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Az előző részekben odáig jutottunk el, hogy a félelemnek nagyon alacsony, míg a 
szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciaszáma. A félelem megbetegít, a 
szeretet gyógyít. Alapvető érdekünk tehát, hogy elménkből kizárjuk a félelmet és 
tiszta szeretettel, elfogadással, megbocsátással töltsük fel. 

Ma a szeretettel folytatjuk tovább.  

Azt gondolnánk, tudjuk mi a szeretet. Ha azonban mélyebben belegondolunk, nem 
biztos, hogy meg tudnánk fogalmazni. Vágyunk rá, de ha körülnézünk azok között, 
akik azt mondják, hogy szeretnek minket, mégis hiányérzetünk van.  
Lehetséges, hogy akit te szeretsz, hasonlóan érez? Talán neki is hiányérzete van? 
 
 
Amit általánosan szeretetnek nevezünk, az voltaképpen önző, feltételekhez kötött 
szeretet: azzal a feltétellel szeretünk, hogy szükségleteink kielégülnek, és ha a 
választott személy nem szolgálja a szükségleteinket, akkor elutasítjuk, amit 
szeretetnek véltünk az elmúlik, és máshol folytatjuk a keresést. Bár egy ideig az ilyen 
szeretet is stabilnak tűnhet, valójában azonban ingatag. El tudod képzelni, hogy az 
igazi szeretet lehet ingatag?  

Mikor az illető, akit szeretünk, segítségre szorul, lehet, hogy segítünk neki, de amikor 
úgy érezzük, hogy többet adunk, mint amennyit kapunk, előfordulhat, hogy 
egyszerűen megszűnünk szeretni, mivel csak ennyi kényelmetlenséget vagyunk 
képesek elviselni az illetőért. 

Az igazi szeretet tehát a teljes elfogadás és teljes odaadás, korlátok és kivételek 
nélkül. A szeretet az egyetlen valóság, ezért nem változtatható át. Csak bővíthető, 
gyarapítható, és kiterjeszthető. Önmagából bomlik ki végtelenül és 
gyönyörűségesen, mindenkire Isten áldását hozva. A szeretet – akárcsak Isten - 
mindenkit makulátlannak tekint, mert mindenkiben felismeri a fényt. A szeretet a 
félelem teljes hiánya, és a tudatunk gyógyulásának alapja. 

 
Sokan azt gondolják, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet. Ám ez csak az ego által 
szeretetnek hitt érzésnek az ellentéte. Az igazi, feltételek nélküli szeretet ellentéte 
a félelem, így e kettő – akárcsak a mágnes két pólusa -, nem fér meg egymás 
mellett. A bennünk lévő szeretet Isteni örökségünk, a félelem pedig az ego beteg 
gyümölcse.   
 
Gondoltál már arra, hogy a mindig jelen lévő pillanat miatt soha nem félünk?  
A félelem tárgya mindig a jövőben van, ráadásul olyasmi, ami nagy valószínűséggel 
csak a képzeletünk szüleménye. A múlt kivetítése a jövőbe. A félelem akkor a 
legfélelmetesebb, amikor nincs megnevezve, mert esélyt sem adunk annak, hogy ne 
féljünk tőle. A „valamitől” való félelem egy mumus.  
Félek a sötétben, mert ott a bokorban zörög valami. Nem merek vele szembenézni. 
Kényelmesebb rettegve hazaszaladni, és sötétben jól bezárkózni. Az is kiderülhet, 
hogy az a sötét bokorban zörgő „valami” az avarban fészkét kereső sündisznócska. 
Ezt azonban soha nem tudom meg, hiszen benne a „mi lett volna, ha…” gondolata 
rejlik. 

 



Erich Fromm pszichológus könyvében, a Szeretet művészetében leírja, hogy a 
valódi szeretet nem egy érzés, hanem cselekedeteket jelöl.  

Azt írja, hogy valójában a szeretet "érzése" felszínes azokhoz képest, akik 
elköteleződnek a szeretet felé azzal, hogy következetesen szeretetet tükröző 
cselekedeteket hajtanak végre. Fromm úgy írja le a szeretetet, mint egy tudatos 
döntést, ami a korai állomásain úgy jelentkezik, mint egy önkéntelen érzés, de 
később nem függ azoktól az érzelmektől, hanem ehelyett egy tudatos elköteleződést 
jelent. 

„A tökéletes szeretet nem ismer félelmet: mivel mindenét odaajándékozta, 
semmije sem maradt, amit elveszíthetne.” (Thomas Merton) 

Emlékszel a Békés harcos című filmben arra a jelenetre, amikor ki akarják az öreget 
és a fiút rabolni? Az a rövid kis jelenet pontosan ezt tanítja nekünk. 

A „mindenét odaajándékozta” kifejezés nem azt jelenti, hogy anyagi javait 
ajándékozta el, kisemmizte magát, így semmije nem maradt. Sőt, egyáltalán nem 
fizikai dolgokról szól. A tökéletes szeretet nem foglalkozik fizikai, anyagi dolgokkal. 
Minden, ami érték, itt van bennem, ezt senki nem veheti el. Sőt, ha ebből adok, 
bennem is gyarapodik.  

A tökéletes szeretet lemond az elvárásokról, nem akarja meghatározni mit tegyen a 
másik ember, nem ítélkezik, és nem foglalkozik azzal, hogy a másik viszont 
szeresse. Önmagát adja, és nincs hiánya a szeretetből, tehát nem várja 
viszonzásként.  
Elfogad mindent az igaz valójában, és megbocsát, mert tudja, hogy az, amit a másik 
emberben bűnnek érzékel, az csak a saját ítélkezése lenne arról, amit a saját 
elméjében bűnnek tekint.  

A feltétel nélküli szeretet egy olyan fogalom, cselekedet, - vagy éppen nem 
cselekedet -, élethez való hozzáállás, melynek meghatározását éveken át kerestem. 
Minél többet tudok róla, annál inkább van az az érzésem, hogy ennél is többet jelent. 
A feltétel nélküli szeretet többek között mindazon viselkedési szokások, érzelmek 
elengedése, amiről eddig azt gondoltuk, hogy a szeretetet jelentik. 

• Aggódom érted, mert szeretlek  

• Féltelek, mert szeretlek  

• Jót akarok neked mert szeretlek 

• Tudom, hogy mire van szükséged, hiszen szeretlek 

• Tanácsot adok neked, mert szeretlek 

• Ragaszkodom hozzád, mert szeretlek  

• stb. 

Ugye azt gondolnánk, hogy mindezt szeretetből tesszük? Nem! Nem! Nem! 
Ez azt jelenti, hogy bele akarok szólni az életedbe. Én tudom, hogy mi a jó neked, és 
szeretlek, ha azt teszed, amit mondok. De ha mész a saját fejed után, nem vagy 
méltó a szeretetemre. 

Olyannak szeretlek, amilyen vagy, de …… 
Úgy érzem, már nem szeretsz, mert elfeledkeztél a születés/névnapomról, 
évfordulóról, stb…. 

• Aggódom érted (tégy úgy, viselkedj úgy, élj úgy, hogy ne kelljen aggódnom!) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat


• Féltelek (semmi olyat ne tegyél, ami szerintem rossz neked) 

• Jót akarok neked (megmondom mit tegyél, de csak olyat, ami nekem is jó) 

• Tudom, hogy mire van szükséged (én jobban tudom, mint te) 

• Tanácsot adok (meg kell fogadnod, különben…..) 

• Ragaszkodom hozzád, mert szeretlek (nélküled elveszett vagyok, úgyhogy 
maradj mellettem) 

 

Shakespeare ezt mondta: “Az a szeretet nem szeretet, amely a körülmények 
hatására megváltozik. Már pedig a szeretet meg tud változni, mint minden, amit az 
ember alkot.” 

Jól mondta Shakespeare, ez a fajta szeretet az ember alkotása. Ahányan vagyunk, 
annyiféleképpen szeretünk, és annyiféleképpen várjuk el, hogy más szeressen 
minket.   

A legtöbbünk által ismert szeretet csak kizárólagos módon létezik, szelektál, 
van akit szeret, van akit nem. Gyakran csak egyetlen személyre vonatkozik, vagy 
egészen szűk körre. A családi, vagy baráti kör is csak kicsi lehet, mert mindenhol 
akad egy “fekete bárány”, akit nem, vagy csak kevésbé szeretünk. 

Gyerekek olykor féltékenyek a testvérre, és megkérdezik anyukától – Kit szeretsz 
jobban? 
Diplomatikus válasz:  – Mindegyikőtök más miatt szeretetre méltó. Téged azért 
szeretlek, mert ….. vagy, Őt azért, mert …… 
A gyerek pedig azt gondolja, hogy meg kell felelnie annak az elvárásnak, ami miatt a 
szülője őt szereti, különben elveszíti a szeretetét. 

A feltétel nélküli szeretet éppen ellentétes, mert mindent átfogó jóság. Nem 
korlátozódik szűk körre, és nem valamiért szeret. 

“Isten mindnyájunkat úgy szeret, mintha csak egyetlen embert szeretne.”  
(Augusztinusz) 

A feltétel nélküli szeretet egy másfajta tulajdonságot jelent, egy másfajta 
viszonyulást az embertársainkhoz. 

A feltétel nélküli szeretet érdekessége éppen az, hogy a nem szépet, és a 
szeretetre nem méltót is szereti. 
Könnyű azt szeretni, aki szerintünk szeretetre méltó. Pedig annak van a legnagyobb 
szüksége a szeretetre, akit a legnehezebb szeretni. Olyankor van a legnagyobb 
szükségünk a szeretetre, amikor valami nem szeretetre méltót cselekszünk. Mert az 
igazi szeretet mindig megbocsátó. 

A feltétel nélküli szeretet mindig azt keresi, ami a másik ember számára a legjobb, 
függetlenül attól, hogy ki az illető, mit tett, és tesz. Független attól, hogy nekem mi 
a jó.  
A feltétel nélküli szeretetben a másik ember érdeme semmilyen szerepet nem 
játszik. 

 A fentiekre kerestem és kívántam megtalálni a magyarázatot, (hogyan tudom én ezt 
megvalósítani a magam körülményei között) amikor rátaláltam erre a bejegyzésre, 
aminek írója: Sandy Stevenson 



Feltétlen szeretet 
 

„Olyannak szeretlek, amilyen vagy, miközben a saját stílusodat keresed, amelynek 
révén kapcsolatba léphetsz a téged körülvevő világgal. 

Tiszteletben tartom, hogy szeretnéd megtanulni a leckéidet. Tudom, hogy ez így 
van jól, tudom, hogy pontosan az vagy, aki lenni szeretnél, és nem az, amit én, vagy 
mások elvárunk. 

Tisztában vagyok vele, hogy nem tudom, mi a legjobb neked, még ha időnként 
talán azt hiszem is, hogy tudom. Én nem voltam ott, ahol te. És nem láttam a világot 
a te szemszögedből. Nem tudom, milyen tanulási feladatot választottál magadnak, 
hogyan és kivel szeretnéd megoldani, és mennyi időt szántál rá. Nem a te szemeddel 
nézek – honnan tudhatnám hát, hogy mire van szükséged? 

Hagylak, járd az utad – nem ítélem meg a tetteidet sem gondolatban, sem szóban. 
Nem tekintem tévedésnek, vagy hibának, amit mondasz, vagy teszel. 

Látom, hogy sokan sokféleképpen látjuk és tapasztaljuk a világot. Bármikor 
fenntartások nélkül elfogadom a döntéseidet. 

Egyáltalán nem ítélkezem, mert ha elvitatom a fejlődéshez való jogodat, akkor 
elvitatom a sajátomat és másokét is. Azokét, akik más utat választanak, mint én, 
amelybe talán én nem fektetnék energiát, mégsem tagadnám meg soha a szeretetet, 
amelyet Isten belém plántált, hogy árasszam magamból az egész világba. Ahogyan 
téged szeretlek, úgy fognak szeretni engem is. Azt fogom learatni, amit elvetettem. 

Elismerem a szabad döntéshez való egyetemes jogodat, hogy a saját utadat járd, 
és előre haladj, vagy megpihenj, ahogy éppen jónak érzed. Nem ítélem meg, hogy 
ez a lépés kicsi-e vagy nagy, könnyű vagy nehéz, felfelé, vagy lefelé vezet, hisz az 
úgyis csak az én nézőpontom lenne. 

Lehet, hogy tétlennek látlak, és ezt értéktelennek tartom, miközben te mégis 
gyógyírt adsz a világnak, csupán azzal, hogy létezel, Isten világosságával megáldva. 
Nem láthatom meg mindig az isteni rend nagy képét. Az élet minden áramlatának 
elvitathatatlan joga, hogy maga válassza meg saját fejlődését, s én szeretettel 
vallom, hogy tied a döntés joga a saját jövődet illetően. 

Alázattal hajlok meg a felismerés előtt, hogy az, amit én a legjobbnak tartok, 
számodra nem feltétlenül helyes. Tudom, hogy téged is vezetnek, csakúgy, mint 
engem, és egy belső kényszert követsz, amely megmutatja neked az utadat. 

Tudom, hogy mindannyian a magunk módján tanuljuk meg, hogyan vihetjük 
vissza a szeretetet és a bölcsességet a nagy egészbe. Tudom, hogy ha valami csak 
egyféleképpen lehetne, arra csak egyetlenegy embernek lenne szüksége. 

Én nem csak olyankor akarlak szeretni, amikor úgy viselkedsz, ahogyan 
szeretném, és ugyanabban hiszel, amiben én. 

Szerető szolgálattal töltöm az életem, s azon vagyok, hogy a lehető legjobb 
lehessek. Minden nappal egy kicsit jobban értem az isteni valóság tökéletességét és 
egyre boldogabb vagyok a feltétlen szeretet derűjében.” 

 

Úgy érzem a fentiek alapján, hogy folyamatosan van mit dolgoznunk magunkon. 
Sandy Stevenson mondatai akkora hatással voltak rám abban az időben, hogy 
kinyomtattam, és hangos olvasását felvettem a mindennapi rutinfeladataim közé 



(hálanapló írása, imádságaim, áldásaim, stb). Hatására napról – napra jobban 
megértettem, és magamba fogadtam.   

Ahogy változott a másokhoz való hozzáállásom, ugyanabban az változott meg 
önmagammal is a kapcsolatom. 
A feltétel nélküli szeretet nem tud egy emberes lenni. Nem tud szűk családi, baráti 
körre vonatkozni, mert abban a pillanatban megváltozik, feltételt szab, befogad 
valakit mert ….. és kirekeszt másokat mert…… 

 

A feltétel nélküli szeretet szabaddá tesz, 
és képes vagy magadhoz ölelni az egész világot! 

 
Az önzetlen, feltételek nélküli szeretet azt jelenti, hogy felülemelkedünk a saját 
szükségleteinken. Túllépünk önmagunkon, igazán összekapcsolódunk a másik 
ember lelkével, és így összekapcsolódunk Istennel. Amikor a szeretet transzcendens, 
azaz természetfölötti, egy magasabb helyre érkezünk, és együtt nyújtjuk kezünket 
Isten felé. Az ilyen önzetlen szeretetnek nincsenek feltételei: amikor a 
transzcendencia áll a szeretetünk középpontjában, nem határozzuk meg 
folyamatosan újra meg újra a kívánságainkat és a szükségleteinket. 

Az isteni bölcsesség megtanít minket szeretni, felülemelkedni anyagi korlátjainkon, 
és egy magasabb szintre, közismertebb szóval „spirituálisabb” helyre jutni. Ilyen 
utazás csak a lelken keresztül lehetséges, és a nyelv, amelyet útközben meg kell 
tanulnunk, a szeretet. A szeretet az Istennel történő kommunikáció nyelve. Amikor 
valakinek a szemébe nézünk, és szeretjük azt az illetőt, felülemelkedünk az anyagi 
világon, és kapcsolatba lépünk a benne élő isteni önvalójával. 

A szeretet tehát sokkal több annál is, mint hogy együtt érzően bánunk valakivel. Több 
annál, mint kölcsönös baráti érzelem. Sokkal több annál, mint csak olyasmit tenni 
másokkal, amit magunkkal is megtennénk. Az igazi szeretet isteni cselekedet, a 
legtisztább módja annak, hogy egy másik ember lelkét és a magunkét tápláljuk. 
A legmélyebb szeretet nem csupán emberi, hanem egy isteniséggel áthatott érzés.  

Az igaz szeretetben egyik lélek üdvözli a másikat. A Csodák Tanítása szerint itt, 
ebben a természetfeletti állapotban történnek a csodák, melyet tudatunkkal képesek 
vagyunk beemelni fizikai valóságunkba is.  

A feltételekhez kötött, önző szeretet a feltételek nem teljesülése esetén elsorvad, a 
feltétel nélküli, önzetlen szeretet viszont változatlan és örök. A feltételes szeretet 
nagyon gyakran azt jelenti, hogy az egyik fél eltávolodik, vagy függő helyzetbe kerül: 
ahelyett, hogy a kettő eggyé válna, a dominánsabb fél fölemészti a másikat.  

Gondolj csak arra, hogy szinte minden szülő azt mondja míg kicsi a gyermek, hogy 
mindennél jobban szereti. Mégis hány szülő – gyermek kapcsolat megy tönkre a 
párválasztás, sok esetben már a továbbtanulás, munkahely választás idején. Hová 
tűnt a szeretet? Volt egyáltalán szeretet? Vagy csak addig, tartott, míg az elvárásoknak 
megfelelően viselkedett a gyermek?    

A feltétel nélküli szeretet ezzel szemben a transzcendencia szeretete, s ez képessé 
teszi az embert arra, hogy félretegye önző vágyait, és ennek megfelelően szeresse a 
másik embert. 

A feltételekhez kötött szeretet nem segíti a fejlődést, mivel nem más, mint egy átmeneti 
szükséglet kielégítése. Ahogy néhány órával az étkezés után újra ennünk kell, 



ugyanúgy kell annak az embernek, aki a szeretetét feltételekhez köti, az állandó 
biztosítás, törődés és elfogadás. A feltétel nélküli szeretet azonban az emberi fejlődés 
alapja. Ez a szeretet átfogó jellegű: túláradó, és nemcsak az ember közvetlen 
szükségleteire, hanem az egész emberre hat. Míg a feltételes szeretet csupán egy 
része az ember életének, a feltétlen szeretet az ember egész létezésének szerves 
része.  

Ez a szeretet igazi eszméje: értékelni minden embert, tekintet nélkül arra, hogy 
kiféle-miféle, és segíteni mindenkit abban, hogy a lehető legjobb emberré 
váljon.  

 
Nem kell szeretni mindent, amit egy bizonyos személy tesz, de fontos, hogy magát a 
személyt feltétel nélkül szeressük. Nem kell elfogadnunk egy másik ember döntéseit, 
és nem kell arra tanítanunk a gyermekeinket, hogy ők is ezeket a döntéseket 
kövessék, de el kell fogadnunk az illetőt. Még ha elutasítjuk is egy bizonyos 
embercsoport filozófiáját, akkor sem szabad elutasítanunk magukat az embereket. 

A szeretet nem azt jelenti, hogy elárasztunk valakit minden olyasmivel, ami 
véleményünk szerint jó neki – a szeretet a másik ember egyéniségének az 
értékelése. A szeretet megkívánja, hogy a lehető legnagyobb figyelemmel forduljunk 
mindenki felé, kezdve a családunkkal, és folytatva egészében a világgal. Ez azt 
jelenti, hogy fölül kell emelkednünk a magunk keskeny látóterén, és meg kell 
tanulnunk mindenkit szeretni, tekintet nélkül a származására, a múltjára, az 
iskolázottságára, a személyiségére és a temperamentumára. Az új korszak energiái 
erre a szintre kívánnak felemelni minket.  

A szeretet mindenekelőtt a jót szolgáló erő. Olyan erő ez, ami bármit képes legyőzni. 
Ez az az eszköz, amelynek révén elérhetjük a kozmikus egységet. Az egymással,  
Istennel, és a világmindenséggel való egységet.  

Tehát a szeretet nevében tegyünk valamilyen jóindulatú gesztust az első embernek, 
akivel találkozunk, legyen az a házastársunk, gyermekünk, vagy egy idegen, tegyünk 
valami jót, még akkor is, ha semmilyen viszonzást nem várhatunk. Ne csak a 
magunk feltételei közt hozzuk be a szeretetet az életünkbe, hanem a megszokott 
határainkon túl is. 

Tanuljuk meg új módon szeretni a családunkat. Ne csak azért szeressük őket, 
mert húsunkból vérünkből való, hanem azért is, mert Isten gyermekei ők is, akárcsak 
mi. Lefekvéskor már ezzel az újfajta szeretettel öleljük át gyermekeinket. Olyan 
szeretettel, amelyben ott lobog isteni lelkünk tüze. Beszéljünk nekik a szeretetről, és 
hogy mindannyiunknak törődnünk kell egymással, és szeretnünk kell egymást. 
Tapasztalni fogjuk, hogy ez az újfajta tudatos szeretet minden további 
cselekedetünket át fogja hatni. 

 
 
 

Isten áldása kísérje utunkat. 
Szeretettel: Ágnes 


