppénzre, sőt azt is, hogy hangulatjavítót írt fel nekem. Rettegtem a gyógyszerektől, mégis azt éreztem, 

hogy egyszerűen muszáj elfogadnom átmenetileg ezt a mankót. Kezdtem azt érezni, amit a 

depressziósok érezhetnek: nem láttam a fényt az alagút végén. Sötét volt minden, mint a pokolban, és 

én gyűlöltem az életet és önmagam is, amiért nem voltam önmagam. Megéltem ezekben a hónapokban 

életem legnagyobb mélységét, de rájöttem, hogy a gödör legalján van egy jó hír: innen csak felfelé vezet 

az út, én pedig elkezdtem kifelé mászni.  

„…körülbelül életünk közepéig csak gyűjtjük a tapasztalatokat, és utána jutunk el oda, hogy kezdjük 

megérteni, amit addig megéltünk.” Pál Ferenc atya: Boldogság könyv 

A temetés után néhány héttel legrégibb és legkitartóbb barátnőmnél vendégeskedtem. Szokás szerint, 

amíg ő altatta a gyerekeket, én a másik szobában vártam rá. Egyszer csak belém hasított a 

gondolat:„megnézem, milyen üzenet vár rám a könyves szekrényben”. Felálltam és levettem a polcról 

egy könyvet (olyan célirányosan, mintha a másik 200 ott sem lett volna), mely a túlvilági üzenetek 

befogadásának módját vetette papírra. Belelapoztam és éppen a könyv esszenciájához jutottam. 

Részletesen leírták, hogy pontosan miként is lehet kapcsolatba lépni az elhunyt szerettünkkel. Otthon 

még aznap este végrehajtottam a lépéseket, és szinte azonnal éreztem Nagyikám jelenlétét. Tudatomba 

hasítottak kérdésemre adott válaszai. Jól van, csodás helyre jutott, Édesanyámék is Vele vannak. Mindig 

a segítségemre lesznek, ha csak kell, de legyek erős és ne szomorkodjak. Eddig az estéig sem vélekedtem 

én másként, de ez az élmény mindent alátámasztott! Van tehát lélekvándorlás, és bár fizikailag 

nincsenek már itt a szeretteim, a lelkük velem van, ha szükségem van rájuk. Hiszen „a halál is csupán 

illúziónak tűnik, s az élet a halál után a fizikai test észlelési korlátai nélkül folytatódik; a tudat az a 

létfontosságú energia, amely amellett, hogy életet ad a testnek, fennmard annak elmúlása után is, csak 

éppen a létezés egy más birodalmában.” Dr.David R. Hawkins: ERŐ kontra erő 

Azt mondják, hogy minden ember annyi terhet kap, amit még el bír viselni.  Ennek az állításnak a 

helytállóságát 2013. augusztusában értettem meg, amikor sms-t kaptam egy idegen számról. Zoltán 

barátnője írt. Zoltán meghalt. 39 éves volt és infarktust kapott. Ez volt az, amit már nem bírtam volna 

ki! Ez volt az oka annak, amit évekig nem értettem. Ezért nem lehetett ő a párom. Az ő elvesztésébe 

már belerokkantam volna!  

Csaba csodálatos ember, azonban kapcsolatunk három év után véget ért. Mindketten nagyon érzékeny 

lelkűek vagyunk, mégsem tudtunk egymással kommunikálni. Egyszerűen nem hallottuk meg egymás 

szavát. Én a megbeszélés híve vagyok, ezért mindig elmondtam mindent, ami bántott. Igyekeztem az 

évek alatt a durva modoromat finommá hangolni, de sajnos így is lépten-nyomon a lelkébe tiportam. Ő 

9 hónap “járás” után lecserélte a lakását, és nekem nagyon fájt, hogy a szülei véleményére hallgatott, az 

enyémet pedig még csak ki sem kérte. Bárcsak lett volna elég lélekjelenlétem, amikor először 

megmutatta (kérésemre) az ingatlant! Ekkor már az ügyvédi időpontot egyeztették, de talán lett volna 

esélyem változtatni, ha nem EGÓ-ból közlöm vele, hogy „én ide ugyan sosem költözöm”! Ha szépen, 

szeretettel elmondtam volna neki az ellenérveimet, akkor talán minden másként alakul. De lehet, hogy 

ez sem volt véletlen, így kellett ennek lennie. Utólag értettem meg azt is, ami hosszú hónapokig gyötört, 

hogy valójában nem arról van szó, hogy nem voltam elég fontos ahhoz, hogy belevonjon a döntésébe.  

Egy éjjel arra ébredtem mellette, hogy rosszat álmodik. Megsimogattam és felébresztettem. Ahogy 

elkezdte mesélni az álmát, én úgy éreztem, mintha ott lettem volna vele. Láttam a történéseket, és 

éreztem, amit ő érzett. Éreztem a félelmét, mely az elvesztésemről szólt, és a szülei-felé szóló gyermeki 

behódolást. Hiszen nem is tehetett semmiről! Ekkor azonban már ott volt ez a lakás, mely számomra 

annyira távoli volt, melyben tudtam, hogy nem tudnék boldog lenni! Beszélgetéseink egyre gyakrabban 

szomorúságba, eltávolodásba fordultak. Számtalanszor szakítottunk és békültünk ki, hiszen szeretni 

nagyon szerettük egymást. Azonban azt hiszem, míg én egyre inkább a holdságot (lágy nőiség) éltem, 

addig ő sajnos nem nap szerepet (támogató férfiság) töltött be, hanem marsit (háborús), így a folyamatos 

kötekedése és a sok félresiklott kommunikáció mindent tönkretett, feszültségből készült éket vert 

kettőnk közé.  

Szepes Mária Vörös Oroszlán című könyvében találtam egy történetet, mely kommunikációinkat az én 

szemszögemből tökéletesen megjeleníti: 

"– Az Elixír, amelyért te sóvárogsz, nagyon veszedelmes esszencia… mert nem a valóságban található, 

hanem a fanatikus megigézettek agyában erjed. Én csak gyógyszerről tudok.  
– Hiszen ez csak elnevezés… nem?! – éreztem izgalmát, ahogy a kérdés hője felhevítette. 
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– Nem. Te az Elixír alatt az öröklét italát érted, amely testedet, ifjúságodat, szenvedélyeidet, 

élvezőképességedet, vonzerődet halhatatlanná teszi. Olyan csodaszert hiszel benne, amely minden 

kicsapongást megenged, és nem üt vissza betegséggel, halállal. Élni akarsz az idők végéig, mert 

életéhségedet egy örökkévalóság alatt sem érzed kielégíthetőnek. Ebből a súlyos tévedésedből ki kell, 
hogy ábrándítsalak! A testet lehet gyógyítani, életkorát meg lehet hosszabbítani bizonyos 

gyógyszerekkel, de főleg olyanfajta életmóddal, amely az egészséget megőrzi és alátámasztja. Ám 

halhatatlanság a testnek sohasem juthat osztályrészül, mert a test a múlandóság birodalma, a halál 

kísérleti műhelye, zsákmánya: a test maga a halál. Az örökkévalóság a szellemé; de ezért az 

örökkévalóságért meg kell vívnia a halállal: saját testével. A kettő nem fér meg együtt, mint ahogy nem 

öntheted össze a tüzet a vízzel, mert egyik a másikat okvetlenül felemészti. Az ember ennek a kettős 

harcnak borzalmas csatatere. A test fegyverei a szenvedélyek, vad hiányérzetek, kéjes ingerek, a formák 

szépsége fölött érzett gyönyör és a sóvárgás utánuk. A szellem fegyverei a kielégülés és a különféle 

reakciók következtében beálló csömör, kiábrándulás, szenvedés, öregség, betegség, halál. Test és 

szellem a lélek ösztönhídján vívják meg ütközetüket. Újra és újra összecsapnak. Néha a test foglyul ejti, 

étlen-szomjan befalazza a szellemet, s azt hiszi, megölte. A szellemnek azonban soha el nem vehető, 

egyetlen, utolsó és végül mindig diadalmaskodó fegyvere: a halhatatlansága. Ha a test legyőzi a 

szellemet, időleges győzelmet arat; azonban ha a szellem egyszer lebírta a testet, a test örökre 

megsemmisül. Az alchimisták igazi elixírje fegyver a test ellen. Gyógyszerei a test életének 

meghosszabbítására csak kísérlet az ellenséges területen való huzamosabb tartózkodásra, hogy ott a 

szellem egy finomultabb, öregebb agyműszeren át kikémleljen mindent, tapasztalatokat gyűjtsön, s 

jobban felkészülhessen a végső összecsapásra. Az Elixírhez egyedül a felébredt szellem juthat hozzá és 

csak akkor, amikor már nem használja árulásra.  

– És ez az Elixír…, illetve gyógyszer… por vagy folyadék?! – kérdezte mohó kíváncsisággal. 
Tehát füle süket maradt szavaim igazi értelmére…" 

Sokat kaptunk azonban egymástól. Nekem a legfontosabb, hogy nélküle nem indultam volna el a 

spiritualitás útján. Amit pedig én adtam Neki, az talán egy tisztább, káros szokástól mentes élet. Azt 

hiszem, azért rakott pont engem mellé az élet, mert én nem akartam erővel megszüntetni ezt a rossz 

szokását. Anya példája megtanított arra, hogy nem lehet erőszakkal segíteni annak, aki saját maga nem 

akarja! Sosem nyúztam, hogy hagyja már abba, vagy kértem számon, hogy már megint szívott-e. 

Elmondtam néhányszor a véleményemet a dologról és azt, hogy milyen hatásokat látok rajta. Tudta, 

hogy elszomorít, hogy ezt csinálja, és ő a saját döntéséből és akaratából letette ezt a szokást! Nagyon 

boldog vagyok, hogy ehhez a sikerhez hozzájárulhattam, és hogy egy ilyen jó ember élete vált 

egészségesebbé ezáltal.   
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IV. ÚJ IRÁNY (?) 

 

“Szabadságodban áll meggondolnod magad. Választhatsz másik jövőt, vagy másik múltat.” Írja Richard 

Bach: Illúziók című könyvében. Én éltem a lehetőségemmel, és miután megértettem múltam leckéinek 

értelmét, rájöttem, hogy valóban oka van mindennek. Elengedtem tehát addigi (életemre vonatkozó) 

irányítási mániámat és elkezdtem hagyni, hogy a gondviselés átvegye az útbaigazításomat.  

Elmentem egy előadásra, ahol megtudhattam személyes őrangyalom nevét, akivel ettől a naptól kezdve 

tudatosan és rendszeresen kommunikálok. Sokat segít nekem, és én mindig, mindenért köszönetet 

mondok Neki. Mennyivel könnyebb így az élet! Így, hogy rájöttem: sosem vagyok egyedül!! 

Nagyikám haláláig mindig azzal nyugtattam magam, hogy nem lehet az ember élete örökké ennyire 

nehéz! Hittem abban, hogy ha túlleszek minden harcon, akkor egy jobb életszakasz fog elérkezni 

hozzám. Hiszen Himnuszunk is így szól: „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”.  

12 éves korom óta vagyok rövidlátó. Felnőtt koromra 3,5 dioptriás szemüveget kellett hordanom. 

Sokszor eljátszottam a lézeres szemműtét gondolatával, de valahogy sosem léptem tovább az elképzelés 

szintjén. Nagyikámat májusban, egy csütörtöki napon temettük el. Én a következő hétfőn időpontot 

kértem egy szemklinika vizsgálatára, 2 héttel később pedig átestem a műtéten. Szinte végig sem 

gondoltam, utána sem jártam, hogy pontosan mi fog velem történni. Azóta tökéletesen látok, és nagyon 

élvezem a szemüveg nélküli életem. S hogy miért fontos ez? Amellett, hogy csodás érzés, hogy 

anyagilag megengedhettem magamnak, utalnom kell újfent a betegségek lelki okaira. A rövidlátás 

mögött a jövőtől való félelem áll. Nem akartam látni a jövőt, ezért nem láttam messzire. Nagyika 

haláláig az életem egy folyamatos félelem volt a jövőtől. Hol Anyáért rettegtem, hol Fatertól féltem, hol 

Apa elvesztése, hol Nagyika halála fenyegetett. Erre a nyárra minden félelmem mögém került. Többé 

nem volt mitől/kitől/kiért rettegni, mi miatt nem merni a jövőbe nézni. Talán ezért jött egyik napról a 

másikra az elhatározás és a cselekedet. 

A Kirko Parapszichológiai Egyetemen nem volt erősségem az elméleti anyagok bemagolása, de annál 

jobban foglalkoztattak a gyakorlati feladatok (legyen ez az ohm mantrázása, vagy a vágyott cél 

ismétlése, mint például hogy megkapom az ideális társam), amiket nagy előszeretettel végeztem, és 

hatásukra egyre inkább éreztem a saját fejlődésem. Az újjászületés meditáció mellett hatalmas élmények 

voltak még számomra a belső állat, a belső gyermek és az előző életek utazásaim. Mindent elsöprő, 

életminőséget újraíró esemény azonban az Édesanyámat elbúcsúztató meditáció volt.  

A belső állatomról kiderült, hogy fekete farkas, melynek jó volt erejét, büszkeségét és családja iránti 

elhivatottságát a gyakorlat alatt magamban érezni. Igyekeztem ezt a pozitív töltést még sokáig 

magamban tartani, és a mai napig is fel-felidézem, ha ennek látom szükségét.  

Belső gyermekemet egy hónapig látogattam nap mint nap, és sok-sok ölelést adtam Neki. Játszottam 

vele, és simogattam, amikor nyugovóra tért. Érzem magamban a változást, amit ez okozott, hiszen azóta 

sokkal szívesebben ölelek meg számomra fontos, szeretetteljes embereket. Könnyebben kimondom és 

kimutatom az érzéseimet, akkor is, ha pozitívak, illetve saját magam is elfogadom, sőt szeretem a 

hibáimmal együtt. Komoly változások ezek, hiszen korábban az önelfogadás helyett önutálat jellemzett, 

mások iránti vagy megsimogatni azokat, akik közel állnak hozzám, pozitív spirálba visznek, hiszen az 

ölelés és a szeretetteljes testi kontaktus növeli az ember engergiáját és boldogabbá teszi a mindennapjait.   

A legjobb előző életem a jelenlegiben kimondható legnagyobb vágyam beteljesüléséről szólt: 

szeretetteljes párkapcsolatról, benne két csodálatos gyermekről. A természethez közel éltünk, békében, 

nyugalomban. Bíztam benne, hogy ezt a csodát sikerül ebben az életemben is megteremtenem! 

2012. szeptemberében lehetőségem adódott beiratkozni egy OKJ-s távoktatásos kick-box edzői 

tanfolyamra. 18 évesen az ízületeim miatt hagytam abba ezt a sportot, mely ebben a 10 évben szinte nap 

mint nap az eszembe jutott és nagyon hiányzott. Ma már úgy gondolom, hogy a testem annak idején 

azért akadályozott meg a folytatásban, mert az edzőm kedvéért versenyekre kezdtem járni, amit én 

valójában sosem szerettem! Mindig is a mozgás szépsége miatt rajongtam ezért a sportért, soha nem 

vágytam a verekedésre. Amikor 10 év kihagyás után újrakezdtem, Imre bácsi már nem is várta el, hogy 

ezen a területen is aktív legyek. Azonban ő irányított az edzői pálya-felé!  Nagyon örülök, hogy ez így 

történt, és hogy hagytam magam rábeszélni a tanulásra! 2013. szeptemberében kézhez kaptam  a 

bizonyítványom, mellyel aztán el is kezdtem gyermekeknek edzést tartani.  Csodálatos érzés 

gyerekekkel foglalkozni! Anya révén mindig is éreztem pedagógusi képességet magamban, a tőlük 

kapott szeretet azonban nem várt csodával ajándékozott meg. Persze hozott megoldandó feladatot is a 

dolog, hiszen a “szereplés” okozta lámpalázamat nagyon nehéz volt leküzdenem. A pontos tervezés, 
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felkészülés és az edzések előtti homlok-tarkó fogás (amit kineziológiából tanultam: 

https://www.lelekmuhely.hu/homlok-tarko/) mindig átbillentett az izgalmon. 

 

Nővéremmel mindig is nagyon szerettük egymást. Testvéri kapcsolatunk nem könnyű ugyan, de az igazi 

bajban mindig támaszai voltunk egymásnak. Az önismeret útját járva sok évembe telt, mire 

megértettem, mi az oka oly gyakori konfliktusainknak. Egyrészt személyiségünk nagyon eltérő, 

másrészt nekem nagyon sok vele közösen eltöltött időre lenne egényem, ő azonban alig ér rá. Hosszú 

éveken át emésztettem magam, hogy nem szeret igazá,n és tettem rendszeresen szemrehányásokat neki. 

Aztán végre megértettem, hogy úgy kell elfogadnom őt és a kapcsolatunkat, ahogy van. Hosszú és 

fájdalmas út volt ez, de amikor végre rájöttem, hogy elvárások nélkül kell szeretnem őt, akkor 

kapcsolatunk végre megnyugodott. Nagy leckét kaptam tőle is: az elfogadás leckéjét.  

 

Nővérem 2012. őszén elvitt egy családállítással foglalkozó médiumhoz. Ahogyan az Édesanyám 

energiáit megkapott nő hátrasimította az arcomból a hajam… Anya mozdulata volt! Az Édesapám 

szerepét játszó férfi pedig eleinte perlekedett velem (ahogy valójában is így történt), de amikor az 

irányító szavait követve azt mondtam neki, hogy „Te vagy a nagy és én a kicsi”, majd megismételtem, 

hogy „a Kicsi” (így becézett), akkor kommunikációja 180 fokos fordulatot vett és elmondta, hogy sokáig 

haragudott rám, de valójában nagyon szeret és nagyon örül nekem… A teremben a tesómon kívül senki 

sem tudhatta, hogy Faterkám Kicsinek hívott. 

Középiskolás korom óta érdekelt a marketing. Főiskolán ezt a szakirányt választottam, és ilyen 

témakörben írtam a szakdolgozatomat. Azonban lehetetlennek tűnt, hogy marketinges pozíciót találjak 

magamnak. Mindenhova tapasztalattal kerestek ilyen szakembert. Teljesen letettem erről a vágyamról, 

amikor is 2012. novemberében a főnökeim közölték, hogy januártól új pozíciót kapok: én leszek a cég 

marketingvezetője! El sem akartam hinni! Ekkorra már bőven elég volt a beosztottak irányításából, 

nagyon örültem, hogy onnantól csak az alvállalkozók munkájáért kellett felelnem! Ez a kapcsolat sokkal 

áldásosabb volt, hiszen nem voltak benne konfliktusok, felesleges viták. Ráadásul, míg az előző 

pozícióm (ügyfélszolgálat és logisztika) lényegében a folyamatos problémamegoldásról szólt, addig 

ebben az új munkakörben kreatív irányba léphettem. Én írtam a cég weboldalára a cikkeket, én 

készítettem az újságokban megjelenő hirdetéseket, termékfotózásokat csináltam, rendezvényeket 

szerveztem, stb. Mennyire jó volt ez így! Ekkor kaptam életem első pozitív visszajelzését egy 

készségemre, amit addig én a világ legtermészetesebb dolgának gondoltam: írói vénámat dicsérte meg 

egy kedves kollégám. 

A Mennyei Prófécia elolvasása óta sok emberrel beszélgetek és próbálok a jelekre figyelni. Egy ilyen 

alkalommal megértettem például, hogy ami az embernek természetes, azt mennyire nem értékeli. Sokáig 

úgy gondoltam, nehéz szüleim voltak, és szinte csak rosszat kaptam tőlük. Egy napon azonban egy férfi 

elmesélte nekem, hogy világ életében bármibe fogott, a szülei mindig lehurrogták. „Úgysem fog 

sikerülni!” „Ne is kezdj bele!”. Istenem, milyen csodálatosak is voltak az én szüleim ehhez képest! 

Hiszen ők sosem mondtak nekem ilyet!!! Mindig hagyták, hogy menjek és csináljam, amit jónak látok! 

Mindig hittek bennem (vagy ha kételkedtek is az eredményben, hát nem hozták a tudtomra)! Ekkor 

értettem csak meg, hogy micsoda előnnyel érkeztem én ebbe a világba! Mindig mindenhez volt 

merszem! Mertem lépni, mertem változtatni (íme egy ide vágó fantasztikus motivációs kisfilm, amely 

mindig megérint, ha megnézem: https://www.youtube.com/watch?v=RHDCF3WV-kQ)  

Megértettem: ezt Nekik köszönhetem! Tőlük kaptam a bátorságomat, a tenniakarásomat! A szülők 

gyermekükbe vetett bizalma és a hozzá való pozitív hozzáállásuk egy életre segíti gyermeküket a 

boldogulás útján! Mert amikor aggódunk valaki miatt: „Nem hiszek és nem bízom benne, csak a saját 

erőmben hiszek, ezáltal ők gyengébbé válnak…”. Viszont amikor törődünk másokkal: „Hiszek és bízom 

bennük, ezáltal extra erőt adok nekik, hogy erősebbekké váljanak.” Brock Tully 

Egy másik tanítás, amire felfigyeltem az erények egyike: a gyönyörködés. Igyekszem ennek a 

képességemnek nap mint nap hódolni, és eközben újra és újra rájövök, hogy valóban mennyire emeli az 

energiaszintemet ez a tevékenység. Gyönyörködöm a Nap sugaraiban, vagy éppen a Hold fényében. 

Megcsodálom az őszi, vagy épp tavaszi természet színeit. Csak ülök és bámulom az akváriumomban 

vidáman úszkáló halakat. Jó érzés látni és értékelni az apró csodákat! 

A hála a másik csodálatos érzés, mely az egekbe emeli az ember energiáit. Minden nap hálás vagyok a 

szüleimnek a genetikai adottságokért, amiket kaptam tőlük. Hálás vagyok az állásomért, a stabillá vált 

anyagi hátteremért. Hálás vagyok a szerető barátaimért, az otthonomért, a halucikáimért. Hálás vagyok 

https://www.lelekmuhely.hu/homlok-tarko/
https://www.youtube.com/watch?v=RHDCF3WV-kQ
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a spiritualitástól kapott napról-napra növekvő belső békémért, és egyre intenzívebb képességeimért (a 

megérzéseimért, a gyógyításért). Hálás vagyok azért, hogy már nem kell olcsó szappant vennem, mert 

nincs pénzem tusfürdőre, sőt, hogy megvásárolhatom a legolcsóbb mosogatószer helyett azt, amelyik 

óvja a környezetünket. Hálás vagyok az egészségem javítását célzó tanításokért, amiket a Kirko 

Parapszichológiai Egyetemen kaptam. Ma már nem iszom evés közben (mivel a folyadék hígítja a 

gyomorsavat, ezáltal nehezíti az emésztést), és nem vásárolom kartonszámra az ásványvizet – vízszűrőt 

szereltettem a konyhámba, így egy kalap alatt kímélem a környezetem (műanyag flakonok), a derekam 

(nem kell cipekedni) és az egészségem (hiszen ez egészségesebb, mint az ásványvíz).  

2011. nyarán lehetőségem nyílt Reiki tanfolyamot végezni egy kedves barátnőmnél, aki még pénzt sem 

fogadott el sem az első, sem a második szintért. Ugyanebben az időszakban angyalkommunikációs 

tanfolyamon is részt vettem, ahol szintén tanulhattam egy technikát gyógyításhoz. Akkoriban nem 

igazán helyeztem át mindezt a gyakorlatba, de 2013-ban valahogy előtérbe került ez. Egyre több 

embernél és egyre nagyobb bátorsággal vettem elő a tanultakat. Többé már nem azt gondoltam, hogy én 

erre nem vagyok úgysem képes, hanem úgy éreztem: én csak egy csatorna vagyok, a gyógyítást az Isteni 

erő végzi. Csodálatos érzés pozitív visszajelzéseket kapni, hogy a fájdalom csökkent, vagy akár el is 

múlt!  

Úgy vélem, az Édesapám halála utáni években nagy utat tettem meg. Az ateista lányból hitében biztos, 

intuícióira hallgató, másokon segíteni próbáló ember lettem. Azt azonban, hogy lelki békéhez jutottam, 

csak 2013. október 3. óta mondhatom el igazán magamról. Este 7 órakor értem a Kirko Egyetem 

professzorához. Ez már nem az első alkalom volt, amikor dolgoztunk rajtam. Azonban mindenképpen 

a legelképesztőbb eredményt hozta! Anya ekkor már 4 és fél éve nem élt. Sokszor gondoltam rá és elő-

elő fordult, hogy megzuhantam a hiányától. Néha csak egy dal kellett hozzá a rádióban, máskor egy 

anya-lánya pár látványa egy moziban, vagy éppen Anya születésnapjának közeledte. Tudtam, hogy – 

bár harag nem volt bennem – nem voltam túl az elvesztésén. Azt hittem, ez örökké így fog maradni, de 

mivel a hétköznapjaimat látszólag jól éltem, nem éreztem, hogy bármin változtatnom kellene. A 

Professzor Úr azonban néhány alkalom után azt mondta, hogy el kell őt engednem, mert még mindig itt 

tartom a fájdalmammal, a hiányérzetemmel. Csodálatos meditációt tartott nekem ezen az estén. Én 

gyakorlatilag az első pillanattól kezdve zokogtam, ahogy transzba estem. Éreztem Anyukám közelségét. 

Tudtam, hogy velem van. A meditációban aztán kellett is találkoznom Vele, és zokogásom mindaddig 

vigasztalhatatlan volt, amíg meg nem ölelhettem őt. Amikor elengedtem és ő elindult a fénybe, akkor 

már nem sírtam. Talán még mosolyogtam is. Tudtam, hogy végre jó helyre kerül, és hogy arra vágyik, 

hogy én is boldog legyek. Ezen az estén olyan kő esett le a szívemről, amiről nem is hittem, hogy ilyen 

súlyosan és gyakorlatilag folyamatosan ott volt. Ez a hiány, ez a szomorúság minden napomat betöltötte 

valahol mélyen, valahol legbelül. Azóta, hogy elköszönhettem és elmondhattam Anyának, mennyire 

hiányzik és hogy mennyire sajnálom, hogy nem vettem fel aznap a telefont, minden más lett. Egyszerűen 

megnyugodtam. Nincs már bennem az az állandó feszültség, az a lehangoló szomorúság. Az azt követő 

hetekben többen is megjegyezték, hogy milyen szép lettem! Úgy tűnik, a lelki békém kiül az arcomra.  

Frissen visszaszerzett hitemmel és égi támogatóim segítségével - akik immáron Nagyikámmal is 

kiegészültek -, 2013. októberében vevőt kaptunk örökölt gyáli házunkra. Még aznap, amikor a foglalót 

megkaptuk, megnéztem az első lakást, amit a neten igazán szimpatikusnak találtam. Szepes Mária 

szavaival szeretném érzékeltetni, hogy mit éreztem ekkor. „ ...Az épület mindjárt, ahogy 

megpillantottam, barátként kínálkozott fel nekem; mert nemcsak a múlt rezzent ismerős húrokat a 

lélekben, hanem a jövő helyszíne is, amely vázlatában készen várakozik, hogy a szükségszerű történések 

kulisszája legyen”. Nem is jártam több lakásban, ezt az otthont foglalóztam le, és szinte csodával határos 

gyorsasággal adtam el régi lakásomat, pontosan ahogy kértem fentről; bebútorozva, olyan áron, amilyen 

összegre épp szükségem volt. 2014. januárjában már az új lakásomban ébredhettem, amit - korábbi 

bútoraimtól megválva - az addig félretett pénzemből be is rendezhettem. Igazi OTTHON-t kaptam én, 

mely minden nap hálával tölti el a szívemet. Kis numerológiai kitekintés, hogy a házszámom 107., ahol 

a földszint 2-es lakás az enyém. Ezen számok összesítésével az 1-est kapjuk (1+0+7+0+2=101), ami 

az újrakezdés energiáját hordozza!  
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Csodás új otthonom – látkép az ágyamból 

2014. május 25., vasárnap délelőtt 10 óra, református nagytemplom, Ócsa. Krisztusi korban jártam, 33 

éves voltam. Megkeresztelkedtem. Hiányzott ez az áldás az életemből, de hittem és éreztem, hogy ezzel 

az Isteni áldással felvértezve hátralevő életem minden nehézségét sokkal könnyebben fogom tudni 

leküzdeni!  

 
Jézus mondja: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk ev. 16,16.) 

Otthonomból már csak egy társ hiányzott, melyhez egy feladatot először még teljesítenem kellett. „Az 

egyedüllét olyan feladat, melyet minden ember valamikor önmaga elé állít, és amely elől nem lehet 

megfutamodni: meg kell oldania. Ez nem azt jelenti, hogy remetévé kell válni: az egyedüllét nem 

fájdalmas magány vagy izoláció. Ha megtanulom, elsajátítom az egyedüllét művészetét, akkor tiszta 

öntudatra ébredek, az egy-létbe jutok. Ebben a tudatban intenzív és mély kapcsolatba kerülök másokkal 

és rajtuk keresztül a mindenséggel, mely kapcsolat nem a gondolkodás révén jön létre, hanem a létezés 

minden szintjét átfogja. Ekkor, és csakis ekkor válok autonómmá. Az igaz szeretet, szerelem ekkor és 

csakis ekkor válik lehetővé.” Kurt Tepperwein: A szellemi törvények 

Nem sokáig kellett a magányt élnem, mert 2014. június 7-én, szombaton egy közeli szórakozóhelyen 

pont olyan férfira leltem, amilyet álmodtam magamnak – mint hamarosan kiderült - nem pusztán külső, 

de belső tulajdonságait illetően is. Péterrel elképesztően hasonlítunk egymásra (külsőleg, belsőleg és 
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gondolkodásban egyaránt), és mivel megtanultam elfogadni és szeretni magam, így őt is feltétel nélkül, 

szőröstül-bőröstűl szeretem és tisztelem.  

 

 
Petivel Káptalanfüreden, 2015-ben 

 

Ismerkedésünk fázisában elvégeztünk Petivel egy olyan tesztet, amit ajánlok szeretettel minden párnak: 

ez a szeretetnyelv tesztje (http://static.kgyt.hu/love.html), mely a hatékony szeretetkommunikációt hivatott 

elősegíteni. A teszt kialakításának alapgondolata az volt, hogy vizsgálatok bebizonyították, miszerint a 

párok egymás iránti szeretetüket, megbecsülésüket különböző módon, kommunikációs csatornákon 

keresztül fejezik ki, de gyakran hiába, mert a másik fél nem érti. Ezt vizsgálva kiderült, hogy azért nem 

működik a kommunikáció ezekben az esetekben, mert a másik fél nem érzékeny, nem vevő arra a 

szeretet kifejezési módra, szeretetnyelvre, amit a párja preferál és használ/ért. Emellett mindenkinek van 

egy ún. szeretet-tankja, melyet a szeretteitől felé érkező szeretettel tud feltölteni. Egy teli tank jókedvet 

és kiegyensúlyozottságot eredményez, míg az ürülőben lévő vagy üres tank lehangoltságot és 

depressziót hozhat. Azaz azt érezhetjük, hogy nem szeret bennünket senki a környezetünkből. Az 

emberek ötféle módon képesek a szeretetüket kifejezni: 1. elismerő szavakkal, 2. együtt töltött minőségi 

idővel, 3. ajándékokkal, 4. szívességek tételével, 5. testi érintéssel. 

Miután ezt a tesztet megcsináltuk, megértettem, hogy párocskám miért is nem hoz nekem soha egy apró 

meglepetés csokit vagy egy szál virágot sem – amihez korábbi kapcsolataimban jócskán hozzászoktam, 

ráadásul én sokszor kedveskedtem így Petinek is. A fenti felsorolás harmadik opciójára Péteremnek 

nulla pont jött ki!! Számára tehát az ajándékozás teljesen irreleváns dolog szeretet szempontjából! Nála 

az együtt töltött idő volt toronymagasan az első helyen. Mindennek tudatában nem is tudtam haragudni 

Rá, amikor 5nap síelés után (melyen az akkor frissen kialakult és rettenetes kínokat hozó gerincsérvem 

miatt nem tudtam részt venni) hazaállított üres kézzel, mondván, hogy nem akarta az időt húzni szuvenír 

csoki vásárlásával, mert inkább sietett hozzám haza! Persze, hiszen Neki nem az ajándék a fontos, 

hanem az együtt töltött idő! Így már minden világos volt, és morgás helyett szívből jövő, szeretetteljes 

ölelést tudtam adni Neki. 

Parapszichológusi tanulmányaim alapján kiszámoltam és megállapítottam, hogy Péterrel és Bélával 

azért értettem nagyon jól meg magam, mert ők is – ahogyan én is - szangvinikusok vagyunk, míg 

Csabával a se veled, se nélküled kapcsolat oka az ő melankólikus mivoltja lehetett. A Kirkó 

professzorától ez hangzott ugyanis el egy előadáson: „A melankólikus mellett a szangvinikus 

megfullad”. Valóban, sajnos én ezt éreztem Csaba mellett. Péterem előző kapcsolata nagyon hasonlított 

az én Csabával való évődésemre: ők is 3 évig voltak hol együtt, hol külön, hasonló feszültségeket átélve. 

De arra is rájöttünk, hogy ez a 3 év nem volt hiábavaló sem Neki, sem nekem! Hiszen ezért tudjuk 

egymást annyira értékelni! Megtanultuk, hogy milyen egy igazán nehéz kapcsolatban nap mint nap 

idegeskedni, szomorkodni. Így már látjuk a kettőnk közti harmónia valódi értékét! 

2014. júliusában nehéz döntést kellett meghoznom. Ekkor már majdnem 5 éve dolgoztam az 

munkahelyemen, melyből az utóbbi másfél évben álmaim pozíciójában: marketingvezetőként 

tevékenykedtem. Sajnos azonban a legnagyobb osztrák főnök beleszólt a magyar iroda életébe, és egy 

http://static.kgyt.hu/love.html
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alaptalan pletyka miatt el akart küldeni a cégtől. A maximum, amit a közvetlen főnökeim elérhettek az 

volt, hogy egy másik pozíciót ajánlhattak fel nekem, mivel az enyémet más kellett, hogy átvegye. 

Hosszas vívódás után sarkamra álltam, ügyvédhez mentem, és szigorú hangvételű levélben 

tájékoztattam főnökeimet a feltételekről, melyekért cserébe per nélkül, közös megegyezéssel hajlandó 

voltam továbblépni, mivel a felajánlott pozíció számomra túlságosan egyhangú lett volna. A munkám 

és az ottani kollégáim még kévekkel később is nagyon hiányoztak, de határozottságomnak köszönhetően 

olyan összeggel jöttem el, melyből sikerült vennem egy kis saját autót (hiszen az elmúlt években 

cégessel jártam) és hozzá egy parkolóhelyet az udvarban – ez némileg kárpótolt a csalódásért, amit 

nagyon nehéz volt feldolgoznom. Emellett alig másfél hónap alatt találtam új állást, így nem sokáig 

kellett haszontalannak sem éreznem magam.  

 

Párkapcsolatom Petivel nagyon jól alakult: egymásnak segítő, támogató társai lettünk. Néhány hónappal 

a megismerkedésünk után összeköltöztünk, első évfordulónkon pedig eldöntöttük: összeházasodunk. 

2015. október 7-én mondtuk ki az IGEN-t, méghozzá a világ elől elbújva, Málta szigetén, a nyaralásunk 

hetében. 

 

  
Petivel az esküvőnk napján, Máltán, 2015. október 7-én 

 

2015. végén jártam egy numerológiával foglalkozó néninél, akitől azt tudtam meg, hogy olyan 

képességekkel születtem le erre a világra, melyekkel feladatom, hogy másoknak segítsek. Elmondta, 

amit régóta éreztem: életutam része volt, hogy sok lelki szenvedésen menjek keresztül, de ez volt az ára 

annak, hogy empatikus, hiteles, szellemileg fejlett lelki gyógyítóvá válhassak! Elmondta: művészi 

képességet is kaptam fentről, az írás képességét, melyet felhasználva feladatom, hogy könyvet írjak és 

adjak ki.  
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V. TOVÁBBI NEHÉZSÉGEK 

 

2015. azonban rengeteg (testi és lelki) fájdalommal is „megajándékozott”. Kiderült számomra, hogy az 

úgy remélt fordulat az életemben (miszerint a sok rossz után végre elér a jó) várat még magára. Újabb, 

két súlyos, megoldandó terhet rótt rám még a sors. Idővel megértettem: a hosszú-hosszú éveken át 

elszenvedett lelki fájdalmak fizikai síkon megnyilvánuló betegségeket hoztak nekem, melyeket a 

kritikus időszakokban testem elnyomott, így nem jelentkeztek markánsan a tüneteik. Azok után, hogy 

eltemettem Nagyikámat is és elengedtem Édesanyámat is egy meditációban, a lelkem „leeresztett”, 

elengedte folyamatos feszültségbeli létezését. Azonban ekkor következett a testi megnyilvánulás.. 

Már 2014. októberében megbeszéltük Petivel, hogy kisbabát szeretnénk. Ennek okán elmentem egy 

rutin nőgyógyászati kontrollra novemberben és teljesen megsemmisültem, amikor az orvos közölte, 

hogy a petefészkeim tele vannak cisztákkal, ami PCO (policisztás ovárium) szindrómára utal és 

ellehetetleníti a teherbeesést. Teljesen elkeseredtem, de úgy döntöttem, hogy nem adom fel: a következő 

egy évben minden létező homeopátiás és természetgyógyászati kezelést kipróbáltam, szedtem az 

étrendkiegészítőket, és tartottam a diétát amit az orvos elrendelt (mivel ez a betegség 

inzulinrezisztenciával jár együtt, ami könnyen cukorbetegséggé válhat), és minden reggel imádkoztam.  

Hónapról hónapra mindig újra és újra reménykedtem, álmodoztam, és kértem Istent, hogy segítsen, de 

mégis minden hónapban csalódnom kellett újra és újra, amikor havi ciklusom ismételten elkezdődött. 

Minden hónapban eljött ez a fájdalommal terhes nap, amikor újra és újra azt éreztem, hogy összetörik 

minden vágyam, reményem.  

Emellett persze a környezetemben egyre-másra estek teherbe kolléganők, barátnők. Sokan még ráadásul 

nem is vágytak a babára és egyenesen tehernek érezték az egészet – olyan is akadt, aki elvetette a 

magzatát. Nekem pedig még őket kellett vigasztalnom! Pedig mit nem adtam volna én azokért a reggeli 

rosszullétekért, rókázásokért… 

Szerencsére a sok újszülött kisbaba körülöttem nem okozott lelki bánatot nekem. Tudtam örülni szüleik 

örömének, és nem volt számomra gond foglalkozni sem a kicsikkel. Tudom, hogy sok babával 

sikertelenül próbálkozó nő egyenesen elviselhetetlennek tarja mások babáinak közelségét, de ez nagyon 

rossz üzenet a gondviselésnek! Arra kell koncentrálnunk és azzal kell körbevennünk magunkat, amire 

vágyunk, így ha engedjük, hogy kisbabák legyenek körülöttünk, úgy hiszem, hogy ezt az energiát 

vonzzuk magunkhoz, és így segítünk belépni a gyermekünknek saját életünkbe is. 

2015. október végén, egy reggelen a férjem elment dolgozni, én pedig a mosdóban készülődtem, amikor 

(az éjszaka már elkezdődött, de reggelre végetérni látszott) hasgörcseim újra rám törtek. Olyan 

intenzívek voltak, mintha késsel szurkált volna valaki és folyamatosan sűrűsödtek. Amikor már szinte 

másodpercenként törtek rám, elájultam. Nem tudom, hogyan másztam ki a nappaliba a telefonomért –

nyilván az angyalok segítettek. Kórházba kerültem, ahol közölték, hogy egy ciszta szakadt ki és annak 

tartalma folyadékként a hasüregemben van, ami miatt bent tartottak egy napig megfigyelésen. Az orvos 

végszó gyanánt azzal vigasztalt, hogy ez jó jel: a testem jól reagál a diétára, és megszabadítja 

petefészkeimet a cisztáktól. 

De ezzel még nem volt vége... Másnap Peti hazavitt a kórházból és velem töltötte a délutánt, azonban 

amikor harmadik nap reggel egyedül maradtam otthon... Pánikrohamot kaptam. Borzasztó érzés volt; 

úgy éreztem, megfulladok az addig szívemnek oly kedves kis otthonomban. Bárhová léptem, rám tört 

az emlék és a halálfélelem: itt elájultam, itt valahogy kimászhattam, itt feküdtem, amikor a férjem 

hazaért, itt adott injekciót a mentős, itt pedig már éjjel is görcsöltem. Zokogva menekültem be az 

egyetlen helyiségbe, ahol nem jártam ezen a fájdalmas reggelen. Rettenetesen nehéz volt, de próbáltam 

elborult elmémet megnyugtatni és kívülről vizsgálni a helyzetet. Mi bajom? Miért zokogok? Hiszen 

semmi tragédia nem történt; a lehető legkevesebbel megúsztam a történteket! Felismertem: 

világéletemben úgy gondoltam, hogy a pánikbetegség afféle hiszti, amit az emberek beképzelnek 

maguknak – a Jóisten most megmutatta nekem, hogy mekkorát tévedtem! Ekkor megértettem a dolog 

súlyát, de a spirituális tanulmányaim tükrében meg is fejtettem, mi a teendőm. Felhívtam az Anyósomat 

és megkértem, jöjjön át. Amikor megjött, elmondtam Neki pontról-pontra a történteket és az érzéseimet: 

kibeszéltem magamból az átélt félelmet. Amikor elment, kinyitottam minden ablakot, hogy jól 

kiszellőzzön a lakás. Lezuhanyoztam, tiszta ruhát és ágyneműt húztam, azaz  megtisztítottam önmagam 

és a teret a negatív energiáktól. Végül fehér gyertyát gyújtottam és megkértem az angyalokat, hogy 

segítsenek továbblépnem a történteken, segítsenek visszanyernem lelki békémet. Azóta nem kaptam 

többé pánikrohamot, otthonomban pedig újra jól érzem magam.  
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Később úgy tűnt, kezelőorvosom pozitív hozzáállása téves volt, mivel kisbabánk a cisztám kipukkanása 

ellenére sem érkezett el hozzánk. Folytatódott minden hónapban a késés-reménykedés-csalódás-

elkeseredés ritmikusan ismétlődő körforgása. 2015. decemberében (ekkor lejárt az orvos által adott egy 

év) elmentem egy idegen nőgyógyászhoz szívem azon reményével, hogy majd azt közli: minden a 

legnagyobb rendben, és így végre nyugtázhatom, hogy – bár a baba egyelőre még várat magára -  

egészségemet sikerült a kitartásommal rendbehozni. Sajnos hatalmasat tévedtem; az orvos a vizsgálat 

végén feltett néhány kérdést és amikor elmondtam, hogy 1 éve hiába próbálkozunk baba ügyben, rám 

förmedt, hogy „ezt miért nem mondta a vizsgálat előtt?” én pedig ez válaszoltam: „reméltem, hogy azt 

mondja; egészséges vagyok”, mire ő: „HÁT NEM AZ! A PCO (policisztás ovárium szindróma) 

továbbra is változatlanul fennáll!”. Egy egész világ dőlt ekkor össze bennem.  

Sajnos olyannyira, hogy – bár igyekeztem tartani magam - egyre többször borultam ki otthon, a 

kocsiban, sőt néha még a munkahelyemen is. Kezdtem úgy érezni magam, mint Nagyikám halálakor. 

Rettenetesen megzuhantam, és nem láttam a fényt az alagút végén. Próbáltam meditálni, tornázni, de 

semmi sem hozott egyensúlyba. 2016. januárjában táppénzre kellett mennem, hogy kicsit begyógyítsam 

lelki sebeimet. Átmenetileg Litiumot szedtem és pozitív megerősítéseket írtam magamnak. Eldöntöttem, 

hogy nem leszek depressziós!! Rájöttem: el kell engednem a baba iránti vágyamat és élnem kell az 

életem anélkül, hogy ezen kattognék. Égi segítséget kértem ahhoz, hogy erre képes legyek és meg is 

kaptam. Amikor a táppénz után visszatértem a munkahelyemre, végre éreztem, hogy újra önmagam 

vagyok, és nem tudnak a buta feszültségek padlóra vinni! Visszatértem és bebizonyítottam 

mindenkinek, hogy minden rosszindulat és gonoszság ellenére a jót és a szeretet szolgálom. Az irodában 

keletkezett rengeteg feszültséget négy- illetve többszemközti békéltető beszélgetések sorozatával 

gyakorlatilag néhány héten belül lelohasztottam és visszahoztam a légkörbe a békét. Nem voltak ezek 

könnyű egyeztetések, de egyesével mindegyik előtt kértem fentről támogatást, kértem, hogy segítsen az 

angyalom azt mondani, amivel a rossz dolgokat jó irányba fordíthatom. 

Táppénzem ideje alatt ellátogattam egy kineziológushoz, akinek az elképesztő tudása és pozitív 

kisugárzása teljesen lenyűgözött. Nagyon egyszerű, mégis elképesztően hatékony módszerrel 

hipnotikus állapotba vitt, ahol egy nagyon régi sérelmem került napvilágra. Körülbelül 12 éves lehettem, 

amikor (Nagymamám halála után) Nagypapámmal éltünk egy háztartásban, és Édesanyám sokadszorra 

veszett össze a Papával. Én akkor nagyon csúnya dolgot tettem; azt vágtam Nagyapám fejéhez (amit 

addigra már rengetegszer hallottam a szüleimtől), hogy „nem elég, hogy a Mama miattad halt meg, még 

Anyát is kicsinálod?”. Nos, ez a mondat ott maradt szégyenfoltként a tudatalattimban, és nagyon bántott, 

amiért ilyen csúnyát mondtam szegény kis öregembernek. Ebben a meditációban bocsánatot kérhettem 

tőle és megbocsáthattam önmagamnak is. Ez utóbbi nehezebb feladatnak tűnt, ugyanis az emlék 

felidézésével súlyos bűntudat lett úrrá rajtam. Jó volt feloldozást kapni ez alól az elkövetett bűn alól.  

Ez a kezelés annyira felkeltette az érdeklődésem, hogy néhány hónapon belül magam is beiratkoztam 

egy kineziológia tanfolyamra, és elvégeztem az első 3 képzést, mellyel már magam is képessé váltam 

rá, hogy segítsek másoknak. Az oktatás azonban nem várt eredményt is hozott. A gyakorlás során olyan 

oldást csinált nekem az egyik társam, amiről álmodni sem mertem volna. Elképesztő, hogy mik vannak 

az ember tudatalattijában, amikről elképzelése sincs, mégis gátolja az élete különböző területein. A 

kezelés során egy régi gyermekkori kép ugrott be nekem. Kb. 11 éves voltam, és azt éreztem, hogy 

édesanyám nem boldog. Azt gondoltam, én vagyok az oka. Már akkor, 11 évesen mély lelkiismeret 

furdalásom volt Édesanyám kibontakozó depressziója és gyógyszerfüggősége miatt! Innentől éltem a 

következő 23 évben egyfajta maró lelkiismeret furdalással a tudatom alján, mely feltehetően gátat 

szabott a kisbabám megfoganásának is, hiszen hogyan is gondoskodhatnék egy gyermekről, ha az 

édesanyámra sem voltam képes vigyázni? A kezelés során rettenetes zokogásban törtem ki, de 

fájdalmam teljesen elmúlt, amikor fizikai formát rendeltem az érzésemhez (egy nagy fekete kőként 

jelent meg számomra), majd megsemmisítettem azt (folyóvíznél hagytam szétmállani és eltűnni a 

lefolyóban).  

2014. decemberében kezdődő derékfájásom 2015. márciusára olyan elviselhetetlenné vált, hogy 

képtelen voltam ülni a munkahelyemen. A fájdalomtól gyakran kicsordult a könnyem, és csak ideig-

óráig tudtam enyhíteni, ha lefeküdtem az iroda padlójára. Először csak az edzésekről kellett 

lemondanom, de hamarosan már a lépcsőzés is lehetetlenül nehézzé vált, sőt odáig jutottam, hogy a 

ridikülömet sem voltam képes a vállamon vinni – kollégám segítségét kellett hozzá kérnem. A vezetés 

minden kuplungozásnál rettenetes hasító fájdalmat okozott, de egy idő után már az is elég volt a 

késszúrásszerű fájdalom kiváltásához, ha lehajtottam a fejem. Nem volt mit tenni: táppénzre kellett 
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mennem. MR-en megállapították, hogy 3 csigolyámnál lett gerincsérvem, melyből 2 ideget nyomott. 

Meg akartak műteni, de én nem egyeztem bele. 3 hét otthon fekvés (szigorúan hason vagy háton – 

lehetőleg földön -, mert oldalt rettenetes fájdalmam volt), fizioterápia és gyógytorna. Előfordult, hogy 

a férjem még aludt, és én átmentem a másik szobába, leültem a kanapéra, de nem tudtam onnan felállni. 

Olyan fájdalmam volt, hogy nem voltam képes megmozdulni, és csak zokogtam a szobában, hogy mi 

lesz így velem. A gyógytornára eljutás is rendszeresen könnyek közt történt; fájt a vezetés, sőt a lépcső 

helyett muszáj voltam lifttel menni a másodikra. Én, aki egész életében sportoltam! Úgy éreztem, vége 

a világnak. A legborzasztóbb azonban az a nap volt, amikor a gyógytornán nem tudtam felemelni 

egyedül a lábam! A gyógytornász hanyatt fektetett az ágyon és ő emelgette helyettem… Azt hittem, 

elsüllyedek szégyenemben: világ életében sportoltam, mégis olyannyira mozgásképtelenné váltam 34 

évesen, hogy nem bírtam a saját lábam felemelni. Elisabeth Lesser: a Főnix szárnyalása című könyv 

néhány sora tökéletesen leírja, hogy min mentem keresztül ezekben a hetekben, hónapokban: „Az 

elkövetkező hetek iszonyatos fájdalmakat hoztak. …gyakran hallottam a kétségbeesés hangját is, amely 

azt suttogta, hogy nem bírok el ekkora fájdalmat, és hogy nem is akarom ezt tovább csinálni. … Új 

tanáraim a Fájdalom és a Szenvedés voltak. … Mindennek a nyitja az volt, hogy ne harcoljak a fájdalom 

ellen, hanem éljek együtt vele.” 

Beletörődtem hát az (akkor még csak remélhetőleg ideiglenes) életmódváltásomba. Ebben helyet kapott 

a fizioterápia, ami (először felerősítette, majd fokozatosan) tompította fájdalmam, a kick-boxot pedig 

átmenetileg gerincjógára cseréltem. A gerincjógaoktató, akit hosszas keresés és téves próbálkozások 

sora után találtam (olyan gyógyítóknál, akik csak tovább rontottak a helyzetemen) az MR leletem 

alapján személyre szabott tornát állított nekem össze, és megegyeztünk, hogy néhány hétig elfogadom 

a reumatológus által felírt gyulladás- és fájdalomcsillapítókat is. Csak addig, amíg el tudok kezdeni 

tornázni. Amikor 3hét táppénz után visszamentem dolgozni, irodai székemet labdaszékre cseréltem, de 

a rendszeres padlón fekvés (a munkahelyemen is) még hosszú hónapokig (egészen decemberig) 

szükséges volt, hogy ülőmunkámat végezhessem. Denevérpadot vásároltam (majd használtam, nap, 

mint nap) és a kapott személyes tornám minden reggel elvégeztem. Imám (melyet képekkel illusztrált, 

pozitív jövőt bevonzó prezentációba, azaz imaginációba is foglaltam) kiegészült a kéréssel, hogy 

Istenem ebből is segítsen felépülni. A küzdelmem nagyon lassú és fájdalmas volt. A kick-boxról már 

januárban lemondtam, de a jógán kívül egészen szeptemberig semmi mást nem is tudtam csinálni. 

Napról-napra kitartóan küzdöttem a betegséggel, és a nyár elején már fokozatosan apró javulásokat 

kezdtem érezni a mozgásomban. A fájdalom még sokáig vissza-vissza tért, de egyre ritkábban és 

csökkenő intenzitással.  

Szeptemberben elkezdtem konditerembe járni és – bár igen korlátozott gyakorlatokkal - de újra 

visszatérni a mozgás világába. Nagyon boldog voltam, amikor babapózban végre le tudtam hajolni újra 

a földre (ehhez a betegségem aktív szakaszában kb. 40 cm (!!) hiányzott). 

 

 
Egy egyszerű jóga ászana: Babapóz  

gerincsérvvel hosszú (7 hónap) és fájdalmas folyamat volt, mire újra sikerült 
 

 

Mindebből jól látszik, hogy a 2015-ös évem mennyi testi fájdalmat hozott. Sugallja a lelki nehézségeket 

is, hiszen minden hónapban zokogtam, és egy napig teljesen magam alatt voltam, amikor újra és újra 

piros betűs napjaim jöttek pozitív terhességi teszt helyett.   
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Ebben a fájdalmas időszakban egyik legrégebbi barátnőm segítségét kértem. Pusztán annyit, hogy 

legyen mellettem, mert úgy éreztem vigaszra van szükségem. Nagyon elkeserített, amikor rá kellett 

ébrednem, hogy most, amikor nem vagyok mozgásképes, bizony ő nem oldja meg, hogy átjusson 

hozzám. Huszonéve voltunk barátnők, és addig szinte mindig én jártam hozzá. Most, amikor először az 

életben nem tudtam menni Hozzá, így rajta múlt, hogy látjuk-e egymást; nem találkoztunk. Hosszú 

hónapok után elmondtam Neki a bánatom, de támadásnak vette, hiszen megvolt bőven a maga baja is. 

Elfordult tőlem és én azt gondoltam; íme egy újabb eset, egy újabb ember lép ki az életemből. Próbáltam 

nem elkeseredni annyira, mint annó Andinál, de nehéz volt. 

2016. januárjában (4 hónapnyi heti, négyszeri reggeli konditermezés után) visszatértem a kick-boxhoz. 

Továbbra is párnával a derekamnál vezettem, az irodában labdaszéken ültem, és összességében kerültem 

mindennemű hajolást –ami valószínűleg életem végéig így is marad. Bár a gyermekek edzéseit már 

korábban (2015. szeptemberében) elkezdtem újra tartani, akkor még nem voltam elég erős ahhoz, hogy 

a felnőttek edzésén is részt vegyek. Az edzőm azonban közölte, hogy ajánl fekete övre és elképzelhető, 

hogy február végén mehetek vizsgázni! Gyermekkori álmom volt, hogy I. DAN-os kick-box mester 

lehessek, így ez hatalmas motiváció lett arra, hogy gerincsérvem maradványát is kidolgozzam 

magamból! Kitartással, türelemmel és akaraterővel visszafejlesztettem erőnlétemet és rugalmasságomat 

a következő két hónapban. Kidolgoztam és betanultam egy koreográfiát zenére, elsajátítottam a késes 

támadás elleni védekezést, minden nap gyakoroltam a szükséges 200 hasprést és 50 fekvőtámaszt. A 

vizsga időpontja február 27-re volt kiírva és én már úgy éreztem, hogy egészen jól felkészültem 

mindennel, amikor február 15-én olyan erőteljes és lehengerlő influenza uralkodott el rajtam, ami a 

következő 1 hétre ágyhoz láncolt. Az addig nagy nehezen megszerzett erőnlétem oda is lett egy 

szempillantás alatt. Ennek ellenére úgy döntöttem nem adom fel és az utolsó egy hétben felfrissítettem 

felkészülésemet és ezen a télies szombati napon sikeres övvizsgát tettem! Nem voltam magamra büszke 

mert úgy éreztem, hogy gyenge voltam a bunyóban, és mert lányos zavaromban beleremegtem több 

mozdulatba a koreográfiám alatt. Drága férjem és unokahúgom azonban (egymástól függetlenül) ezzel 

vigasztaltak: “A feketeövedet nem ezért a mai fél napi teljesítményért kapod, hanem mindazért a sok 

évért és időért, munkáért, amit ebbe a sportba fektettél: legyél hát büszke magadra!!” És rájöttem: igazuk 

van, nem kell maximalistának lenni, hanem a sikert kell értékelni, főleg egy olyan betegség leküzdése 

után, amit mások kés alá fekve oldatnak meg az orvosokkal! Csodálatos érzés feketeövesnek lenni!  

 

 
Oklevelemmel, mely feljogosít az I. DAN-t szimbolizáló fekete öv viselésére 
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Beigazolódott tehát, hogy nem hiábavaló minden reggelt a gerincjóga mellett néhány perc befelé 

figyeléssel és „minden nap és minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok” mantrát ismételve 

kezdenem.  

2016. májusában már 1 éve dolgoztam egy biotechnológiai cégnél ügyfélszolgálati csoportvezetőként 

egy back office területért felelős, 6 fős kis csapattal. Már önmagában a feladatkör sem tett boldoggá, 

mert nem találtam benne sem kihívást, sem eredményesen megoldható problémákat, elvégezhető 

feladatokat. Nem képezte részét kapcsolattartás vevőkkel, a napi munkám lényegében a csapattagok 

közti feszültségek, és az ő eredményeik folytonos riportálása, illetve a cég túlzott nagyságából adódó 

rettenetesen lassú ügymenet sürgetése, elviselése volt. Emellett egy másik csoportvezető kolléganő 

véres rongyként nézett rám, és ahol lehetett, konfliktushelyzetet generált velem, ugyanis visszafokozták 

őt, amikor én a céghez kerültem. Ő azt hitte, hogy miattam, mivel a vezetőség nem tájékoztatta nyíltan 

arról, hogy erre a lekezelő stílusa az ok és az, hogy nem tudja az embereket emberségesen irányítani. 

Fentről érkező nehézségeimet a főnököm okozta, aki egy értékesítési területről hozott francia férfi volt: 

teljesen inkompetens az ügyfélszolgálati vonalon, aki azonban mégsem volt hajlandó a szavamra 

figyelni, így folyton ésszerűtlen dolgokat voltam kénytelen az embereknek kommunikálni, tőlük 

számonkérni. Negyedik problémám volt, hogy a csapatomon belül egy kollegina –ugyan nagyon jól 

hozta a tőle elvárt számokat - folyamatosan a feszültséget gerjesztette, hol fennhangon a cég más 

területen dolgozó kollégái irányába, hol egymás háta mögött a csapat tagjaiban. Kolléganőimtől nagyon 

sok panaszt kaptam a hölgy viselkedésére, azonban elkövettem azt a vezetői hibát, hogy (az érintettek 

kérésére) nem szembesítettem az embereket egymással, hanem egyszemélyben próbáltam 

négyszemközti beszélgetések alkalmával Zoét a jó útra irányítani. Amikor a sokadik sikertelen 

beszélgetésünk is lezajlott, a helyzet azonban olyan súlyos lett, hogy egy kollegina táppénzre ment az 

elviselhetetlen feszültség miatt, akkor Zoétt úgynevezett PIP-re (Performance Improvement Plan = 

eredményfejlesztő terv) tettem, mely a rosszul dolgozó kollégák eredményeit hivatott folyamatos 

vezetői egyeztetésekkel és iránymutatással jobbá tenni. Zoé sértettségében (továbbra sem fogadta el 

visszajelzéseimet) felmondott, azonban utolsó heteiben bosszút állt. Minden szabad percében ellenem 

hergelte az embereket. Én megkértem a főnökömet, hogy tekintsünk el a felmondási idő ledolgozásától, 

de ő ezt nem engedélyezte, holott elmondtam, hogy Zoé annyira tönkre fogja tenni a kollektívát, hogy 

én nem fogok tudni többé felelősséget vállalni érte. Sajnos így is történt: a legjobb emberemet elcsalta 

magával az új munkahelyére, a többieknél pedig elérte, hogy gyakorlatilag ne beszéljenek velem 

onnantól kezdve. Mindezek hatására komoly - és anyagi biztonságom szempontjából nagyon ijesztő - 

lépésre szántam el magam: felmondtam és elmentem táppénzre. Ekkor még nem volt új állásom 

kilátásban, azonban már jó ideje úgy jártam be dolgozni, hogy reggelente remegett a kezem, napközben 

hányingerem volt, esténként sírva vezettem haza, vérnyomásom sokszor 180 volt a szokásos 120 helyett. 

Egyszerűen túlfeszített a sok értelmetlen feszültség és emberi rosszindulat, illetve nemtörődömség. Az 

utolsó csepp, és felmondásom gyújtószikrája végül az a nap volt, amikor a cég közölte velem, hogy 

mégsem vehetem fel azt a lányt, aki az én (cégtől kapott és továbbadott) ígéretem alapján felmondott a 

korábbi helyén. Én éreztem rettenetesen kellemetlenül magam amiatt, hogy egy fiatal ember 

munkanélkülivé vált a megbízhatatlan főnökeim miatt, ezért a férjemmel eldöntöttük, hogy inkább a 

bizonytalan anyagi háttér egy ideig, semmint az inzulinrezisztenciából a stressz hatására kialakuló 

cukorbetegség.  

Ebben a májusi hónapban volt a keresztlányom születésnapja, aki történetesen annak a barátnőmnek a 

lánya, aki ekkor már 1 éve nem beszélt velem. Mindennek ellenére úgy döntöttem, hogy a keresztlányom 

a keresztlányom maradt, így küldtem egy képeslapot, melyben időpontot és helyet kínáltam a személyes 

köszöntésre. A lánykát az apukája hozta el, azonban a barátnőm másnap rám írt, hogy szeretne meginni 

velem egy kávét. Amikor megláttam, megöleltük egymást, könnyes lett a szeme, és őszintén elmondta, 

hogy mennyire megbánta, hogy nem törődött velem. Azt mondta, hogy bevallja: nem is sejtette, 

mennyire komoly betegségen mentem keresztül. Őszintén láttam a megbánását, így nem volt kérdés, 

hogy szívből és szeretettel megbocsátva továbblépjek az elmúlt egy éven. Azt hiszem, nagy lecke volt 

ez Neki, aki igazi oroszlán, így a büszkesége nehezen engedi a hibáját belátni.  

Azóta újra beszélünk és összejárunk, így visszakaptam egy gyermekkori barátot. Hiszem, hogy a harag 

olyan energia, ami visszatart, sőt megbetegít! A megbocsátás isteni képesség, ha valaki képes rá, az a 

lehető legjobb irányba halad, és képes emberi kapcsolataiból a lehető legtöbb jót és örömet kihozni. 

Egyébként is: nem túl rövid az életünk ahhoz, hogy buta feszültségekre pazaroljuk?  
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A 2 hónapban, amit munkanélküli segélyen töltöttem, számtalan dologra jutott időm, de főként arra, 

hogy visszaszerezzem lelki békémet és egyensúlyomat. Ez eleinte nagyon nehezen ment, mert 

rettenetesen éreztem magam a bizonytalanságtól, hogy vajon fogok-e újra találni egy olyan 

munkahelyet, ahol jól érezhetem magam és meg is becsülnek. Egy álomkövető workshop-ból merítettem 

végül lelki erőt és önbizalmat, ahol újra megerősítést kaptam, hogy igenis értékes ember vagyok. Ezen 

a hétvégén lépésről lépésre megterveztem a jövőmet és a céljaim eléréséhez vezető utat. A következő 

napokban 3-4 különböző ember mondta azt nekem (márpedig ugyanaz az üzenet ennyi különböző ember 

szájából égi jel), hogy ne aggódjak, hanem örüljek a lehetőségnek, hogy végre pihenhetek kicsit, majd 

hozzátették: ne félj, nem maradsz te sokáig munka nélkül – ebben szerencsére igazuk is lett. Szóval 

ebben a 2 hónapban rengeteget jógáztam, meditáltam, vizualizáltam a vágyaimat, tornáztam, 

strandoltam, pihentem. Júniusban régi kedves barátnőm megtartotta nekem a Reiki Mester tanfolyamot 

és felszentelést is, melyből újabb ERŐ szimbólum került az életembe, amit minden reggel felrakva 

napjaim sokkal kiegyensúlyozottabban teltek. Az interjúkra járás mellett elvégeztem macerás otthoni 

feladatokat, mint hűtőtakarítás, ablakpucolás, szőnyegtisztítás, ruhaselejtezés, kupis szerkény 

rendberakása, de lecseréltem az akváriumomat is egy kétszer nagyobbra. Eljutottam Görögországba egy 

elképesztően olcsó útra, ahol megkaptam azt a lelki feltöltődést a jógaoktatómtól, amire igazán 

szükségem volt. Voltam néhány napot meditációs táborban, illetve az éves edzőtábor nagyobbik részén 

is jelen lehettem a Balatonnál. 

Sokat olvastam ezen a nyáron, többek között Coelho-t, akinek a Zarándoklat című könyvéből Zoéra 

ismertem: „A személyes ördögöm három klasszikus módszerrel próbálkozott: fenyegetéssel, 

ígérgetéssel, sebezhetőséggel.” Rájöttem, hogy kiálltam a próbát, ugyanis a teljes folyamat alatt 

tisztában voltam azzal, hogy nem bennem van a hiba, – bárhogy is próbált Zoé meggyőzni az 

ellenkezőjéről - én egy percig sem éreztem magam gonosznak, de még csak a magyarázkodás 

szükségessége sem ragadott el. Hatalmas fejlődés volt ez tőlem, aki mindig az igazság bajnokának 

éreztem magam, és mindig is fontosnak tartottam a külvilág rólam alkotott véleményét. Eddigi 

életemben folyton azért harcoltam, hogy mindenki lássa a valóságot minden szituációban. Ekkorra 

azonban megtanultam nem meggyőzni senkit az igazamról. Ezt a leckét egyébként nővérem tanította 

meg nekem. Szívből szeretem őt, de személyiségünkben nagyon sok különbözőség van, mely életem 

első 34 évében lépten-nyomon lelki tépelődést okozott nekem. Sokszor próbáltam elmondani Neki az 

érzéseimet, de mindig csak súlyosbítottam a köztünk levő feszültséget. 2014. nyarán aztán egy minden 

korábbi vitánkat csúnyán meghaladó szituáció ráébresztett arra, hogy el kell engednem az az iránti 

vágyamat, hogy megértessem magam Vele. Imádom őt, de nem értjük egymást, így a továbbiakban egy 

dolgot tehetek: beletörődöm, hogy minden éremnek két oldala van, és többé nem próbálom az enyémet 

megmutatni Neki. Egyszerűen csak elfogadom, hogy az övé más, mint az enyém. Nos, ez a korábbi, 

családi lecke segített 2016. májusában a munkahelyemen kiállni a megpróbáltatásokat, és emelt fővel 

kilépni a számomra méltatlan helyzetből. Mert:  
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Amikor felismertem, hogy megkísértett a saját ördögöm, mást is megláttam az elmúlt két év szakmai 

hánykolódásaiban. Felismertem, hogy bár nagyon rosszul éltem meg, hogy el kellett jönnöm majd 5 év 

után az addigi kedvenc munkahelyemről, az az esemény két ajándékot is adott számomra. Egyrészt 

ennek a távozásnak volt köszönhető, hogy végre kiléphettem a se veled se nélküled kapcsolatomból 

Csabával, és megkaphattam életem párját. Másrészt olyan végkielégítést kaptam, melyből megvehettem 

álmaim kis autóját. Az ezt a munkahelyet követő első helyemen pedig ugyan csak 9 hónapot töltöttem, 

de a cég profiljából adódóan derékfájdalmam megjelenésekor az MR-re protekcióval néhány héten belül 

(mások hosszú hónapokat várnak rá) eljuthattam, így gyorsan és célirányosan kezdhettem el a 

gerincsérvem öngyógyítását. A következő és nagyon sok nehézséget hozó vállalattól (ahol Zoéval 

küzdöttem) is kaptam, méghozzá 2 hatalmas segítséget. Az egyik, hogy ott tudtam a javuló 

gerincsérvemmel 4 hónapig ingyen edzeni reggelente fél órákat konditeremben, amíg az erőnlétem 

eléggé visszatért ahhoz, hogy újra kick-boxra mehessek. A másik pedig, hogy az ottani egyik Cafeteria 

juttatásnak köszönhetően eljuthattam egy remek endokrinológushoz, aki végre profin állt 

inzulinrezisztenciámhoz és sikertelen babavárásom problémájához. Szóval, tényleg mindennek oka 

van… 
2016. augusztus elsején kezdtem az új munkahelyemen, ami nagyon ígéretesnek bizonyult. Újfent 

ügyfélszolgálati vezetői munkakört kaptam egy szimpatikus főnökkel és egy jónak ígérkező csapattal. 

Ennél a cégnél végre olyan management tagjává válhattam, ahol velem együtt mindenki fontosnak 

tartotta a belső PR-t, a kollégák jólétét. Az ERŐ kontra erő című könyv így fogalmazza meg ezt a fontos 

hozzáállást, melyet eddigi munkahelyeimen hiányoltam (és szinte csak én képviseltem): „Az az 

alkalmazott fogja őszinte mosollyal fogadni a vevőket, aki érzi, hogy a munkáltatói törődnek vele és 

támogatják.” 

Ekkor már tudtam: ez a munka most még a megélhetésemet szolgálja ugyan, de a jövőm többé nem a 

multinacionális világ támogatása, hanem embertársaim megsegítése lesz. Megértettem: ez az 

életfeladatom; ez az, amiért erre a világra születtem, és amiért annyi szenvedést megéltem, majd olyan 

sokat tanultam. Először helyrehoztam a saját életem, hogy az önnön megtapasztalásaim alapján hitelesen 

segíthessem a később hozzám fordulókat. 

Ez a cél motivált abban is, hogy ez év második felében elvégezzek egy hipnózis tanfolyamot, ahol egy 

nagyon egyszerű, mégis elképesztően hatékony gyógyítási technikát sajátítottam el. 

Eltökélt szándékom volt, hogy férjem vérnyomását valahogyan helyreállítsuk. Peti ekkor már évek óta 

napi rendszerességgel szedett 3 fajta gyógyszert, amire az orvos azt mondta, hogy élete végéig nem 

rakhatja le. Amikor a gyógyszereket felírták Neki, gyakran mértek 160-170-es vérnyomást nála. Ahhoz, 

hogy megtaláljuk a „leszokás” módját, először is ki kellett nyomoznunk, hogy van-e valóban fizikai 

elváltozás, mely ezt a tünetet okozza. Azt ekkor már biztosan tudtuk, Kurt Tepperwein: Mit árul el a 

betegséged című könyve alapján, hogy a lelki problémája tökéletesen passzol ennek a betegségnek az 

analógiájával: "...egy adott tevékenység szüntelen elképzelése nyomán jön létre, ám anélkül, hogy e 

tevékenységet véghezvinnék, azaz cselekvésben realizálnák. Így tartós feszültség, állandó izgalmi 

állapot alakul ki, melyet a véghez vivendő teljesítmény iránti elvárás hatványozottan ébren tart. A túlzott 

feszültségi állapot révén rövid ideig tetemes mennyiségű energia áll rendelkezésre, ez azonban mégsem 

kerül felhasználásra, s így állandó magasfeszültség marad fenn." A könyv ezen belül több okot felsorol 

(stressz, túlfokozott dinamika, elfojtott agresszió, túl-fegyelmezett érzelmek, becsvágy, rugalmasság 

hiánya). Megoldásnak azt írja, próbáljunk rugalmasabbak lenni, szabaduljunk meg a túlzott "szüntelenül 

többet elérni" beállítottságtól, szeressük magunkat, juttassuk érvényre érzelmeinket, és másokkal is 

szívélyesebbek legyünk. "Állandó feszültségben élünk ahelyett, hogy inkább az érzelmek szavára 

hallgatnánk, s így nem szalasztanánk el többé a helyeset, miközben hibásat cselekszünk." 

Miután a lelki okot megtaláltuk, egy júliusi néhány napos meditálós táborban „utamba került” egy férfi, 

aki frissen vásárolt egy testállapot analizáló gépet. Készségesen ellenőrizte vele, hogy Petinek van-e 

olyan fizikai elváltozása, ami miatt nem elegendő a lelki okok feltárása és kezelése. Örömünkre 

nemleges választ kaptunk, így már csak az volt hátra, hogy megtaláljuk a megfelelő lelki terápiát, mely 

feloldhatja Peti feszültségeit. Ezt követően vettem részt a hipnózis képzés első felvonásán, ahol az élet 

elém is tette (a korábban már több helyről felsejlő) megoldást. Kérdésemre az oktató annyit mondott, 

hogy a férjemnek világnézet változtatásra volna szüksége, mely egyértelműen megerősített: 

születésnapjára agykontroll tanfolyamot kapott tőlem. Ekkor már több, mint egy éve itta Gyuri bácsi “A 

vérnyomás barátja” nevű teáját, és az egy hónapja elfogyott gyógyszereit nem váltotta ki újra. 
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Vérnyomása 135 és 150 között ingadozott, ami még mindig nem volt optimális, de úgy döntöttünk, hogy 

a gyógyszer nélkül kivárjuk a szeptemberi agykontroll tanfolyam hatását. 

Ugyanez az oktató mondott egyébként egy másik olyan mondatot is, mely régi bánatom oldásában 

segített: „Egy munkahelyről sem küldik el az embert, ahol valóban 100%-ban jól érzi magát.” Ugyan a 

munkakörben 100%-osan elégedett voltam 2010-től 2015-ig tartó munkahelyemen, azonban Csaba ott 

kollégám volt, és többször megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy amíg ott dolgozom, addig nem 

tudjuk lezárni a se veled, se nélküled kapcsolatunkat. Utólag visszatekintve: feltehetően ezzel az 

ismétlődő gondolatommal teremtettem meg távozásom szükségessé válását. 

Ezen a képzésen átismételhettem, amit korábban már több fórumon megtanultam; a vizualizálás teremtő 

erejét. Hiszen a vizualizálás a láthatatlan látásának a művészete, mely memóriaképekből áll, és valóra 

váltandó álmokat, vágyakat, célokat, elképzeléseket foglal magában. Jegyzetemben egyértelmű az 

utasítás: „Mindenkinek szüksége van valamire, de a célját csak az éri el, aki valóban akarja is! Minél 

egyszerűbben, tisztábban tervezed el a vágyaidat, annál erősebb és hatásosabb lesz a végeredmény!” 

Ugyanitt találtam egy remek idézetet Jim John-tól, mely mintha a saját felismerésemet és az ezt tükröző 

mindennapi életemet fogalmazná meg: „Korábban azt szoktam mondani magamban reménykedve: 

bárcsak megváltoznának a dolgok körülöttem. Aztán megtanultam, hogy csak akkor fognak megváltozni 

a körülményeim, ha én megváltozom.” 

Ennek a tanfolyamnak a záróakkordjaként elvégeztünk egy önhipnotizáló relaxációt és írtunk 

magunknak egy levelet, melyben részletesen beszámoltunk vágyainkról úgy, mintha azok már 

megtörténtek volna. Anny Slegten így fogalmazza meg ezt a fajta jövőteremtést: „Az önhipnózis egy 

mentális gyakorlat ahhoz, hogy a vágyaid, céljaid elérd és megteremtsd.” 

2016. július 8-ára virradóan (a Férjemért igyekeztem a belvárosba; tejfakasztó buliról hoztam haza) 

többedszer jutott eszembe egy fél évvel korábban látott film címe: Liza, a rókatündér. Az ismétlődő 

gondolat hatására fellapoztam a Google-t és megnéztem ennek a női névnek a jelentését. Ez állt az 

oldalon: „Isten az én esküm”. Megkerestem, hogy milyen napon van Liza névnap, és megdöbbenésemre 

éppen július 8-án, tehát azon a napon! Találtam egy rövid személyiségleírást is ehhez a névhez, ami 

szerint: „A Liza név barátságos, nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja. Nagyon kellemes 

természete van; könnyen ismerkedik, sokan fordulnak hozzá bizalommal, hogy megbeszéljék vele 

gondjaikat.” Arra gondoltam: talán ez égi jel… Talán valóra válik régi álmom és majdani kisbabánk 

üzeni nekem ezt a nevet: ezt szeretné viselni. Milyen szépen is hangzik: Niczmann Liza! Tökéletes! 

Aznap jó érzéssel bújtam ágyba és a következő napokban újra elővettem a babafotókat is tartalmazó 

imaginációs prezentációmat, amit arra a célra készítettem, hogy tudatom segítségével bevonzzam 

vágyaim teljesülését.  

1 hónappal később, amikor egy napja késett a mentstruációm, arra gondoltam; reggel tesztet kellene 

csinálni. Elsírtam azonban magam a gondolattól: úgy éreztem, nem bírom elviselni, hogy újra (olyan 

sokadszor) negatív eredményt kapjak! Elmondtam Férjemnek az aggályaimat, ő pedig a maga 

szeretetteljes módján megvigasztalt: “Az számít igazán, hogy itt vagyunk egymásnak, ha most nincs 

baba, akkor talán majd lesz máskor”. Ezzel a gondolattal aludtam el. Reggel pedig az első dolgom volt, 

hogy elvégezzem a tesztet. Elhinni is alig mertem, amikor megjelent a második csík! Istenem: lehetséges 

ez? Nem a teszt rossz? Ennyi sok évnyi sikertelenség után, oly sok könny és kitartó hit, kérés után: igaz 

lehet? Talán valóban kisbaba van a pocakomban?? A délután megismételt második teszt azonos 

eredményt hozott, így beavattam Férjecskémet a reményt hozó hírbe. Nagyon meghatódott, de láttam 

Rajta is a félelmet: inkább még ne örüljünk, várjuk meg, mit mond az orvos. A doktor úr 2 héttel 

későbbre adott időpontot, addig szinte tűkön ültünk. Csak 4 embernek mondtuk el a dolgot: a drága 

nagyszülőjelölteknek és 2 legközelebbi barátnőmnek. Csodálatos érzés volt a reakciójukat látni: 

mindannyian elsírták magukat. Annyira boldoggá tett a gondolat, hogy ezek az emberek annyira 

szeretnek minket, hogy a boldogságunk örömkönnyeket csal a szemükbe! Istenem, köszönöm, hogy 

ilyen barátokat adtál nekem, és ilyen fantasztikus nagyszülőkkel pótolod Férjem oldaláról az én elhunyt 

szüleimet! 
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Szeretett Anyósomékkal a reptéren, a nászutunk után, 2015. október 11.  

 

Úgy tűnt, révbe értem. Oly sok év szenvedése után felismertem minden nehézség tanítását. 

Megharcoltam a fizikai világban az egzisztenciámért: nem volt többé hitelem, de volt csodás otthonom, 

autóm és stabil munkahelyem. Elszenvedtem a lelki nehézségek okozta testi betegségek gyötrelmeit, de 

hitemmel és kitartásommal kigyógyultam mind a gerincsérvből, mind a petefészek cisztákból. 35 évesen 

stabil anyagi háttérrel, egy csodálatos társsal (és az ő támogató szüleivel) az oldalamon életem 

legrégebbi és legszebb álma valóra válni látszott: úgy tűnt, kisbabánk lesz! 

2016. augusztus 21-én, vasárnap éjjel rémes álmom volt, melyben pisztolyt töltöttem azzal a céllal, hogy 

lelőjem a velem szemben állót. Amíg azonban a töltényeket a fegyverbe helyeztem, ő hasba lőtt engem. 

Az álmomban engem ért lövéstől úgy összerázkódtam, hogy azonnal fel is ébredtem. Pont éjfél volt, és 

én csak néhány perce alhattam el a babával kapcsolatos álmodozásomból. Abban az egyetlen 

másodpercben, amíg álom és ébrenlét között jártam, az jutott eszembe: „mi lesz így a kisbabánkkal? 

Két nappal későbbre volt időpontunk a nőgyógyászhoz 2 hét izgatott, boldog és szeretetteljes várakozás 

után. Előző nap reggel azonban vérezgetni kezdtem. Amikor a vizsgálat előtt elmondtam az orvosnak a 

problémát, sokkal ijesztőbben reagált, mint vártam. Fórumokat olvastam aznap délelőtt, amik 

megnyugtattak, hogy ez akár normális is lehet. Orvosom azonban annyit felelt, hogy az bizony nem jó 

jel… Ezt követően az ultrahangot nézegetve közölte, hogy nagyon picike a magzat… túl picike. 

Előfordulhat, hogy elhalt, de az is, hogy méhen kívül tapadt meg. Annak is adott némi esélyt (de nem 

túl sokat), hogy pusztán fiatal még… Vérvételre küldött, amit hosszú kórházi várakozás követett. Az 

eredmény adott némi bizakodásra okot: talán mégis pusztán fiatal a terhesség. Gyógyszert írt fel a vérzés 

ellen, amit még aznap kiváltottunk. Férjem azt mondta (este fél 9-kor), hogy addig megyünk nyitott 

patikát keresni, amíg nem találunk egyet. Még aznap este elkezdtem tehát szedni a gyógyszert, de a 

vérzés az elkövetkező három napban csak fokozódott. Rettenetes elkeseredettség és félelem kerített a 

hatalmába. Próbáltam pozitív maradni és imádkozni, hogy minden rendben legyen, de amikor újra és 

újra romlást tapasztaltam… teljesen kikészültem. Augusztus 26., péntek reggel 7 óra. Újra vérvétel, 

ultrahang… megkaptuk a lesújtó hírt: a terhesség megszakadt. Azért még menjünk vissza hétfőn egy 

újabb kontrollra, hogy biztosan kizárhassuk a méhen kívüliséget is… Így kezdtünk neki a hétvégének, 

melynek vasárnapja Peti 38. szülinapja volt. Bevallom, pénteken nagyon berúgtunk. Mindkettőnk feje, 

szíve, lelke sajgott a történtektől; ki kellett adnunk a fáradt gőzt. A hétvégét Balatonon töltöttük néhány 

baráttal, hol sírva, hol felejteni, túlélni próbálva. Hétfőn reggel már csak a vérvételre mentem el, mert 

siettem dolgozni (ekkor még próbaidőmet töltöttem). Görcsoldó segítségével vészeltem át a napot, majd 

munka után – amint beültem a kocsiba - sírásban törtem ki. Hazáig zokogtam, amit este 9-ig otthon is 

folytattam. Peti focizni volt, de a nővérem átjött és jelenlétével megnyugtatott ezen a nehéz estén. 

Hajnalra hasfájásom olyan mértékűvé lett, hogy  5 napon belül harmadszor mentünk a Dél-Pesti kórház 

ügyeletére. Rettegtem: csak nem okoztam magamnak méhgyulladást azzal, hogy hétvégén nem 

feküdtem? Zokogva hívtam fel a nővéremet: ugye nem vagyok felelőtlen? Ugye nem tettem magam 

meddővé ezzel a hétvégével? Magyarázkodtam: nekem a testem eszembe sem jutott! Nem gondoltam, 

hogy vigyáznom kell magamra! Én csak a lelkem sikolyára hallgattam, ami agyzsibbasztást és Balatont 

igényelt! Testvérem nyugtatgatott, hogy ne aggódjak, biztosan minden rendben van. Hála Istennek igaza 
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volt: méhem nem gyulladt be, de azért 2 napra táppénzre jöttem, és fekve igyekeztem kipihenni a 

történteket.  

Ekkor már majdnem kiolvastam Brandon Bays: Belső utazás című könyvét, mely dióhéjban egy 

terapeuta életéről szól, akinek egy hatalmas daganat nőtt a méhében. Ezt az orvosok természetesen teljes 

kipakolással akarták „rendezni”, azonban Brandon kért magának néhány hetet, és kidolgozott egy 

öngyógyító eljárást, melynek segítségével 8 hét alatt teljesen elmúlt a daganata! A technika fiziológiai 

oldalát a könyvnek ez a része azt hiszem jól elmagyarázza: 

 
A terápia nem ördöngösség, a lényege, hogy a beteg az érintett testrészébe meditatív állapotban 

„elutazik” (kiválasztott, elképzelt kísérőjével együtt), és az ott látott és tapasztalt érzések alapján 

megtalálja a tudatalattijában azt a problémát, mely az élete egy korábbi szakaszában a betegség 

kialakulását előidézte. Az akkori önmagát és a szituáció másik résztvevőjét leülteti egy képzeletbeli 

tábortűzhöz, ahol korábbi önmaga elmondja az érintett félnek az ő olvasatában megélt negatív 

eseményeket. Jelenlegi önmaga átnyújt fiatal önmagának néhány olyan képességet, mellyel annak idején 

elkerülhette volna a kialakult érzelmi törést. Ezekkel a képességekkel (pl.: bátorság, önbizalom, 

elfogadás) felvértezve felidézi és egy elképzelt filmvászonra kivetíti a történteket úgy, hogy azok egy 

teljesen átalakult, semlegessé vált eseménysorozattá váljanak. Ezt követően a jelenlegi és a múltbéli 

önmaga egyaránt elbeszélget az esemény érintettjével, majd a társalgás végén szívből megbocsátja a 

történteket. A meditáció zárásaként az utazó az ő kísérőjével visszatér a kiindulási pontra (a beteg 

szervbe) és vizualizálja az elért gyógyulást, azaz az időközben egészségessé vált testrészt. 

Elköszönéskor az utazás vezetője tudatosíttatja a pácienssel, hogy az átélt gyógyulás immáron fizikai 

szinten is megkezdődött.  

Belső utazásomra készülve Brandon Bays könyvének alábbi 2 oldala nyújtott számomra vigaszt azon 

az estén, melyet három nappal a vetélésem után egyedül, zokogva töltöttem otthon. Férjem (szokás 

szerint) focizni ment, és én rettentően magányos voltam a gyászommal, a veszteségemmel. Brandon 

szavaira gondolva rájöttem: újra túlzottan kötődöm valakihez. A férjemtől tettem függővé 

boldogságomat, lelki békémet. Ezekben a nehéz napokban úgy éreztem, csak mellette élhetek túl… 

Azonban ebben a nehézségben – elveszítve szívem gyermekkorom óta legnagyobb vágyát - támaszom 

nélkül ráébredtem: valójában csak magamra számíthatok, és ezt nem a szó rossz értelmében kell 

megélnem. Úgy kell megélnem, túlélnem az életem nehézségeit, hogy magamban találom meg a fényt 

és az erőt.  
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Amikor vetélésem bizonyossá vált, azonnal tudtam, hogy ezt a traumát csakis ezzel a módszerrel –

Brandon Bays Belső Utazásával - dolgozhatom fel. Bejelentkeztem tehát egy magyarországi 

terapeutához azzal a másodlagos szándékkal is, hogy talán egy kalap alatt kigyógyulhatok az 

inzulinrezisztenciából, és így esélyt kaphatok arra, hogy egy esetleges következő terhességet már ki 

tudjak hordani. Az utazásra csodával határos módon sikerült szinte azonnali időpontot kapnom: 

táppénzem első napjának délutánján léptem be az utaztató lakására. 

Testemben a meditatív utazás nem meglepő módon a méhemben kezdődött; választott kísérőmmel, 

Mihály arkangyallal ide kocsikáztunk először. Úgy jelent meg szemem előtt a méhem felülete, mint izzó 

láva, és úgy éreztem, mintha a falai össze akarnának nyomni. Ettől az érzéstől zokogásban törtem ki: 

„hiszen talán így nyomta össze az én kisbabámat is”. A terapeuta megkérdezte, milyen gondolatom 

támad ettől a felvetéstől. Én azt válaszoltam, hogy megszakad a szívem. Tovább boncolgattuk a dolgot: 

mikor éreztem korábban ilyet? Anya érfelvágós öngyilkossági kísérlete jutott az eszembe. Ott és akkor, 

ahogy odafordította nekem a csuklóját, öntött el a szívszakadás érzése. Átgondoltam, milyen 

tulajdonságok segíthették volna akkori (20 éves) énemet a könnyebb túlélésben és 3 lufit adtam át 

magamnak: - bölcsesség (hogy ez csak egy betegség, nem tehet róla Anya), - elfogadás (ettől még szeret 

engem és én is őt), - önbizalom (hogy nem én vagyok a hibás). Megértettem azonban akkori önmagam 

érzéseinek felidézése közben (amikor is rájöttem, hogy elvetélt kislányom is belépett a jelenetbe), hogy 

miért vetéltem el. Hiszen én az Édesanyámat a Világon a legjobban szerettem, mégis pont ő volt az, aki 

darabjaira törte a szívemet! Megláttam a párhuzamot: pont ilyen szeretetet szeretnék a gyermekem és 

magam közt érezni, de ha ez ugyanolyan lenne, akkor miért ne okozhatnék ugyanolyan traumát én is a 

gyermekemnek, amilyet az én Anyukám okozott nekem?? Hiszen ettől féltettem tudat alatt a 

tudatommal oly nagyon várt kisbabát! Önmagamtól! Nem bíztam magamban, mert azon az estén, 20 

éves koromban, amikor Anyát megtaláltam, örökre belém égett a kérdés: hogyan is bízhatnék tiszta 

szívvel bárkiben, ha a világon a nekem legfontosabb ember (akinek szintén én vagyok a világon a 

legfontosabb), pont ő töri össze a szívem? Mire számíthatok akkor a Világon bárki mástól? Ahogy 

fiatalkori és jelenlegi önmagam Anyával mindezt átbeszélte, és ahogy nekem leesett a tantusz, 

megláttam Liza arcát, mely ezt súgta: „Megbízol végre magadban? Én bízom benned, de egyedül kevés 

vagyok!” Hiszen ezért kapcsolódott be a jelenetbe! Látni akarta, hogy végre megértem a vetélésem (és 

addigi sikertelen próbálkozásaim) okát, és hogy mindezt helyre teszem magamban! Eszembe jutott 

Emile Coué gondolata: „Amikor az elképzelés és az akarat konfliktusban áll, az elképzelés mindig 

nyerni fog.” Ha például be akarunk vonzani egy ideális társat, akkor a magunkról alkotott elképzelésünk 

szerint méltónak kell lennünk rá. Ha nincs ehhez kellő önbizalmunk, akkor mondogathatjuk magunknak, 

hogy méltóak vagyunk egy új társa – tudatalattink tudni fogja, hogy ez hazugság, és nem teljesíti 

vágyunkat. Ez történhetett nálam is, baba fronton… 

Folytattam tehát belső utazásomat, melynek következő lépése a filmvetítés volt. 20 éves önmagam a 

tőlem kapott 3 képességével újra megnézte a múltban átélt jelenetet, immár az őrületbe hajló, mindent 

elsöprő érzelmek helyett nyugodtan, higgadtan, békésen, hiszen bölcsessége segítette tudni, hogy Anya 

nem tehet semmiről, önbizalma pedig nem engedte, hogy önmagát hibáztassa. A filmvetítés végén 

jelenlegi önmagam Édesanyámhoz lépett és elmondta Neki, hogy őszintén megbocsátja a történteket és 

hogy szívből szereti. Hosszas ölelés után fiatalkori önmagamra néztem, kérve, hogy tegye meg 

ugyanezt. Számára ez nem ment ilyen könnyen. Még mindig élénken élt benne a sebzettség, ezért 

odaléptem hozzá és erőt adtam neki olyasmi gondolatokkal, melyeket WM. Paul Young: Viskó című 

könyvében olvastam: „A megbocsátás mindenekelőtt a te, a megbocsátó fél érdekeit szolgálja. Ha 

megbocsátasz, megszabadulsz valamitől, ami elevenen felemészt téged: ami pusztítja az örömödet és a 

teljes és őszinte szeretetre való képességed… ha megteszed, ezzel őt is megszabadítod attól a tehertől, 

amelyet cipel; akár tudja, akár nem, akár elismeri, akár nem. Amikor úgy döntesz, hogy megbocsátasz 

valakinek, azt az embert jól szereted.” Monológomat öleléssel zártam, melyet követően a 20 éves 

Szandra képes volt Anyának szívből megbocsátani és szeretettel átölelni őt. 

Kérdésemre, hogy miért kellett átélnem ezt a vetélést, lelki kísérőm csak ennyit mondott: hiszen tudod 

Te - és elmosolyodott. Akkor már valóban tudtam. Egyrészt mert ki kellett javítanom a tudatalattimban 

elszenvedett lelki törés emlékét ahhoz, hogy önbizalomteljes mamivá válhassak, másrészt, mert 

életfeladatom, hogy egy napon majd másoknak segítsek, és bizony ez is egy olyan trauma, amiben az 

tud igazán empatikus, mégis továbbsegítő támaszt nyújtani, aki maga is átélte, túlélte. Richard Bach 

szerint: 
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Ezen a ponton elköszöntem Édesanyámtól, Lizámtól és fiatalkori önmagamtól. Ők eltűntek a tábortűz 

fényénél, mi pedig kísérőmmel visszakocsikáztunk utazásunk kiindulási helyszínére: a méhembe. 

Minden csodálatosan egészségesnek és rózsaszínnek tűnt. Ahogy ott álltunk, egyszer csak egy csodás 

mezőn éreztem magam, melyet színes virágok borítottak. Terapeutám iránymutatására megkérdeztem 

Mihály arkangyalt, hogy mit tegyek most. Erre ő azt válaszolta, hogy amit szeretnék; amit mindig, 

minden ilyen csodás réten szeretek megtenni a való életben is: csak feküdjek le hanyatt a fűre. Csodás 

érzés volt itt feküdni az élettel teli réten, hallgatni a madarak csicsergését, érezni a virágok illatát, élvezni 

a Nap sugarait az arcomon. A gondolat pedig, hogy ez lett az elinduláskor még forrongó lávával borított 

méhemből… Elmondhatatlan boldogsággal töltött el. Tudtam és éreztem, hogy eztán minden rendben 

lesz. Tudtam: kigyógyulok az inzulinrezisztenciából, és hogy kisbabánk az újabb beköltözésekor már 

erős petezsákocskába fog érkezni, így egészséges, boldog gyermeket hozhatok újdonsült 

önbizalmammal hamarosan a világra.  

Belső utazásom végén elköszöntem Mihály arkangyaltól és megköszöntem támogatását, illetve arra 

kértem, hogy legyen végig mellettem a következő (de már sikeres és egészséges) várandósságom alatt. 

Adjon erőt és hitet, hogy ne féljek, hanem tudjam: minden rendben lesz! 

Érzelmi utazásom másnapján (vetélésem okozta táppénzem második és egyben utolsó napján) eszembe 

jutott az álom, mellyel ez az egész borzalom kezdődött. Az álom, melyben hasbalőttek, mielőtt én 

lőhettem volna. Fellapoztam az álmoskönyvet és elképesztő megerősítést kaptam Lizától kapott 

szavaimhoz: „Rád szegezett fegyver: kényszerhelyzet; saját érzelmeid, indulataid akadályoznak abban, 

hogy jobbá váljék közérzeted. Ha Te fogsz fegyvert valakire: bűntudat, szégyen, amitől nemsokára 

megszabadulsz; felhagysz egy rossz szokásoddal; egyelőre csak haragszol magadra miatta.” 

A Belső Utazás rengeteget segített. Gyászom gyakorlatilag feloldódott, hiszen megértettem és 

elfogadtam, hogy Liza nem meghalt, „csak” egy későbbi próbálkozásunkkor fog tudni világra jönni. 

Addig pedig Édesanyám vigyáz Rá a lelkek világában. A gyászomon felül feloldotta a fizikai 

fájdalmaimat és az azok okozta rettegést is – mi van, ha meddővé váltam, amiért pihenés helyett a 

Balatonra mentem bulizni. Láttam a meditációban, ahogy a méhem egészségessé és termékennyé válik, 

így ezen félelmemnek nem volt többé alapja. Táppénzem utáni első két napon a sógorom fuvarozott 

engem munkába és haza a biztonság kedvéért, hogy ne erőltessem meg a hasam a sebváltóval. Az első 

másfél hét szinte gyorsvonatként robogott el a fejem felett, mivel a kiesett 2 munkanap nagyon sok 

többletfeladatott hozott. Lekötötte így tehát minden gondolatomat a munka. Tudtam mosolyogni és úgy 

éreztem, rendben vagyok, helyrejöttem. A harmadik hét kezdetén azonban megváltozott valami…. Nem 

tudtam megmagyarázni mi, de rettenetesen kezdtem érezni magam. Mintha mázsás súlyt cipeltem volna 

a mellkasomon (Anya halála után éreztem ezt), és teljesen magamba zuhantam. Nem sírtam, egyszerűen 

csak mélységesen mély szomorúság vett körül. Napokig nem értettem miért, de tudtam, ez önsajnálat. 

Sajnáltam magam, amiért 2 hétig oly boldog voltam, amiért elhittem: 5 éves korom óta várt álmom 

valóra válhat, majd hatalmas pofont kaptam (újra) az élettől, mert megfosztott az örömömtől. Sajnáltam 

magam, amiért újra egy veszteséget, egy tragédiát kellett elszenvednem. Aztán megértettem, hogy 

honnan ez az önsajnálat, ami egyébként nem volt rám jellemző. Belső Utazásomban találkoztam 

fiatalkori önmagammal, és újra átéltem az akkor bennem élő rettegést, félelmet, fájdalmat, 

elkeseredettséget. Ez felidézte bennem, hogy mennyire nehéz volt az életem, hogy mennyire meg kellett 

mindig mindenért küzdenem. Úgy éreztem, hogy nem ezt érdemlem, valamiért mégis újra és újra ez jár 

nekem. Ebben a lelkiállapotban nem voltam kíváncsi egy barátomra sem, de a családhoz is csak 

muszájból mentem át. Lehúztam a munkahelyemen a munkaórákat, lelkiismeretesen elvégeztem a 

feladataimat, de hazafelé már üveges tekintettel bámultam az autóutat. Örültem én a körülöttem levők 

örömének és Családjának, de annyira fájt, amikor az élet újra és újra azt mutatta (jó közelről), hogy 

másnak bezzeg ott van, de nekem oly sok év után is csak egy sikertelen terhesség juthatott… 

Bejelentettem az edzőmnek, hogy nem vállalom a gyermekek edzését. Éreztem; sírás lenne a vége, ha 

valamelyik kismanó megölelne a teremben… Amikor az első edzésre leértem (direkt az után, hogy a 
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gyermekek már hazamentek), az egyik anyuka a nagyfiának az edzését végigvárta a kispadon, 2 éves 

kislánya társaságában… A mosolygós kislány önfeledt szaladgálását látva oly sokszor éreztem, hogy 

fojtogat a sírás, hogy ki kell mennem, hogy nem bírom végigcsinálni az edzést… 2 nappal később egy 

céges vacsoránál pont az a férfi kollégám ült mellém, akinek a kislányát Lizának (!) hívták, és a fülem 

hallatára telefonált Vele szeretetteljes hangon, majd elmesélte nekem, hogy amíg a lány meg nem 

született, nem tudta, hogy lehet bárkit ennyire szeretni, és hogy értelmet adott az életének… Mi másra 

gondolhattam volna? A férjemre, akinek én nem tudtam ezt megadni. Adtam helyette fájdalmat, 

csalódást, szomorúságot… Pedig nem ezt érdemelte, hiszen olyan jó ember…  

A férjem éppen ezen a napon vett részt az agykontroll tanfolyam harmadik napján, másnap pedig az 

utolsón, a zárónapján. Az utolsó relaxáció mélyen megérintette őt, de meghozta a teljes tanfolyam is a 

hozzá fűzött reményeimet; felnyitotta egy kicsit Peti szemét. Ráébresztette, hogy a negatív gondolkodás 

negatív eseményeket, míg a pozitív hozzáállás a vágyott dolgok megtörténtét hozza. Megszerette a 

relaxáció által okozott ellazult állapotot, ráeszmélt a benne levő rengeteg feszültség káros hatásaira, és 

tudatosan elindult a változtatás útján. Nagyon boldog és büszke voltam Rá! 

Hozott haza egy kézikönyvet, melyet átlapozva megakadt a szemem az álomkontrollon. Sok-sok éve 

visszatér hozzám néha a gondolat, hogy milyen izgalmas is az álmok világa, és hogy meg kellene 

tanulnom értelmeznem a saját álmaimat. Azonban kitartásom sosem volt ehhez a folyamathoz.  Eddig a 

napig. Hiszen oly érdekes volt az álmom üzenete, amikor hasba lőttek. Afféle figyelmeztetés, felkészítés 

volt a történtekre. Ráadásul, amikor a sógorommal (miközben a táppénzem utáni napon dolgozni vitt) 

erről beszélgettünk, ő felajánlotta, hogy kölcsönad nekem egy könyvet. Másnap hozta is: Szepes Mária: 

Az álom mágiája című könyvét. Már a legelején megtaláltam az üzenetet, mely telitalálat volt aktuális 

élethelyzetemben, így egyértelművé tette, valóban dolgom van az álmaimmal: 

„Céljait csak olyan ember érheti el, aki ismeri a megvalósulás természetét, s elegendő önfegyelme, 

türelme van hozzá, hogy a látszólagos stagnálás állapotait kivárja. Ehhez az kell, hogy objektíven fel 

tudja mérni egy dolog fejlődésének fázisait. Szükségszerű és a jelenségek ritmusához tartozik a pozitív 

időszakok negatív időszakkal való váltakozása. Minden cél lépcsőzetesen valósul meg. Veszteglésnek 

tűnő periódusok közepette négyes ütemben halad a beteljesedés felé. Éppen ezért értelmetlen dolog az 

első lépcsőfokra való feljutás után elcsüggedni azért, mert egyszintű szakasz következik. A 

továbbhaladás üzemanyaga az a benső magatartás, amely azt a szakaszt egy magasabb fennsíknak tekinti 

a megelőző után: olyan pihenőnek, amely alatt erőit gyűjtheti a következő lépcsőfok legyőzéséhez.” 

A fenti szavak némileg vigaszt nyújtottak; hiszen tény, hogy életem első pozitív terhességi tesztjét 

mesterséges segítség nélkül értük el! Az elmúlt két év türelmes várakozása, a diéta hozzávetőleges 

betartása, a sok ima és a homeopátiás kezelés, mind-mind értelmet nyert! Oly sokan mondták ezt a 

környezetemben: „nagy lépés ez, örülj neki és hidd el; legközelebb már megmarad a baba! Ez a vetélés 

segített a méhednek megerősödni és felkészülni egy terhesség kihordására!” A fenti sorok beigazolták 

ezeket a vigasztaló szavakat. Belső Utazásom pedig értelmet is adott a történteknek, hiszen feloldottuk 

a blokkot, mellyel talán a jövőben is megakadályozta volna tudatalattim, hogy a vágyam teljesüljön. 

Liza akkor érkező kérdésére –„Most már bízol magadban?”- egyre erősödött bennem a válasz, hogy 

igen, bízom.  

Azonban valami még nem volt rendben. Továbbra sem éreztem jól magam. Egy hónappal a vetélésem 

után még mindig teljesen magam alatt voltam, belesüppedve az önsajnálat mélységes bugyraiba. 

Képtelen voltam gyerekek közé menni, de a barátaim társaságára sem vágytam. Bezárkóztam, az 

estéimet könyvek társaságában töltöttem. Agyammal értettem én, hogy jó irányba tartok, de a 

szomorúság még mindig uralkodott felettem. Ekkor már 3 hete követtem az agykontroll útmutatását, 

hogy megtanuljam az álomkontrollt. Ez egy hosszas folyamat: az ember először csak egy-egy álmára 

emlékszik (és írja azt le) reggelente, aztán (néhány hét után) már mindegyikre. Amikor ez hetek óta tart: 

akkor lehet a tudatalattit arra kérni, hogy segítsen egy problémát megoldani. Én a minden álomra 

emlékező időszaknál tartottam, amikor reggel arra emlékeztem vissza, hogy ezzel a hatalmas 

fájdalommal a szívemben jöttem-mentem, és egy idegen nőnek – aki szólt hozzám egy jó szót - zokogva 

elmondtam minden bánatom. Rájöttem: pontosan erre volt szükségem; túlságosan is igyekeztem tartani 

magam a munkahelyemen és a férjem előtt – tehát mindig, mindenhol. Elnyomtam az érzelmeimet és a 

fájdalmamat, így persze hogy nem lettem jobban. Elmentem hát ahhoz a hölgyhöz, akihez akkor már 

évek óta jártam a nehéz élethelyzeteimben. Egyszerűen csak elmondtam Neki minden érzelmem, és csak 

zokogtam és zokogtam. Együtt rájöttünk, hogy ami bennem végbement a Belső Utazás óta, az teljesen 

normális, hiszen felszakítottunk egy régi sebet (újraéltem 20 éves önmagam rettegését, amit Anya 
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érfelvágásakor éreztem), mely a friss bánatommal összetalálkozva mélységes szomorúságot 

eredményezett. A sírás, a beszélgetés és az energetikai feltöltés után sokkal jobban lettem, és úgy 

éreztem, képes vagyok a munkám mellett az álomkontrollra figyelve újra visszatérni a régi 

kerékvágásba.  

A feltöltődés azonban nem tartott sokáig; néhány nap után újra azt a felemésztő szomorúságot éreztem, 

amely távol tartott a barátoktól és egyfajta egyedüllétbe taszított. Újabb alkalommal mentem az 

energiával gyógyító ismerősömhöz, de ez a kezelés újfent csak átmeneti sikert hozott. 2 hónappal a 

történtek után még mindig zavartak az emberek körülöttem: magányra vágytam, és alapvető 

lelkiállapotom vagy a szomorúság, vagy az üresség állapota volt. Petivel egy szombati estén a barátaihoz 

mentünk, de néhány óra után menekülnöm kellett. Úgy éreztem megfulladok a sok ember között. Ezt 

éreztem néhány héttel korábban nővéreméknél is. Hazaérve Tarot kártyát raktam, mely olyan mértékben 

szíven talált, hogy zokogásban törtem ki: 

 
 

A három lap balról jobbra a múlt-jelen-jövő, avagy a probléma-tanács-várható végkifejlet hármas 

egysége. Az első kártya már puszta látványával is leírta a bennem lévő fájdalmat: mintha szíven szúrtak 

volna azzal, hogy minden reményem és pozitív hozzáállásom ellenére elvetéltem. Így hangzik a kártya 

leírásának lényege (szóról szóra megfogalmazva érzéseimet): „Az erős hattyút elárulták. Véres 

könnyeket hullatva gyászolja megsebzett szívét. Távolról sem elesett jószág, bármikor képes harcolni – 

de itt most nincs nyoma harci kedvnek. A megtört szív és bánat lapja ez. Nincs senki, aki vigaszt 

nyújtson. Győzzük le a szenvedést, a szívfájdalom valószínűleg elkerülhetetlen volt. Hadd folyjon el a 

kín, a fekete vér, és megtisztulva, fehér szárnyainkon felemelkedve járjunk el egy égi táncot.” A második 

kártya üzenete: „Merülj le egészen mélyre, igazság keresője. Ahhoz, hogy a tenger mélyének finom 

foszforeszkálását érzékeljük, a szemünknek hozzá kell szoknia a víz alatti világ félhomályához. Mert 

bizonyos dolgokat az éles fényben nem láthatunk. Ez a lap belső felfedezőútra invitál, hogy megtaláljuk 

a választ kérdéseinkre. Merüljünk el a lélek világába, hagyjuk a harsány hangokat, melyek szinte 

áthasítják az eget. A tenger, a víz tompítja az érzékeinkre mért támadásokat, itt minden 

gördülékenyebben és simábban megy. Itt és most ideje, hogy megszabaduljunk a türelmetlenségtől, és 

hagyjuk, hogy a hullámok magukkal vigyék.”  

A buliból hazatérve egy kád fürdővíz nyugtatta meg lelkemet, mielőtt kiraktam a kártyalapokat… A 

harmadik kártya középpontjában egy kislány áll. Ilyennek képzeltem én Lizát… A lap szövege, mely 

olvasatomban Róla szól: „A lány útnak indul és addig megy, míg kitűzött célját el nem éri. Vendégeket 

vár, akiket odavonz ártatlan csacsogása, szabad életszemlélete. Tudják, hogy a lányt nem kötik a 

„lehetséges korlátai”; az ő világában a halak ugyanúgy úszhatnak a levegőben, mint a vízben. Előrelép 

ekkor a Tündérek Királynője, a lány teát tölt, és mosolyogva átnyújtja neki. Ez a kártya a gyermekkori 

ártatlanság, jóindulat, nemes szándék jelképe. Arra buzdít, hogy szemléljük az életet kevésbé bonyolult 

és felelősségteljes módon.”  

Ebből a kirakásból tehát újra vigaszt kaptam: az első lap olyannyira volt találó, hogy éreztem; az üzenet 

egyértelmű. Igen, összetört a szívem, de NEM, nem szenvedhetek tovább! Talpra kell állnom, mert 

bizony Liza a túloldalon hozzám igyekszik, azonban ha én a szenvedésemmel vagyok elfoglalva, 
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lezárom előtte magam. Elhatároztam: hallgatok a kirakásra, és türelmetlenségemet levetkőzve 

megpróbálok lelkivilágomban mélyre ásva megértő és szeretetteljes lenni önmagammal szemben.  

Ez a cél lebegett a szemem előtt akkor is, amikor kezembe vettem Kryon: Hazatérés című könyvét, 

melynek már a legelején magamra ismertem: „Még mindig erős volt benne a gyász, és számtalan róluk 

készült fényképpel vette körül magát, hogy folyton emlékeztessék szülei életére – és halálára.” 

Íme egy fotó nappalim egyik polcáról: 

 
Eldöntöttem (ekkor még nem éreztem ugyan képesnek rá magam), amint újra pozitív tesztem lesz, 

szeretettel, de kiürítem ezt a polcot, mely a múltamra, az elvesztett szeretteimre emlékeztetett lépten-

nyomon. Mert ahogy Kryon fent említett könyvében olvastam: „Szeretteid emlékét az életed során 

megélt tapasztalások energiájában találod – nem pedig néhány régi tárgyban…Miközben az új energia 

felé haladsz, nem tarthatod magadnál a régit, még akkor sem, ha látszólag értékes dolgokban testesül 

meg. A kettő nem fér meg egymással. Ténylegesen egy új dimenzió felé tartasz már, és a régi dimenzió 

fizikai valósága nem fér össze az új dimenzió fizikai valóságával. ”  

Mindeközben Férjem – az agykontroll tanfolyam hatására - rendszeres relaxációba kezdett. Nagyon 

büszke voltam és tovább növekedett reményem, hogy (a nem fizikai okból eredő) magas vérnyomása 

végre gyógyszerek nélkül normalizálódhat.  

Dr. David R. Hawkins így ír az ERŐ kontra erő című könyvében: „Mindenki hallott már arról,… hogy 

miként vezethet az elfojtott harag magas vérnyomáshoz… a gondolati folyamatok megváltoztatásával 

minden betegségnek visszafordíthatónak kell lennie… addig nincs gyógyulás, amíg az alany nem 

tapasztal olyan alapvető, lényegi személyiségváltozást… a teljes hitrendszer mélyreható átalakulását, 

amit aztán egy hatalmas és hirtelen kialakuló tudati ugrás követ… A rosszindulatba szó szerint 

belebetegszünk… a szeretet kulcsfontosságú gyógyító tényező…” 

Hatalmasat csalódtam, amikor cégük üzemorvosa 180/90 (!!)-est mért nála. Peti még aznap újrakezdte 

a gyógyszerek szedését, én pedig újra csalódtam a spirituális útban. Nem elég, hogy teljes hitemmel 

bíztam benne, hogy egészséges baba fogan a pocakomban, akivel várandósságom és szülési élményem 

csodálatos lesz, ehelyett 2 hét leírhatatlan boldogság után hatalmas pofont kaptam. Mindez nem volt 

elég: 2,5 éve dolgoztam azon, hogy Peti egyenesbe jöjjön a vérnyomásával – most ez is értelmetlennek 

tetszett. Ráadásul házasságunk alatt segítségére voltam, hogy régi autóját lecserélje, de az újon is 

rengeteget bosszankodott. Úgy éreztem, hogy – legjobb szándékom ellenére - nem segítettem őt ebben 

a két dologban, hanem talán még ártottam is Neki. Az álomfejtésem ezen az éjszakán alátámasztotta 

gondolatomat: álmomban egy autót vezettem, melyhez egy másik volt kötve – vontattam. A másik 

autónak nem volt műszaki hibája, én azonban nagyon nehezen haladtam, és folyton attól féltem, hogy a 

vontatott járműnek árthatok. Megértettem: tudatalattim arra figyelmeztet, hogy feleslegesen harcolok 

férjem jólétéért. A csatáit csak ő maga vívhatja meg. Közöltem hát Vele, hogy a korábbi terveimmel 

ellentétben, mégsem azt fogom Karácsonyra adni Neki, hogy befizetem egy Belső Utazásra. 

Meglepetésemre ő úgy döntött, hogy akkor saját költségén, de elmegy a kezelésre. A meditáció 

folyamán olyan elfojtott feszültségek törtek fel benne, melyek megélésével és elengedésével Peti  

nagyon felszabadult. Vérnyomása hamarosan a normális tartományban kezdett el mozogni és maradt is 

ezután.  
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Ezek a csalódások újra a Hazatérés című könyv főhősére (Michael Thomas) emlékeztettek engem. 

Thomas esetén már a neve is árulkodik a bennem is újra és újra feltörő kettősségről. A Thomas név 

Hitetlenkedő Tamást szimbolizálja, míg Michael Mihály arkangyalt. Ebben a főhősben tehát – ahogyan 

bennem is - ott van a hit a spirituális világ iránt, de számtalanszor igyekszik benne a materiális 

gondolkodás is előtérbe kerülni, mely elhiteti vele, hogy egyedül van, hogy szenvedés és küzdelem 

pusztán az élete.. 

A Hazatérés című könyv olvasásával párhuzamosan haladtam Szepes Mária Az álom mágiája című 

könyvével, és igencsak meglepődtem, amikor az előbbiben az utóbbihoz kapcsolható utalást találtam:  

„-Mi az az álom, Michael Thomas? – az angyal kicsit közelebb lépett. Látogatás a biológiai és fizikai 

agyba, és ezen keresztül információk, sokszor metaforikus módon való átvétele arról az oldalról, 

amelyről én is jöttem. .. Lehet, hogy nem úgy fest, mintha a te valóságodról szólna, de valójában 

közelebb van Isten realitásához, mint bármi, amit gyakran átélsz!” 

Az utóbbi könyv így fejti tovább ezt a gondolatmenetet: „Testi-lelki-szellemi kondíciójának pontos 

diagnózisát időről időre megkapja minden egyes ember, álmában…. Az álom mágiája címből a mágia 

szó erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét.” 

Újabb formában érkezett hát életembe az „erő” (mely jelen volt gyermekkoromtól a vízilóval, a nyolcas 

számmal, és néhány éve a Tarot, no meg a Reiki szimbólumok által). 

Egy „véletlen” folytán ezen a napon rátaláltam az interneten Bagdi Bella egyik számára is, melynek 

üzenete szintén nekem szólt: „Elhiszem azt, amit még nem látok, hogy meglássam azt, amiben hiszek.” 

Próbáltam újra erre a gondolkodásmódra hangolni magam, és a sok-sok jó irányba mutató égi jelben 

bízva remélni, hogy mindennek oka volt, ami történt, és hogy hamarosan – immár tényleg - jóra fordul 

minden. 

2016. október 15., hajnali 3:41. Hirtelen „kipattant” a szemem az éjszaka közepén azzal az érzéssel, 

hogy megadták nekem fentről a választ… A választ a kérdésemre, melyet előző este, elalvás előtt 

feltettem (az álomkontroll 3. fokozataként először kértem segítséget): „Mi bajom van? Miért vagyok 

feszült? Miért haragszom a Világra és benne minden emberre? Miért feszülök be még a barátnőm 

közelében is? Miért van az, hogy életemben először még edzésen sem érzem jól magam? Mi ez a 

rettenetes érzés, hogy majd egyedül megoldom, nem kell mellém senki, én úgyis mindig egyedül 

vagyok?” 

Visszamegyek kicsit az időben – egyelőre csak egy napot. Ezen a reggelen a sógorom vitt be dolgozni, 

mert a kocsimat szerelőhöz kellett vinnünk egy utólag már értelmetlenné váló (szinte önmagától 

megoldódott!) probléma miatt. Reggel az autóban nővérem férjének beszámoltam arról, hogy olvasom 

a Tőle kapott Álom mágiája c.könyvet – parallel Kryon Hazautazásával, és hogy biztosan érzem – hiszen 

mindkét könyv (sőt Peti Agykontroll füzete is) az álomfejtés hasznosságára hívja fel a figyelmet - hogy 

valami miatt ez most feladatom. Hogy valamiként így fogok megérteni valamit, ami nagyon fontos. 

Ezen a napon valamivel később egy kolléganőm kicsit éles megfogalmazása miatt tőlem (immár) 

szokatlanul intenzív (feszült) reakciót éreztem magamon – hasonlót ahhoz, amikor néhány nappal 

korábban a dugóban teljesen kikeltem magamból. Ez a reakció újra bekapcsolta bennem a jelzőfényt: 

valami nincs rendben Veled, nem szoktál te már így befeszülni ilyen apróságokon!! Mi ez? Mi van e 

mögött? Este elkísértem Petit az ő Belső Utazására, melyet úgy döntött, hogy kipróbál, hátha segít a 

vérnyomását rendbe hozni, gyermekkori blokkjait feloldani. Amikor kijött és elmesélte az élményeit – 

amellett, hogy nagyon örültem, mert igazán jól sikerült az Belső Utazása - az a furcsa gondolatom támadt 

(ami 1 héttel korábban is, amikor egy távoli ismerőst kísértem el hasonló kezelésre, hogy tanulási céllal, 

közös megegyezés után végighallgassam, miként zajlik ez a gyakorlatban), hogy milyen „jó” ezeknek 

az embereknek, hogy az a legnagyobb bajuk, ami az én gyermekkoromban az én legkisebb problémám 

volt. Egyiküknek az Apukájával volt nehézsége, másikuk komoly anyagi problémákat élt át, azonban az 

Édesanyjuk ott volt mellettük és mindig, mindenben támaszuk volt! Nekem ez nem adatott meg, hiszen 

már 8 éves koromtól a függéseinek élt mindkét szülőm. Hiszen ez az én bajom! Ezért vagyok ennyire 

megzuhanva! Hiszen ezért érzem úgy, hogy haragszom a férjemre, amiért néhány napja egy nekem 

fontos esemény helyett az edzését választotta. A tudatom nem volt mérges ezért, de a lelkem mégis falat 

épített közénk! Hát ezért! Mert ez az eset – főleg felidézve a vetélésem utáni egyedül töltött este 

rettenetes magányát is - gyermekkoromra emlékeztetett!!! Arra a kicsi Szandrára, aki jólelkű volt és 

soha senkinek nem ártott volna, csak inkább segíteni szándékozott mindenkinek. Arra a hatalmas szívű 

gyermekre (a Kryon könyv főszereplőjét Tiszta Szívű Michael Thomas-nak hívják az angyalok, mely 

minden alkalommal kicsit önmagamra emlékeztet, amikor elolvasom), aki szinte mindig egyedül volt!  
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Hirtelen összeállt a puzzle minden darabja! Megértettem, hogy az elmúlt több, mint egy hónapban 

(amióta az álomkontrollt gyakoroltam) miért játszódott szinte minden álombéli jelenetem a kispesti – 

gyermekkori - házunkban. Hiszen a probléma itt gyökerezett, itt kellett „feltárást” végeznem”. Hiszen 

ezért indultam útnak minden kineziológiai kezelés hipnózisában ebből a házból, illetve az itteni 

szobámban található kis kuckóm nyújtotta biztonságból – mások a tengerpartról, vagy épp kedvenc 

kirándulóhelyükről indulnak. Hiszen ezért érintett olyan mélyen, amikor az előző két délután két 

kolléganőm mondta azt (egymástól függetlenül), hogy mennyire sajnálja, hogy kevés ideje van a 

gyermekével játszani – velem sosem játszottak a szüleim! Emlékszem, milyen irigykedve bámultam 

régi “Gazdálkodj Okosan”-unkban a megsárgult papírt, melyen az állt, hogy Bea, Apu, Anyu… 

Nővéremmel még játszottak…. Neki még ott voltak. Mire (Beával 8 év van köztünk) én babából 

gyermekké váltam, ők már nem foglalkoztak velem. 8 éves koromig csak az építkezés miatt, utána pedig 

már a függőségeik választották őket el tőlem. Nővérem egy ideig hol ott volt nekem, hol nem, hiszen 

15 éves koromig otthon élt ugyan, de már 10 éves koromtól komoly párkapcsolata volt. Ahogyan ez a 

gondolat beugrott, úgy jött még egy csomó másik. Eszembe jutott, hogy amikor aznap hajnalban 

kipattant a szemem, egy rémes álmom (éppen újra Édesanyám részegsége miatt voltam fiatalon teljesen 

elkeseredett és tehetetlen) közepén beugró gondolat miatt felriadtam, az első mozdulatom a vízilovam 

magamhoz szorítása volt. Megértettem, miért oly fontos nekem ez a jó félméteres rózsaszín plüss. Nem 

pusztán azért, mert a víziló az erő szimbóluma! Ennél ez a „játék” sokkal több nekem! Ő volt a 

menedékem, a támaszom gyermekkoromban, amikor az Apám részeg volt, az Anyám be volt 

gyógyszerezve, Tesóm pedig  a barátjával volt, és túl késő/hideg volt ahhoz, hogy kimehessek a 

kutyáimhoz. De ő volt a társam akkor is, amikor elköltöztünk otthonról, és hosszú évekig nem is 

láthattam a kutyáimat, amikor hol anyaotthonban, hol mini garzonban tengődtünk (néha józan, de 

többször nem) Anyukámmal. Ahogy ezt megértettem, bevillant szinte már abnormális rajongásom a 

kutyák irányába is. Hiszen ezért nézek minden közepes vagy nagytestű kutyára úgy, mintha lelki társam 

volna! Hiszen Sátán (csodás rotweiler-ünk) oly sokszor nyújtott nekem vigaszt az otthoni viharokban. 

Nem pusztán játszótársaim voltak ők Rexikével (kis útszéli keverék kutyusunkkal), de nyakukba 

borulva mindig kizokoghattam nekik a családban történteket. Beugrott az a néhány nyári este, amikor 

nagyjából 13 éves lehettem, és Faterom lent hagyott engem Anyával és  Sátánnal a tanyánkon. Anya 

végig be volt rúgva… Egyedül voltam a semmi közepén a részeg anyámmal, napokig. Emlékszem: nem 

akartam még csak a házba sem bemenni; Sátánnal a mezőkön vártuk, hogy végre értünk jöjjön valaki. 

Rettenetes emlék ez… Szegény kislány. Utóbbi gondolatom hozta a következőt: mi van, ha Lizát tudat 

alatt ettől is féltettem eddig? Mi van, ha egyszerűen a saját rémes gyermekkorom miatt féltem a világra 

hozni egy gyermeket? Mi van, ha tudat alatt meg akartam óvni attól a rettenetes magánytól, amiben az 

én gyermek - és fiatalkorom zajlott?  

Ahogy hajnalban ott álltam az ablakunk előtt a vízilovamat szorongatva és zokogva, újabb képek 

villantak az agyamba. Eszembe jutott a szíven szúrt hattyút ábrázoló Tarot kártya, melynek leírása 

egyértelműen a magány érzetét idézi. Beugrott a régi fotó, melyet épp a minap láttunk a férjemmel, aki 

rá is csodálkozott: „még edzőtáborba is magaddal vitted a vízilovat?”. Igen! Ezen a ponton pedig meg 

is értettem, hogy miért! Mert ő volt a társam, a védelmezőm, a támaszom! Nem mehettem nélküle 

napokra el valahova!  

Amikor mindez összeállt a fejemben, először felmerült bennem Egóm önsajnálata: „Szegény én, miért 

kellett nekem ennyit szenvednem? Nem ezt érdemeltem, hiszen jó ember vagyok.” Ekkor eszembe jutott 

a Hazatérés című könyv néhány idevágó sora: 

„…életednek minden látszólag negatív eseményét végignézve megértsd: te magad segítetted 

megteremteni őket. Segítettél a megtervezésben, és a végrehajtást is a tervek szerint időzítetted. Más 

szóval te voltál értük a felelős. … amit tragédiának nevezel, az jelen gondolkodásmódod szerint ugyan 

szörnyű esemény, mégis leírhatatlanul nagy ajándék is. Nem a konkrét történés a lényeg, hanem  az 

egészre való hatása. … Te és mindazok, akik életedben szerepet játszottak, együtt terveztétek meg 

gondosan mindannak a lehetőségét, ami veled történt. … Te és a többiek felvázoltátok fejlődésed 

lehetőségeit. Néhányan magukra vállalták, hogy lökdösnek és ütlegelnek majd téged. Néhányan 

azonban azt vállalták, hogy ők lesznek a homok a gépezetben, mások azt, hogy társaid lesznek, és igen, 

néhányan azt, hogy korai halálukkal segítik fejlődésedet és egyben sajátjukét is.” 

Ezen gondolatok felidézése után pedig a bizonyosság kerített hatalmába, hogy mindennek a sok 

szenvedésemnek igenis értelme volt! Lélekcsoportommal azért állítottuk így össze életemet, hogy az 

átélt és túlélt rémségek után hiteles és jó lélekgyógyító lehessek! Olyan segítő, aki nem könyvből tanulta 
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a tanácsadást, hanem aki az életében valóban megharcolta a nehézségeket és megtalálta a fényt az alagút 

végén. Így fogok egyszer majd segíteni tudni a hozzám fordulóknak, hogy ők is megérthessék életük 

tanításait, és azokból tanulva jobbra fordíthassák sorsukat! 

Ahogy mindez helyre került bennem és zokogásom abbamaradt: egyszeriben megszűnt a torkomban 

addig érzett gombóc is! Úgy éreztem, sikerült a „gombócként” manifesztálódott fájdalmaimat 

feldolgozni, átalakítani. Hiszen ez az egész régi és oly sokáig tartó sérelem, fájdalom azóta is mindig 

elkísért! Mindig ez volt az oka, ha elkeseredtem, amikor a párom/testvérem/barátnőm épp nem volt 

mellettem, amikor szükségem lett volna rá. Azt is megértettem, hogy nővéremmel a kapcsolatunkban 

valószínűleg emiatt volt sokszor feszültség. Nekem mindig az volt a bánatom Vele kapcsolatban, hogy 

nem éreztem őt annyira közel, amennyire szükségem lett volna Rá. Hiszen innen gyökerezik ez is! 

Azokból az egyedül töltött napokból, estékből, ahonnan már gyermekkoromban és később kamasz, majd 

fiatalkoromban is hiányoltam őt! Hiszen amíg velünk élt, Fater és Anya függőségeit látva legalább 

vigaszt nyújtottunk egymásnak.  

3 és fél órával az ébredésem után a kanapén fekve végére értem ezen sorok leírásának, és arra gondoltam, 

micsoda megkönnyebbülés! Napok óta azon töprengtem, vajon újra energiával gyógyítóhoz kell-e 

mennem, hogy kicsit megint jobban legyek? Ekkor úgy éreztem: talán már nem kell segítség, mert az 

égiek megmutatták nekem a fájdalmam forrását, és azzal, hogy mindezt papírra vetettem, talán az 

elfogadás és feldolgozás is megtörtént. Kryon szavaival vigasztaltam magam: „A jövő még nem elérhető 

a számomra, de Isten tudatában már mindez lejátszódott. Ennek a helyzetnek a megoldása is 

megszületett már, csak előttem nem fedi még fel magát. Ahogy eddig, ezután is megtudok mindent, 

amikor kell. Rendelkezem a tudással, az erővel!” 

Az álomkontrollnak köszönhető csodás, öngyógyító felismerésem azonban hamarosan csak egy újabb 

lépcsőfoknak bizonyult lelki békém megtalálásához. Néhány nap kiegyensúlyozottság után ugyanis 

újfent visszasüppedtem melankóliámba. Éreztem: valami még mindig bánt, valami bujkál bennem, ami 

gyötör és szeparációra kényszerít. Estéimet továbbra is otthon töltöttem, barátok és edzés nélkül. 

Időpontot kértem hát (és kaptam október 24-re) ahhoz a hölgyhöz, akinél 1 hónappal korábban már 

tanulni jártam. A hipnoterápia elképesztő eredményt hozott! Ráébredtünk, hogy lelkemben a szégyen 

érzése (mely a legalacsonyabb rezgésű érzés –még a gyűlöletnél is rombolóbb!) okozza a gondokat. 

Szégyelltem, hogy nem vagyok képes egészséges kisbabának életet adni. Úgy éreztem, hogy női 

mivoltom gyökereiben kérdőjeleződik meg emiatt. A hipnózisban belementünk ebbe a fájdalomba, és 

két olyan párhuzamot találtunk, mely az én jelenlegi életemtől független volt ugyan, azonban lenyomatát 

megtette rám. Az egyik esemény anyai nagymamám háborúban átélt fájdalmát jelenítette meg, a másik 

pedig saját előző életemet. Mindkettő a szégyen érzetét aktiválta bennem, s amikor ezeket a hipnózisban 

helyükre tettük, lelkem felszabadult!! Újra azt éreztem, hogy önmagam vagyok, hogy van kedvem 

emberek közé – sőt, akár edzésre is - menni. 

A kezelés után 3 héttel megtörtént, amitől minden értelmet nyert! Újból pozitív lett a terhességi teszt, 

amit elvégeztem!! Nagyon boldog voltam, megértettem, hogy a vetélésnek is rengeteg oka és célja volt! 

Másik orvoshoz kértem például időpontot, de még aznap el is kezdtem használni a magzat megtartására 

3hónappal korábban (akkor túl későn) felírt gyógyszert. Tudtam és éreztem: most minden rendben lesz.  

Egy héttel később azonban rá kellett ébrednem, hogy újra tévedtem… Az élet újabb pofont szánt nekem, 

ugyanis életem második terhessége is vetéléssel végződött, 5 hetesen.. 

Teljesen összetörtem. Úgy éreztem, mindennek vége. Nekem már csak ez jut… Sikertelenség és/vagy 

csalódás. Elvesztettem minden bizalmam és hitem. Nem Isten létezésében, hanem abban, hogy valaha 

is megkaphatom az egyetlen dolgot, amire igazán vágytam az életemben, és amit nem tudtam 10 

körömmel sem megszerezni magamnak. Abbahagytam az imádkozást és mindenféle „spirituális” 

megerősítést. Ez alkalommal nem pusztán lelkileg, de testileg is nehezen épültem fel. Egy hónappal a 

vetélés után még mindig bele-belehasított a fájdalom a hasamba, így tornázni egyáltalán nem tudtam. 

Majd 2 hónap teljes letargia és bezárkózás után Szilveszterkor eldöntöttem, hogy januárban további 

kivizsgálás alá vetem magam. A sors adott egy iránymutatást, ugyanis a Facebookon egy ismerősöm 

ismerőse meghívott egy csoportba (inzulinrezisztenciások közössége), ahol egy hölgytől megtudtam, 

hogy velem teljesen azonos cipőben jár, és éppen két hete (több év nyomozás után) találták meg a 

problémát nála: a vérében az NK funkció (védelmi mechanizmus) túlteng és elpusztítja a 

megtermékenyült petesejteket. Én is elmentem ugyanerre a vérvételre, és nálam is ez a hiba 

bizonyosodott be. 2017. februárjában elkezdtem gyógyszert szedni ez ellen (is). Néhány hét után 

szaporodni kezdtek migrénes fejgörcseim, melyek néha egészen hányásig fokozódtak. Egy idő után 
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gyanút fogtunk, és utána olvastunk az új gyógyszer mellékhatásainak: nos igen; 10-ből 1x (azaz igen 

gyakran) kivált fejfájást… Ez persze csak a kisebbik gond volt (hiszen a célért bármit megtettem volna), 

de elkezdődött újra még valami; hónapról hónapra reménykedés, majd csalódás amikor újra és újra 

menstruálni kezdtem. Megint nehezemre esett edzésen részt venni – egy alkalommal sírva hazarohantam 

egy apró félreértés miatt. Egyszerűen nem bírtam elviselni, ha valaki véletlenül kicsit is erősebben 

megütött – folyton arra gondoltam, hogy „lám, ennyit érek; 36 évesen gyereknevelés helyett mellbe 

vágnak, hasba rúgnak... milyen nő az ilyen?!”. Emellett ezúttal teljesen eltávolodtam az összes 

barátomtól és gyakorlatilag a családomtól is. A Férjemen kívül senkivel sem töltöttem szívesen időt. 

Áprilisban döntöttem és közöltem a Párommal: nem tudom ezt tovább csinálni. Kértem, adjunk egy 

határidőt, ami után abbahagyhatom a gyógyszereket, a diétát és ezt az egész lelki gyötrődést. 

Megegyeztünk: ha szeptemberig nem jön össze a baba, akkor leteszünk róla.  

2017. áprilisának első 3 napjában – beletörődve, hogy gyermekáldás helyett a Jóisten a másokon való 

segítést tűzte ki számomra célul - Prágába utaztam és elvégeztem Brandon Bays Belső Utazás című 

alapszemináriumát. Megerősítés volt számomra ez a néhány nap: a meditációk alatt egyrészt rám nézve 

semmi újdonság nem derült ki, másrészt azoknál, akiknek én csináltam a hipnózisukat, mindig valami 

komolyabb bonyodalom merült fel, én pedig végül mindig megoldottam és pozitívba fordítottam a 

helyzeteket. Hazatérésem után megszerveztem a következő néhány hétvégémet, és elkezdtem itthon, 

önállóan gyakorolni a családomon és a barátaimon.  

De ezen a héten találtam rá arra a képre is, mely tökéletesen tükrözte addigi szenvedésem, és mely valódi 

hitem megszületését szimbolizálta számomra. Eldöntöttem: e kép kerül jelen könyvem borítójára, hiszen 

oly csodálatosan összegzi életünk értelmét. 

2017. július 31.: késni kezdett a havi ciklusom. Nem. Nem csinálok tesztet. Szánalmas az egész, minek 

patikába menni, megint csak csalódni fogok! 2 nappal később úgy döntöttem – miután kisírtam 

magamból a félelmet - csak megcsinálom azt a tesztet. Pozitív lett. „Mit is érezzek?? Két ekkora csalódás 

után hogy mernék örülni?? Sírok, zokogok. Miért nem lehetek boldog, miért kell rettegnem újra a 

veszteségtől?” Angyali segítségre volt szükségem, Mihály arkangyalt hívtam támaszul. Kértem: adjon 

erőt, hogy képes legyek nem félni, nem a rosszra gondolni. Mindeközben azért védjen meg a csalódástól 

is; adjon erőt, hogy ne reménykedjek, ne legyek boldog, csak hagyjam, hogy múljanak a napok, és talán 

megélhessük, hogy az első trimeszter után minden rendben legyen!  

Drága Mihály nem tétlenkedett: pontosan úgy lett, ahogy kértem, nem féltem, nem rettegtem és nem is 

reménykedtem a következő 10 hétben. Megéltem az émelygést, a fáradtságot, megkönnyeztem amikor 

először láttam kicsikénket az ultrahangon és hallottam az ő szívhangját.  Aztán eljött végre a nap, amikor 

a vízválasztó vizsgálat megtörténhetett: 2017.09.28. A doktornéni szerint tökéletes a nyaki redő, épek a 

végtagok, optimális a szívhang! Én annyira, de annyira zokogtam amikor kijöttem a rendelőből! Immár 

el mertem hinni: úgy fest, szülők leszünk! Méghozzá nem hagyott cserben a megérzésem, illetve 

mesterséges úttal szembeni ellenérzésem. Hiszen babácskánk végül mégis itthon, apa-anya ölelő karjai 

között fogant meg! Annyira fantasztikus érzés ez! 

  
Liza baba 12 hetesen a pocakomban –maga a Csoda! 
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Elérkezhetett tehát az ideje a korábban magamnak tett ígéretem (47.o.) betartásának: szeretettel, de 

összepakoltam a nappalink polcán „őseim” emlékeit, és férjemmel, illetve kislányommal kapcsolatos 

tárgyakat tettem a helyükre, hogy a múlt fájdalmas energiái helyett a jelen/jövő boldogságát láthassam 

nap, mint nap:  

 
 

 
jóportál.hu 

 

Liza csodálatos fogantatása után várt rám még egy nehézség, méghozzá a munkahelyemen. Sajnos a 

főnököm nagyon rosszul fogadta a hírt, hogy 1,5 évre itthon terveztem maradni. Azt mondta, hogy ez 

felelőtlen vezetői magatartás, és hogy megingott bennem a bizalma. Mindez a szeptember végi 

bejelentésem alkalmával történt és sajnos innentől kezdve nagyon sok szomorú és elkeseredett perc várt 

rám. Sokszor sírtam, mert igazságtalannak éreztem viselkedését, és közben lelkiismeret furdalásom volt, 

hogy a kisbabám a pocakomban elkeseredettnek érez, holott én kellene hogy legyek a világon a 

legboldogabb! Ezek az események sarkalltak arra, hogy várandósságom utolsó 1,5 hónapját munka 

nélkül, otthon töltsem. Idővel aztán rájöttem, hogy így legalább lett bőven időm hypnoszülés 

tanfolyamra járni, illetve az ott tanultakat napi szinten gyakorolni, hogy amikor majd eljön a nagy nap, 

békében jöhessen világra kicsi lányom.  

Március 10-én pocakos fotózásra mentünk:  

 
”Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt…” 

http://jóportál.hu/
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Amikor a munkahelyi nehézségeim már olyan mélyre jutottak, hogy sokszor éjjel is a jövőnkön 

aggódtam, egy éjszaka különös álmot láttam. Vonattal utaztam külföldre, de elágazott az út. Balra egy 

korombeli hölgy cégének birodalma volt, és én úgy döntöttem, meglátogatom őt. Másnap reggel írtam 

ennek a cégvezetőnek, és fantasztikus dolog történt! Azt válaszolta, hogy nagyon örül, hogy írok, mert 

bizony jópárszor gondolt rám, hogy örülne nekem a csapatában. Megvolt az első személyes találkozó, 

majd részt vettem az évindító csapatépítőn, később képzéseken, majd megbeszéléseken, illetve otthonról 

dolgoztam; fordításokat, táblázatokat, dokumentum összefoglalókat készítettem, ahogy az időm 

engedte. 

Április 2-án pedig megtörtént a várva várt csoda (mely a hypnoszülés gyakorlásának hála csodálatos 

emlék mindannyiunk számára): megszületett a mi Lizánk, akiből hamarosan gyönyörű és egészséges 

babalány lett: 

  
Liza 2 hónaposan 

Megértettem: nem véletlenül kellett ennyi évet várnom kislányomra! Rájöttem, hogy ha évekkel 

korábban születik meg, akkor (amellett, hogy nem a megfelelő apukája lett volna) bizony szeretetpótló 

szerepe töltött volna be az életemben és valószínűleg rá támaszkodtam volna, hogy a bennem levő űrt 

betöltse. Így viszont elég idő eltelt ahhoz, hogy egész emberré váljak, aki a gyermekét gyermekeként 

szeretheti, nem pedig elszívva az energiáját a saját szeretettankjának töltése érdekében! 

Idővel pedig –ahogy kicsikém cseperedett- azt is megértettem, hogy ennyi időre volt szükségem ahhoz, 

hogy türelmessé váljak! Néhány évvel korábban még frászt kaptam attól is, ha a közértben sorba kellett 

volna állni –hogy viseltem volna el azt, hogy a gyereknek minden 100szor kell elmondani?! :-D 
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2018. szeptemberében a szinkronicitás újra megnyilvánult az életemben. Vagy talán szivárvány 

gyermekem teremtette meg magának a csodát, nem tudom. Minden esetre –bár nagyon szerettem a 

XX.kerületi otthonunkat- egy, a kerület jövőjével kapcsolatos hihetetlennek tűnő rémhír valahogyan 

(bár nem is hittem el) cselekvésre késztettett. Nézelődtem kicsit egy ingatlanos közvetítő oldalon és 

rátaláltam álmaim otthonára… Gondoltam magamban, hogy ez milyen csodálatos, de kinek van ennyi 

pénze?! Minden esetre gondoltam, miért is ne?! Felhívtam a hirdetőt. Elmentünk, megnézni a házat, 

amiről kiderült hogy egy ingatlanos házaspár bérli. Mondtam Nekik, hogy nincs ennyi pénzünk, de van 

egy lakásom, esetleg megnézhetik. Nos, megnézték és több, mint 2x annyiért adták el 2 hét leforgása 

alatt, mint amennyiért 5 évvel korábban vettem! Így elegendő volt a 2 lakáskassza szerződésünket 

felhasználni és már költözhettünk is! Nos, így működik ez! 2 titok van itt, az egyik a HÁLA, amit mindig 

éreztem a korábbi otthonom (sőt az azt megelőző miatt is), illetve az, ha az ember elengedi az irányítási 

mániáját és engedi az intuíciókat megjelenni az életében.  

 

 
 

2018-2019-ben elvégeztem a Belső Utazás tanfolyam összes fokozatát, és elkezdtem megcsinálni az 

akkreditált terapeutává váláshoz szükséges 49 esettanulmányt. Tudtam és éreztem, hogy a Journey, azaz 

a Belső Utazás az én valódi hivatásom!  

Itt jegyzem meg, hogy ezeket a képzéseket csak külföldön lehet elvégezni, ami komoly anyagi 

befektetést igényel. Az utolsó 1 hetes tanfolyamra, amit Hollandiában tartottak már nem tudtam a 

GYED-ként kapott összegből eljutni és megtakarított pénzemből is kifutottam addigra. Az élet azonban 

újra kisegített. Egyrészt bebizonyosodott, hogy ott a helyem a szemináriumon, mert váratlanul komoly 

összeghez jutottam, másrészt újfent beigazolódott az is, hogy semmi nem történik véletlenül. Ugyanis 

nem akárhonnan érkezett a váratlan anyagi támogatás! Volt főnökömmel megállapodtunk abban, hogy 

közös megegyezéssel elválunk a történtek után és ő belátta, hogy hibázott velem kapcsolatban, illetve 

elmondta, hogy szeretné helyrehozni a dolgot amennyire lehet. Olyan összeggel engedett hát el, melyből 

meg tudtam finanszírozni ezt az utolsó képzést, mely lehetővé tette, hogy elinduljak a Belső Utazás 

professzionális útján.  
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Rövid részlet Brandon Bays Belső Utazás Gyermekekkel című könyvéből, mely jól jellemzi ennek a 

módszernek a mibenlétét: 

 
 

Liza születése után másfél évvel - a Belső Utazás gyakorlása mellett - négy órában dolgozni kezdtem a 

fent említett ismerősömnél és remekül éreztem magam a szuper kollektívával, az izgalmas feladatokkal! 

Együttműködésünk kölcsönös rugalmasságon alapult, így belefért az időmbe, hogy megcsináljam a 

Belső Utazás terapeutává válásomhoz vezető utolsó lépést, a 49 esettanulmányt. Mindeközben 

rengeteget gyakoroltam és fejlődtem, illetve tervezgettem, hogy miként fogok a jövőben a gyermekekre 

specializálódni. Brandon Bays, Belső Utazás Gyermekekkel című könyvének alábbi sorai ugyanis 

szíven találtak. Általuk felismertem, hogy pontosan ez az, amire én is vágyom:  

“Leghőbb vágyam, hogy ezeknek a gyönyörű és csodálatos lelkeknek a szüleiként és gondozóiként 

megtanuljunk- a szó igazi értelmében- partnerek lenni az ő igazi énükhöz elvezető és gyógyító hatású 

utazásaikon.”  

 

2020. márciusában tettem le az utolsó esettalulmányom utolsó utánkövető lépését is és ekkor küldtem 

el Amerikába a teljes dokumentációt ellenőrzésre. Az elbírálás több, mint 1 hónapig tartott, így 

áprilisban kaptam meg végül a jó hírt, majd postán az akkreditációmat! Leírhatatlanul boldog voltam!  

 

 



~ 58 ~ 

Máris intézni kezdtem a tevékenység végzéséhez szükséges jogi hátteret, illetve nagyjából 2 nap alatt 

összeraktam a saját weboldalamat (www.belsoutazasszandraval.hu). Ekkorra a logómat és a 

névjegykártyámat már megterveztem, sőt a FB és Insta fiókjaimat már fél éve elkészítettem és 

igyekeztem (és igyekszem a mai napig is) folyamatosan értéket közvetítő posztokat kirakni rajtuk.  

Drága utazóimat Pestszetnlőrinci otthonomban fogadtam, majd megszületett a gondolat, melynek 

nyomán 2020. májusában megrendeltem udvarunkra egy csodás faházat. Ez a kezdete volt egy ugyan 

mini, mégis rengeteg munkával járó építkezésnek, mely 2020. decemberére ért teljes mértékben véget. 

Az eredmény önmagáért beszél, leírhatatlanul hálás vagyok az égieknek ezért a csodálatos kis 

szentélyért, ahová mindenki örömmel lép be. 

 

 
 

2020. 2. felében még 4 kiemelkedő jelentőségű dolog történt velem Belső Utazás kísérői 

pályafutásomon. Az első csupán indirekt tartozik ide, ugyanis a korábbi 4 órás munkaviszonyomat 

felváltotta egy 8órás pozíció, melyet kislányom miatt 3hónap után feladtam (mivel a heti 3 utaztatás 

mellett gyakorlatilag cask a vasárnapjaimat tudtam Lizával tölteni), azonban a faház teljes fennmaradt 

költségét ki tudtam általa termelni. A másik, hogy egy kedves barátom felhívott azzal, hogy látta a 

gyenge próbálkozásomat a videós bemutatkozással, és felajánlotta, hogy biztosít számomra profi 

felszerelést a rövid filmek elkészítéséhez. Hááát, be kell valljam, nagyon stresses voltam a videózás 

gondolatától, de megutaztattam magam a fóbiám ellen, és kértem szeretett segítőm, Mihály Arkangyal 

segítségét, aki azt hiszem, egész jó munkát végzett… Itt megtekinthetőek a bejelentkezéseim: 

https://www.youtube.com/channel/UC6clBGzL8Qgm3S4znYIAGjw 

A harmadik dolog, hogy megismertem Tarjányi Nanettát. Nanit a SzervAtlasz miatt kerestem fel, 

gondoltam megtanulom ezt a módszert, hogy hathatósabban átlássam a betegségek lelki okait. 

Elvégeztem az alapképzést, de bevallom, rá kellett jönnöm, hogy ez nekem kínai… Maradok a jól bevált 

könyvemnél (Jacques Martel: Lelki eredetű betegségek lexikona), azt legalább értem is :-D Nanitól 

azonban tanultam valami nagyon értékeset. Bábus családállítást! Azóta nagyon sok vendégemet 

segítettem komoly felismerésekhez ezzel a módszerrel, amiért Drága Naninak örökké hálás leszek. Íme 

néhány gondolat ebben a témában: https://www.belsoutazasszandraval.hu/babus-csaladallitas/ 

 

 

http://www.belsoutazasszandraval.hu/
https://www.youtube.com/channel/UC6clBGzL8Qgm3S4znYIAGjw
https://www.belsoutazasszandraval.hu/babus-csaladallitas/
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Az utolsó, kiemelkedő, és a további segítői munkámat is meghatározó esemény 2020. novemberében 

történt, amikor elmentem egy 2napos hipnózis ismétlő hétvégére. Ott ugyanis megismerkedtem szuper 

kollégákkal, akikkel később kölcsönösen segítettük egymást –Borsodi Annával erről 2021. elején videót 

is forgattunk, illetve Darázsi Péterrel, akitől pedig “ellestem” a tudatalatti inspirálásához történő kártyák 

használatának módszerét, melyet azóta is gyakran használok a Belső Utazásra történő, ráhangolódó 

beszélgetéseim során. Íme az az 5 lap, amit én magam húztam Petyánál, amikor az utolsó 

munkahelyemen a felmondáson hezitáltam. Amikor az első kártyát húztam (ez mutatja meg, mi adott 

már a célunk –az enyém az, hogy a HIVATÁSOMNAK éljek- eléréséhez), éreztem az eufóriát, amit az 

egyes Belső Utazás kísérések után: mintha be volnék kötve egy égi fényforrásba és én magam is abban 

fürdőznék. ❤️ Amikor viszont a 2.kártyát húztam (azt mutatja, mi gátol a célunk elérésében), akkor 

elképesztően intenzív érzelmek törtek ki belőlem, ugyanis ebben az ábrában én egy tollvonást láttam, 

amivel az ominózus cégnél a vezetők a kollégák sorsáról döntenek. Nem, ebben én többé nem akartam 

résztvenni!! Jó és megnyugtató volt ezt ilyen tisztán meglátni és megérteni; elképesztően 

megkönnyítette a döntésem meghozatalát. 

 

 
 

Így végződik hát ez a történet, az életem (eddigi) története. A sok-sok megpróbáltatás után, feladva az 

EGÓmat, lecserélve az Univerzumba vetett hitre, végül megkaptam mindent, amire csak vágytam. 

Hiszen végre megszerettem magam és elhittem, hogy megérdemlem a jó dolgokat az életben. 

Megérdemlem a szerető férjet, a szép otthont, az anyagi biztonságot, az egészséges gyermeket és a 

szeretett hivatást! Kívánom, hogy minden Kedves Olvasóm átélhesse, megkaphassa ugyanezt!  

 

Namasté, azaz Üdvözlöm a Benned lakó Isten(i)t!  
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VI. ÚTMUTATÓ JÓTANÁCSOK AZ ÉLETHEZ 

 

„A Szentírás azt mondja, hogy felkentek vagyunk. A felkenés szó jelentése: bátorság, erő és képesség. 

Ez azt jelenti, hogy képes vagy arra, amire Isten hivatott. Meg tudod valósítani céljaid, megvannak az 

ötleteid, a kreativitásod, a tehetséged ahhoz, hogy sikeres légy. Túl tudsz lépni minden 

akadályon. Erővel vagy felfegyverezve minden csatához. 

Azok az erők, amik veled vannak, hatalmasabbak azoknál, amik ellened vannak. Felkentnek lenni azt 

jelenti, hogy Isten már felsorakoztatta a megfelelő embereket, hogy utadba kerüljenek. Már 

felsorakoztatta a szerencsés helyzeteket. Mindened megvan ahhoz, hogy győzelmes életet élj. Nem 

átlagos, éppen elviselhető, középszerű életet, hanem te kiváltságra születtél. 

A nagyság magjait hordozod magadban. Sosem kellene szenvednünk, hanem mindig felszabadult életet 

kell élnünk. Talán nem tapasztaltad meg a múltban, de ha bízol, akkor csak idő kérdése és már 

közeleg. Ne ragadj le ott, ahol vagy. Ne légy gyenge, legyőzött mentalitású. Húzd ki magad és legyen 

olyan a hozzáállásod, hogy én felkent vagyok, meg tudom valósítani álmaimat, le tudok győzni minden 

akadályt, a Világegyetem megalkotója fegyverezett fel erővel és tudással. 

Nem mások irányítják végzeted, hanem Isten. Ő már felsorakoztatta a megfelelő embereket, helyzeteket. 

De neked is meg kell tenned a részed és hinned kell, hogy áldott vagy. Hinned kell, hogy kiváltságos 

vagy. Ha egy ajtó bezárul, ne hátrálj meg, hidd, hogy Isten kinyit egy másik ajtót.” jóportál.hu  

 

Életem útját azért vetettem papírra, hogy megmutassam: senkinek sem könnyű, mégis minden 

nehézségből (lelkiből, testiből egyaránt) ki lehet lábalni! Sosem szabad feladni, minden fájdalmat meg 

kell élni, el kell gyászolni, és a tanulságot levonva tovább kell lépni, hittel, bizalommal. Az eddigi 

oldalakon, életem eseményein keresztül megvilágítottam, hogy a boldog élet eléréséhez mennyire fontos 

az önismeret, a(z ön)szeretet gyakorlása, a megbocsátás, az elengedés és az energiáink töltésének 

megfelelő módja.  

Joseph Cambell mondta: „Minden mítosznak a tudat átformálása a tárgya. Eddig így gondolkoztunk, 

mostantól másként lesz. A tudatot vagy megpróbáltatások, vagy villámcsapásszerű felismerések 

gyúrhatják át. Minden erről a kettőről szól.” 

Elizabeth Lesser, a Főnix szárnyalása című könyvében pedig ezeket az idevágó gondolatokat 

olvashatjuk: 

„Túléltük a hányattatásokat, jobban mondva felismeréssé formáltuk az átélt szörnyűségeket. Mostantól 

új szemlélettel közeledhetünk bajainkhoz. A változás és a veszteség továbbra is kivethet minket a 

nyeregből, de újra lóra szállhatunk, erősebben, mint valaha. Az élet előrehaladtával, miközben 

folyamatosan átformáljuk és finomítjuk tudatunkat, egyre bölcsebbek, belátóbbak és ellenállóbbak 

leszünk, és mélyebben hiszünk az élet értelmében. 

…miként nyílhatunk meg, miután összetörtünk; hogyan születhetünk újra halálunk után; miként 

szárnyalhatunk újra, főnixként támadva fel hamvainkból: meditáció, pszichoterápia, ima… csoporttal 

megosztott élettörténetek… testmozgás… legyen az jóga, vagy a harcművészet valamelyik ága.”  

Én ezt a felsorolást kiegészíteném a sírással. A sírással, hiszen: „A haragos nő sírni kezdett. Tudtam, 

hogy ez jó jel, hiszen csak akkor kezd el gyógyulni, ha előbb bánatba fordítja át felháborodását.” 

A terápiát gyakran megvádolják azzal, hogy önzésre sarkall, és az egyéni igényeket elébe helyezi a 

családdal vagy a közösséggel szembeni felelősségnek. Én nem ezt tapasztaltam. Tény és való; eleinte 

magamon kellett munkálkodnom, ami néha talán az „önzés” látszatát keltette. Végül mégis az így 

elnyert önismeret tett adakozóbbá. Visszavezetett a világba, érettebbé és nagyvonalúbbá tett.  

Mindannyian mások vagyunk, így a gyógyulásunkhoz vezető út is más. A felsorolt eszközök 

mindegyike és bármelyike segítségünkre lehet. A lényeg, hogy ne adjuk fel! Ha ez egyik nem segít, 

próbáljuk a másikat! Mindeközben pedig ne felejtsük, hogy bár ezt az utat elsősorban önmagunkért 

járjuk be, a folyamatában minket érő változások a környezetünk örömét is szolgálják, mégis:  

Aki mindenkinek meg akar felelni, a végén senki tetszését nem nyeri el. 

http://jóportál.hu/
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,A pozitív gondolkodás tehát azt jelenti, hogy felismerem: minden, ami van, engem szolgál, és nekem 

segít, még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennél fogva minden jó, úgynevezett 

negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem 

szükségessé. " - Kurt Tepperwein 

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó című könyve így fogalmaz: „…van egy személyes történeted, amit 

be kell teljesítened, és kész. Nem számít, hogy a többiek támogatnak, bírálnak, átnéznek rajtad vagy 

elviselnek: azért csinálod, amit csinálsz, mert ez a sorsod ezen a földön, ez minden örömöd forrása.” 

„De valóban a hit a legfontosabb a világon? Ha így gondoljuk, nagyot tévedünk. A korintusiakhoz írt 

első levelének 13. fejezetében Szent Pál a kereszténység kezdeteihez repít vissza minket. És ezt írja:  

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. 

Nem figyelmetlenségről van szó, hiszen Szent Pál ugyanebben a levélben nem sokkal korábban a hitről 

beszélt. Azt mondta: 

Ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én 

bennem, semmi vagyok. 

Pál tehát nem feledkezett meg a hitről, sőt: összehasonlította a szeretettel. És erre a következtetésre 

jutott:  

(…) ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” 

Világéletemben szeretettel teli ember voltam. Ott volt persze az a jó pár év, amíg Édesapámra 

haragudtam és úgy hittem, hogy gyűlölöm őt, de a megbocsátás szeretetté változtatta érzéseimet iránta 

is. Azt viszont utólag értettem meg, hogy addig, amíg saját magam nem szeretem tiszta szívből, addig 

mindenki más irányába felületes és fenntartásokkal teli a szeretetem. Ajánlom mindenkinek, akinek 

önértékelési problémája van, hogy mindenekelőtt ezt küzdje le! Tanulja meg szeretni és elfogadni 

Önmagát. Ehhez komoly segítség Balogh Béla Tudatalatti tízparancsolata, mely segít a tudatunk alatt 

rejtőző negatív programjainkat pozitívvá fordítani és megtanulni elfogadni és szeretni önmagunkat úgy, 

ahogy vagyunk. 

Személy szerint nekem ebben Csaba – és ezt évekkel később értettem meg - volt a legnagyobb segítőm. 

Szerelmünk lángoló volt, de ezzel együtt egy igazi hullámvasút. Vagy őrülten szerelmesen imádtuk 

egymást, vagy olyan mértékben feszültünk egymásnak, hogy vágni lehetett köztünk a feszültséget. Ő 

nagyon kritikus volt velem, az amúgy is gyenge önbecsülésemet számtalanszor ásta még jobban alá. 

Akkor ez rettenetesen fájt és megkínzott, de pontosan ez adott egy napon erőt, hogy hátat fordítsak az 

önelutasításnak, folytonos elégedetlenségnek. Felnyitotta a szemem, hiszen annyira fájt az 

önmarcangolás mellett a szerelmemtől is a sok kritika, hogy azt kellett mondjam: „Elég volt! Igenis jó 

és értékes ember vagyok! Úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok – a hibáimmal együtt!” Ez a nehezen 

megszerzett önértékelés azóta is elkísér az utamon, és be kell valljam: sokkal könnyebb így az élet! Ha 

hibázom, nem bántom magam többé, csak keresem a megoldást, a javítást. Képes vagyok büszkeséget 

érezni magam iránt, ha valamit jól megoldok, elérek. Egészen máshogy telnek így a napok, békében, 

elfogadásban! 

Boldog életünkhöz vezető további 3 nagyon fontos eszköz az „itt és most”-ban lét, a hála és a 100%-os 

felelősségvállalás életünk eseményeiért.  

Utóbbi eléréséhez meg kell értenünk, hogy életünkben minden és mindenki miattunk történik és van 

jelen. Be kell fejeznünk, hogy másokat okolunk a problémáinkért! Sőt, fel kell ismernünk, hogy a 

problémáink valójában tanulási lehetőségek, melyek mindegyikének ajándéka van számunkra! Csak fel 

kell fedeznünk, hogy mi az (ahogy én is felfedeztem, hogy azért lettem ennyire önálló nő, mert az 

Apámnak akartam mindig bizonyítani). 

Ha megtanulunk hálát érezni mindazért, amink van (a legapróbb dolgokért is; ma épp szépen süt a nap, 

vagy ránk mosolygott valaki), akkor ez megelégedettséggel tölt el, ami pedig bevonzza a további sok-

sok jó dolgot, ami örömet okoz, amire vágyunk. 
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lotusz.cafeblog.hu 

Javaslom a számítógépeden használt összes jelszavat is pozitív töltetűre lecserélni, mint pl. 

Egeszsegesvagyok11, vagy Oromamunkam7, mert amit sokszor leírunk, az beívódik a tudatunkba! 

Végül, de határozottan nem utolsósorban pedig, amit ebben a részben megemlítenék, hogy akármilyen 

nehéz is, meg kell tanulnunk az „ITT ÉS MOST”-ban élni. Nem szabad hagynunk, hogy elménk folyton 

régen elmúlt nyomorainkon rágódjon, vagy épp a jövőben várható megpróbáltatásainktól rettegjen. 

Könyvemet olvasva remélem a Kedves Olvasó felfedezte, mennyit jelent, hogy feldolgoztam és 

elengedtem gyermekkorom és fiatalságom nehézségeit, hogy mindenből levontam a tanulságot és 

továbbléptem! Látszik a történetemből, hogy milyen csodás változások következtek be ekkor! Hiszen, 

ahogy Belső Utazás tanítóm, Brandon Bays a Jelenlét című könyvében fogalmaz: 

“Igazi erőt rejt, ha a tudatodat képes vagy a jelen pillanatra irányítani. Ha lényedet teljesen alárendeled 

a MOSTnak, a tökéletes jelennek, kiderül, hogy a szabadság már itt van.” 

  

http://lotusz.cafeblog.hu/
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VII. ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

Azt hiszem, joggal gondolhatom, hogy élettörténetemet végigolvasva kiderült, milyen sok és komoly 

nehézségen, megrázkódtatáson mentem keresztül. 35 évesen, az ERŐ kontra erő című könyvet olvasva 

tökéletes választ találtam arra a kérdésre, melyet nehézségeim éveiben oly sokszor feltettem magamnak, 

és melyet annyiszor tettek fel nekem mások is. Miért hagyja a Jóisten, hogy a jó emberekkel annyi rossz 

történjen? Íme a válasz: „A fájdalom azért létezik, hogy segítse a fejlődést; halmozódó hatásai végül új 

irányba kényszerítenek bennünket, bár a változás igen időigényes folyamat lehet.” 

Érzem és tudom, hogy a változás korát éljük. Egyre többen kezdjük észrevenni, hogy a fizikai világ nem 

minden, hogy létezik egy másik, sokkal mélyebb, tisztább világ: a szellemi lét is. Az igazi valóság a Lét 

és nem az Élet. Az Élet az, ami mesterségesen negatívvá és az embereket egymással szembefordulóvá 

teszi (tévé, számítógépes játékok, stb.). Az Életben az emberek magukkal törődnek, a saját 

indivídumuknak, EGÓ-juknak élnek, és más emberek energiáját veszik el. A Létben azonban egység 

van, melyben az emberi lelkek és az Isteni lélek újra eggyé olvadnak. Itt már a SZERETET dominál!   

 

 
 

Dr. David R. Hawkins így fogalmazza ezt meg az imént említett, ERŐ kontra erő című könyvében: 

„minden szenvedés az individualitás illúziójából fakad, s ha az ember ráébred, hogy azonos a 

világegyetemmel, önmagában is teljes, s minden létezővel egy, vég nélküli és örök, akkor többé nem 

kell szenvednie.” 

Nemcsak a saját életemben látom a lezárásokat és az új kapuk nyílását, de a környezetemben is rengeteg 

embernél észlelem a hasonló pozitív változásokat. Remélem, hogy hamarosan elérjük a Mennyei 

Próféciában megjövendölt kritikus tömeg szintjét, mellyel közös példamutatással minden emberre 

pozitív hatást gyakorolunk majd és mindenki elengedi a ma még annyira divatos, EGÓs, felületes, 

anyagi javakról és önzésről szóló életformát. Bízom benne, hogy egyre többen elkezdenek befelé 

figyelni, majd az egységet élni, szeretetet, hálát érezni. Mert; „Amint elkezdesz másképp gondolkodni 

mindarról, amid van, újabb jó dolgokat vonzol magadhoz… Inkább összpontosíts arra, hogy mi 

mindened van, amiért hálás lehetsz… Ha elkezded megélni a hála érzését, hamarosan más jó dolgoknak 

is örülhetsz majd.” Dr. Joe Vitale: a Titok 

Remélem, a Kedves Olvasóm kap némi erőt a könyvemből! Szívből kívánom, hogy hozzám hasonlóan 

mindenki ráébredjen, hogy az életében minden esemény azért történik, hogy őt segítse, és a 

feszültségekkel, játszmákkal tűzdelt életéből szeretetteljes, békés életet tudjon varázsolni! Ehhez egy 

utolsó útravaló gondolat az ERŐ kontra erő című könyvből: „Mind közül az egyszerű kedvesség 

önmagunkkal és minden élővel szemben a lehető legnagyobb átalakító erő. Nincs visszacsapása, 

nincsenek árnyoldalai, és soha nem okoz veszteséget, vagy csüggedtséget. Úgy növeli az ember igazi 

EREJÉT, hogy ezért semmiféle árat nem kell fizetni.” 

Nekem sok elkeseredéssel teli pillanatban nyújtott vigaszt egy dal, melyre „teljesen véletlenül” találtam 

egyszer. „véletlenül” idézőjelben, hiszen azért, mert én nem kerestem őt, az nem véletlen, hogy ő igenis 

rám talált! Rám talált, mert üzenete volt a számomra – ahogyan a Kedves Olvasóm számára is van: 

Deniz – Egyetlen. A dal mondandójának lényege, mely számomra egyfajta éber hipnózis lett:  

Soha ne add fel, érd el az álmaid, a kudarcok ne törjék a szárnyaid! 

Gyerünk állj fel, próbáld meg még egyszer! 

Nem létezik olyan, mit nem érhetsz el!! 
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VIII. Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném megköszönni mindenekelőtt a már fentről rám letekintő Édesanyámnak, Faterkámnak és 

Nagyszüleimnek, hogy olyan tapasztalásokhoz segítettek hozzá, melyek által személyiségem 

erősödhetett, fejlődhetett, és amiknek hála hitelesen segíthetek másoknak, akik valamilyen téren hasonló 

cipőben járnak. Köszönöm az edzőmnek, Balázs Imrének, hogy fiatalkoromban apám helyett apám volt, 

és a kick-boxnak, hogy nem hagyott elzülleni. Köszönöm Dr. Kovács Józsefnek, a Kirko Egyetem 

professzorának a tanításokat és a fantasztikus trans-meditációkat. Köszönöm segítőimnek, Varga Tamás 

Mironnak, Lampert Mariannak, Kornhoffer Tündének, Teremi Krisztának, Bagdi Bellának, Pollák 

Adriennek, Zlamál Csillának és Godó Gábornak, akik 30 éves koromtól hosszabb-rövidebb ideig 

mellettem álltak, tanítottak és segítettek az elengedésekben, a negatív események átértékelésében, illetve 

a szebb jövőm megteremtésében.  

Köszönöm Kornhoffer Csillának, hogy kínjaimban lelki támaszom volt, és személyre szabott gerincjóga 

gyakorlatokat dolgozott ki nekem ezzel segítve, hogy megússzam a gerincműtétet. 

Köszönöm Kuharcsik Rékának, hogy megtanította nekem a HypnoBirthing technikát, amivel Liza 

születése egy csodás emlék lehet mindannyiunk számára. 

Köszönöm Brandon Baysnek, hogy kidolgozta és megtanította nekem a legcsodálatosabb, leglágyabb, 

mégis legerősebb gyógyító módszert - a Belső Utazást -, amit csak létezik.  

Köszönöm Tarjányi Nanettának, hogy megtanította nekem a bábus családállítás módszerét, mely 

elképesztően hatékonyan rámutat szeretett vendégeim kérdéseinek, a saját tudatalattiukban szereplő 

válaszaira. Drága Nani, emléked szívemben örökké él!  

Végül, de távolról sem utolsósorban, köszönöm a Kedves Olvasómnak, hogy időt áldozott írásom 

elolvasására, és köszönöm az égieknek, ha soraim bármilyen formában is segítséget nyújthattak 

számára.  
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IX. A felhasznált irodalom jegyzéke, avagy: könyv/zene/iskola ajánló 

 

James Redfield: Mennyei Prófécia 

Szepes Mária: Vörös oroszlán  
Szepes Mária: Az álom mágiája 

WM. Paul Young: Viskó 

Pauolo Coelho: Zarándoklat 

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó  

Kryon: Hazatérés (Michael Thomas és a hét angyal) 

Richard Bach: Illúziók 

Kurt Tepperwein: A szellemi törvények 

Vámos Miklós: Anya csak egy van 

Elisabeth Lasser: A Főnix szárnyalása 

Dr. David R. Hawkins: Erő kontra erő 

Brandon Bays: Belső utazás 

Brandon Bays: Jelenlét 

Brandon Bays: Belső Utazás gyerekekkel 

Jacques Martel: Lelki eredetű betegségek lexikona 

Don Richard Riso és Russ Hudson: Személyiség típusok  

Don Richard Riso és Russ Hudson: Az enneagram bölcsessége 

Biblia, Újszövetség: János evangéliuma 

Professzor Dr. Kovács József: Kirko Parapszichológiai egyetem, órai jegyzet, 

Boldogság könyv, idézet: Pál Ferenc atyától 

Titok: idézet Dr. Joe Vitale-től 

Dalszövegek: Rizner Dénes (Deníz), Majoros Péter (Majka), Presser Gábor, Sztevanovity Zorán 

Idézetek: Magyar Hipnózis Akadémia, Hipnózis alapképzés tananyag: Brock Tully, Anny Slegten, Jim 

John, Emile Colé 

www.joportal.hu 

www.emberikapcsolatok.hu/teszt/ 

www.kinaimedicina.hu 

www.lotus.cafeblog.hu 

www.tudnodkell.info 

 

  

http://www.joportal.hu/
http://www.emberikapcsolatok.hu/
http://www.kinaimedicina.hu/
http://www.lotus.cafeblog.hu/
http://www.tudnodkell.info/
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X. Példák: néhány konkrét Belső Utazás 

 

 

Facebook oldalamon alkalmanként megosztom saját magamon végzett Belső Utazásaim történetét. 
Ha szeretnél ilyen elbeszéléseket olvasni, akkor itt megteheted: 
https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra 
 
Korábbi ilyen témájú saját példáim: 

https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/535129091221783 

https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/515994073135285 
 
Illetve előfordul, hogy 1-1 történetet leírok az utazóim élményeiből is: 

https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/534987751235917 

https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/153223779412318 
 

https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra
https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/535129091221783
https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/515994073135285
https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/534987751235917
https://www.facebook.com/belsoutazas.szandra/posts/153223779412318

