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Előző részben írtam arról, hogy csupán kétféle érzés van bennünk: a szeretet és a 
félelem. Minden más érzésnek ez a kettő a gyökere. Újra hangsúlyozom, amikor 
gondolataid elkalandoznak, vagy beszélgetsz valakivel, tedd fel magadban a kérdést: 
amit most gondolok, mondani vagy cselekedni készülök, az a nyugalmat erősíti, vagy 
zaklatottságot kelt bennem? Soha nem késő gondolatainkat a szeretet felé irányítani. 

A negyedik részben kitárgyaltuk a szeretetet, most pedig rátérünk a félelemre.  

Azt gondoljuk, hisszük, – mivel ezt tanították nekünk -, hogy a múlt szabja meg az 
élet igazi törvényeit, és ez a hit felmérhetetlenül mélyen lakozik tudatunkban. Nem is 
csak abban nyilvánul meg, hogy igyekszünk befolyásolni az elkövetkezendőket. 
Szüntelenül a jövő körül járnak gondolataink, és elvárjuk, hogy olyan legyen, mint a 
múlt. Ábrándozásaink, tervezgetéseink közben a jövőre vetítünk a múltból származó 
emlékképeket - mégpedig azokat, amelyeket kellemes emlékként őrizgetünk. Azokat, 
amelyet kényelmetlenek vagy fájdalmasak voltak, igyekszünk kizárni. 

Ha így gondolkodunk, nem teszünk egyebet, mint hogy nem gyakorlatiasan, nem 
észszerűen és józanul tekintünk a jövő felé, hanem olyan tudatállapotot idézünk 
elő, amelynek szinte egyedüli összetevője a félelem. Mindent megteszünk annak 
érdekében, nehogy olyan legyen a jövőnk, mint a múltunk. Hitünk szerint életünk 
eseményeinek rendes menetében (az Isteni gondviselésben) nem bízhatunk meg, és 
mindenkire ellenségként, de legalábbis potenciális fenyegetésként tekintünk.  

Ez a hozzáállásunk aztán azt eredményezi, hogy önmagunkat szerethetetlennek 
tekintjük. Ez bűntudatot szül, a kiszolgáltatottság érzését, minden iránti 
bizalmatlanságot. Ennek hatására megpróbáljuk irányításunk alá vonni a valóságot, 
és önmagunkban csak azokat a képességeket fejlesztjük ki, amelyek a manipulációt 
segítik elő. 

Felvesszük az álarcot, és – mint mindenki - másmilyennek mutatjuk magunkat a világ 
előtt, mint amit valóban érzünk. Legbelül talán rettegünk a jövőtől, miközben kívül 
tiszteletreméltó, életét szorosan kézben tartó személy álruháját öltjük magunkra. 
Közben pedig a szívünk mélyén - mint mindenki más, aki álarcot hord - végtelenül 
elszigeteltnek és meg nem értettnek érezzük magunkat. Érezzük, hogy hiányzik 
valami. Érezzük, hogy a többiek nem ismernek minket, hiszen nem azok vagyunk 
valójában, akinek mutatjuk magunkat.  
Vagyok én, aki valójában vagyok, és van az, amit a testemmel kommunikálok, amit a 
többiek látnak.  

 
A Csodák Tanításából idézek most néhány sort, ami ide kapcsolódik. A kiemelések 
és részekre tagolás tőlem származik: 

„Mindenki megtapasztalja a félelmet. Ugyanakkor, ha csak egy kicsit is épelméjűen 
gondolkozol már, felismered majd, hogy miért jelentkezik a félelem. Csak kevesen 
ismerik fel az elme valódi erejét, és senki sincs folyamatosan tudatában ennek az 
erőnek. Ha azonban szeretnéd megkímélni magad a félelemtől, néhány dolgot fel kell 
ismerned, méghozzá teljes egészében. 

 
Az elme roppant hatalmas és erős, és soha nem veszti el teremtőerejét.  
Az elme soha nem alszik, minden egyes pillanatban teremt.  



 

Nem könnyű felismerni, hogy a gondolatok és hiedelmek olyan erővé állhatnak 
össze, amely szó szerint hegyeket képes megmozgatni. Első pillantásra 
önteltségnek tűnhet azt hinni, hogy ekkora erővel rendelkezel, valójában azonban 
nem emiatt nem hiszel ebben az erőben.  

 
Szívesebben hiszed azt, hogy a gondolataid nem képesek valós hatást kifejteni, 
mivel félsz tőlük. E hiedelem talán csillapítja a bűntudatodat, de ennek az az ára, 
hogy tehetetlennek, erőtlennek látod az elmédet. 

 
Ha úgy hiszed, hogy elméd nem képes valós hatást kifejteni, talán nem félsz tőle, ám 
az is roppant valószínűtlen, hogy tisztelni kezdd. Tunya gondolatok nem léteznek. 
Bizonyos szinten minden gondolat formákat szül.” 

(CsT.2.fej.VI.9) 

 

Sok mindentől félünk. Félünk a betegségtől és a haláltól. Félünk attól, hogy 
elveszítjük állásunkat, vagy hogy szegények leszünk. Félünk a változástól – egy új 
állástól, új otthontól vagy új házasságtól. Félhetünk az egyedülléttől, vagy épp 
ellenkezőleg, félünk a többi embertől. Félünk attól, mit mondanak mások, ha én 
megteszem, vagy nem teszem meg, mit mondanak, ha én másképp gondolom és 
elmondom nekik. És félhetünk attól is, hogy mások, a családunk, a barátaink, a 
kollégáink és a szomszédjaink, a többi ember nem fogad el minket.  

A félelem, a szorongás és a depresszió mind-mind olyan tényező, mely sokban 
meghatározza viselkedésünket. Ennek ellenére, igen kevéssé ismerjük ezeknek az 
érzéseknek az erejét. Legsúlyosabb formájukban akár teljesen megbéníthatnak 
bennünket.  

 

Hogyan kezelhetjük ezeket az erőket? Miért félünk, s főleg, mitől félünk?  

Ezek nem egyszerű kérdések, hiszen a félelem bonyolult, nagyhatású erő. 
Legtöbbször fel sem ismerjük, hogy félünk. Csöndben támad, és mindent elpusztít, 
ami útjába kerül. Szorongást és depressziót okoz. Amikor jelen van bennünk a 
félelem, akkor ítélőképességünk csorbát szenved, kételyek közt hánykódunk, és 
képtelenek vagyunk a legegyszerűbb döntésre is. Az ismeretlentől való egészséges 
félelem megóv minket a veszélytől. Ennek a félelemnek az oka nyilvánvaló, és fontos 
célt szolgál, de csak egy bizonyos határig.  

Jóval több embert érint és sokkalta félelmetesebb azonban az a fajta félelem, 
melynek forrását nem ismerjük, ami a tudatlanságból táplálkozik. Gondoljunk a 
kisgyerekre, aki fél a sötéttől.  

Semmi sem indokolja félelmét, s mégis képtelenek vagyunk szavakkal eloszlatni azt. 
Csakis azzal csillapíthatjuk szorongását, ha megígérjük, hogy vele maradunk és 
megvédjük, ha kézen fogjuk, felkapcsoljuk a villanyt, és megmutatjuk, hogy nincs 
mitől félnie.  

Ugyanez a helyzet a felnőttekkel. Gyakran semmilyen alapja sincs a félelmünknek, 
de nagy ritkán, amikor mégis van, oly mértékben felnagyítjuk ránk gyakorolt hatását, 
mintha túszként tartana fogva. A félelmet a kétely és a zűrzavar szüli. Elfogadjunk-e 
egy állást vagy sem? Mit gondolnak majd barátaink és a családunk, ha ilyen vagy 



olyan módon megváltoztatjuk életünket? Mit gondolnak majd, ha az én véleményem 
más, mint az övék? Az efféle zűrzavar roppant káros, mivel az érzelmi feszültség 
gyengítően hat az immunrendszerünkre, egészségünkre is. 
 
A tisztánlátás a legnagyobb áldásaink egyike. Mikor megszűnnek kételyeink, úgy 
érezzük, mintha hatalmas kő gördült volna le szívünkről. Még ha utólag úgy véljük is, 
hogy tévesen döntöttünk, annyit már mindenesetre nyertünk, hogy tudjuk, mire 
számíthatunk, és ez erőt és magabiztosságot ad a továbblépéshez.  

Az az ember, akinek nincsenek világosan megfogalmazott céljai, mindig zavarodott 
lesz. A zavarodottság pedig újabb zavart szül, mert ha csak egyszer is fennakadunk 
a félelem és a szorongás hálóján, még inkább úrrá lesz rajtunk a zavar és az 
elkeseredettség.  

 
Ha tartalmasan akarjuk élni életünket, meg kell szabadulnunk a szívünket 
béklyózó szorongástól és bánattól. A kétségbeesés ellankasztja szívünket, és 
gyengíti lelkünket. Megakadályozza, hogy felkészülten fogadjuk a valódi kihívásokat. 
Elég sok akadályt kell legyőznünk életünk során; éppen ezért, ne emeljünk magunk 
elé még belső akadályokat is! Nincs más megoldás, mint hogy türelmesen 
szétfeszítsük a kételyek szorító bilincsét.  

A félelmet a sötétség élteti, csak ott burjánzik, ám rögtön szertefoszlik, mihelyt 
rávetül a tisztánlátás fénye. Tisztán kell látnunk életünk célját, és minden 
energiánkat e cél elérésére kell összpontosítanunk. 

 
A félelemnek több oka lehetséges 

 
Elképzelhető, hogy gyermekkorunkban visszaéltek bizalmunkkal. Lehet, hogy egy 
traumatikus élmény kitörölhetetlen nyomot hagyott lelkünkben. Még az is megeshet, 
hogy soha senki nem magyarázta el nekünk az élet igazi célját és azt sem, hogy azt 
miképpen érhetjük el. A félelem csak akkor tud gyökeret verni, amikor azt 
képzeljük, hogy az élet véletlenszerű események láncolata. Pedig nem így van.  
 
Életünk folyamatos ok és okozat váltakozása. Minden okozatban benne rejlik a 
következő ok. Ha életemben csak egyetlen okozatra másként reagálok, mint ahogy 
azt megszoktam, máris gyökeresen más irányt vesz az életem. Ráadásul ez az irány 
más emberek életét is befolyásolja. Ha egyetlen okozatra félelemmel reagálok, az 
elkerülhetetlenül a félelem irányába terel. Fordítva ugyanez igaz. Ha egyetlen 
okozatra szeretettel reagálok, az elkerülhetetlenül a szeretet irányába terel, amivel 
szintén hatással vagyok szűkebb és tágabb környezetemben is. 

A szorongás a múlandóság félelméből táplálkozik: félünk attól, hogy elveszítjük a 
körülöttünk lévő világot, amelyet már megszoktunk. Képzeljünk el egy gyereket, 
akinek csak egyetlen játékszere van. Ha ezt elvesszük tőle, hangos zokogásban tör 
ki. Ugyanígy, amikor azt hisszük, hogy a materiális világ az egyetlen létező világ, 
óhatatlanul félünk attól, hogy elveszítjük, hiszen csak ezt ismerjük. Ez a materialista 
szemléletmód bizony szűklátókörűségre vall.  

 
Az anyag – bármi legyen is az -, természeténél fogva, múlandó. Az az étel, amit 
tegnap megettünk, mára eltűnt. Azt a pénzt, amelyet ma megkeresünk, holnap 
elköltjük. Az a társadalmi helyzet és az a hatalom, melynek megszerzéséért oly sokat 



áldoztunk, egy pillanat alatt szertefoszlik. Mindent, ami fizikai világunkban birtoklunk, 
egyetlen pillanat alatt elveszíthetünk. Semmi nincs a fizikai világunkban, amit el ne 
veszíthetnénk. Gondoljunk csak az utóbbi időszak eseményeire. Járvány világszerte, 
háború a közvetlen szomszédságunkban. Néhány nappal előtte még éltük 
megszokott életünket, majd olyan változások következtek és jönnek ezután, amit 
elképzelni sem tudtunk azelőtt. 

Ha életünket ennyire múlandó alapokra helyezzük, valóban nem érezhetjük 
magunkat biztonságban. A félelem és a szorongás alapvető forrása nem más, mint a 
materiális világ elsőbbségének elfogadása. Még ha le is vetjük gyermekkori 
félelmeinket, számtalan új félelem támadhat bennünk. Már nem a sötétségtől 
rettegünk, hanem attól, hogy nem keresünk elég pénzt. Vagy hogy nem vagyunk 
eléggé sikeresek. Ha életünk értelmét a pénz, a munka és a társadalom határozza 
meg, rettegésben tart minket a gondolat, hogy mások nem fogadnak el.  

 
Ezért van az, hogy hasonulni akarunk a többséghez. Félünk, hogy kilógunk a sorból, 
és állandóan az foglalkoztat, hogy mások miként vélekednek rólunk. Attól félünk, 
hogy az emberek kigúnyolnak minket, vagy hogy nem fogadják el és nem tartják 
tiszteletben döntéseinket. Gondoljunk csak arra, mennyire üres ez a félelem.  

 
Az ember szeszélyes lény. Hangulata, álláspontja és értékrendje állandóan változik. 
Éppen ezért, ha amiatt aggódunk, hogy mások nem fogadnak el, akkor bizony a 
boldogságunkat és biztonságérzetünket kiszámíthatatlan emberek, például egy 
szeszélyes főnök vagy egy állandóan elégedetlen ügyfél kezeibe helyezzük. 
Hatalmas energiákat fektetünk abba, hogy elnyerjük embertársaink tetszését. 
Másképpen viselkedünk reggel, másképpen délben és megint másképpen este. Nem 
véletlen, hogy életünket a szorongás vezérli, s az sem véletlen, hogy lelkünk nem 
talál békét.  

 
Ne kössünk kompromisszumokat értékrendünk rovására abbéli félelmünkben, 
hogy az emberek miként vélekednek rólunk. Ez talán a legnehezebb feladat, mellyel 
életünk során meg kell birkóznunk, mivel mindannyian szeretetre vágyunk, és arra, 
hogy elfogadjanak. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy kik fogadnak el. Talán 
azok elfogadására vágyunk, akiknek értékrendje állandóan változik? Azokéra, akik 
maguk is azért aggódnak, hogy vajon mások elfogadják őket? Hidd el, hogy a 
szeszélyes főnök is csak azért ilyen, mert meg akar felelni másoknak. Főnökének? 
Férjének/feleségének? Gyermekeinek? Teljesen mindegy. Csak a színdarab 
különböző, az érzés ugyanaz. 

 
Elsősorban saját magunknak kell elfogadni magunkat. Nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen ezt megtenni mindaddig, míg érzékszerveinkkel a fizikai világra, a 
múlandóra figyelünk, és amit így látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, szagolunk, azt 
tekintjük a valóságunknak. Addig mindig lesz egy viszonyítási alap, amihez 
hasonlítjuk magunkat. Mindig lesz, aki szebb, jobb, okosabb, alacsonyabb vagy 
magasabb, csinosabb, sikeresebb, gazdagabb stb. nálunk, és ez félelemmel tölt el. 
Az egonk ad egy mércét, ami onnan indul, ahol mi állunk. Nehezen, vagy csak igen 
rövid időre enged a másik irányba figyelni, ahol a nálunk csúnyább, rosszabb, 
butább, szegényebb stb. található, hiszen akkor érzelmeink az együttérzés, hála, 
azaz szeretet irányába mozdulna el. Ez pedig az ego halálát jelentené.  



Úgy érhetjük el, hogy elfogadjuk magunkat, ha az életünk részévé nem a 
mulandót, a változót, és megváltoztathatót tesszük, hanem annak a feladatnak 
szenteljük teljes életünket, amiért megteremtettünk. Ha megtartjuk az Isten által 
lefektetett erkölcsi törvényeket, életünk megtelik harmóniával és nyugalommal. Csak 
így tehetünk szert arra a tisztánlátásra, aminek fényében szétfoszlik a félelem. Csak 
így szűnik meg minden ismeretlentől, váratlantól való rettegésünk, így tehetjük az 
egonkat „kezes báránnyá”, hogy az csak a saját védelmező feladatát lássa el. 

Isten felruházott minket mindazokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik, hogy 
megbirkózzunk az életünk során felmerülő kihívásokkal. Soha nem kapunk nagyobb 
feladatot, mint aminek megoldásához minden eszköz is a rendelkezésünkre áll. Ha 
bizodalmunkat Istenbe helyezzük, és a Szentlélekre – azaz lelkünk hangjára, belső 
sugallatra, szeretetteljes érzéseinkre – hallgatva felismerjük életünk valódi célját, 
még a legszörnyűbb félelem, a betegségtől, a szegénységtől és a haláltól való 
rettegés is semmivé foszlik a tisztánlátás vakító fényében. 

Ha nem vagyunk boldogok, ha nem érezzük, hogy szeretnek, ha úgy érezzük, hogy 
nem vagyunk szeretetreméltók, rendszerint azt a hibát követjük el, hogy a külső 
körülményeken igyekszünk változtatni, mert azt gondoljuk, hogy azok okozzák 
boldogtalanságunkat. Megfeledkezünk arról, hogy a külső világunk csak a 
tükörképünket mutatja. Azt tükrözi vissza, ami mi magunk vagyunk. Ha pedig tükörbe 
nézek, és azt látom, hogy az orromon egy pattanás van, nem a tükörképemet 
nyomkodom, kenegetem, nem a tükrön próbálom meg eltüntetni a pattanást, hanem 
a saját arcomon.  

 
Szeretem a tanmeséket, mert könnyebben megjegyezhető, kitalált történetekkel 
mondja el azt, amit érdemes megtanulnunk. Az öreg bölcs és a vándor esete egy ilyen 
tanmese. 
 

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő 
idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:  

- Milyenek itt az emberek? - tudakolta.   
- Hová valósi vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs.  
- Athéni vagyok.  
- És felétek milyen nép lakik? -kérdezett tovább az öreg.  
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért 
is jöttem el onnan.  
- Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval 
és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg.  
A vándor búsan folytatta útját.  
 
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az 
érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy 
hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy 
ott milyenek az emberek.  
- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon 
becsületesek! - válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.  



- Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre 
találsz majd! - mondta az öreg bölcs. A vándor vidáman fütyörészve 
folytatta útját a város felé.  
 
A két beszélgetést végig hallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az 
öreg bölcs társaságában.  
Felháborodottan jegyezte meg: - Nagyot csalódtam benned! Sose hittem 
volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!  
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: - Tévedsz, fiatal barátom.  
Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van 
tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De, akinek a szívét 
jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál. 

 

A félelem és szeretet között folyamatosan, egyik pillanatról a másik pillanatra, 
mi magunk választunk. Mindenki maga határozza meg azt a hitet, amely szerint él. 
Azt hisszük, hogy azonosulnunk kell a múltunkkal, de ez nem így van. Mindig van 
más választásunk is. Lehet félelem nélkül is élni. Ugyanúgy, mint ahogy én, te is 
magad határozol meg mindent, ami történik veled. Ez a felismerés ad szabadságot, 
ez teszi lehetővé, hogy megtaláljuk a békét, és ebben a békében éljük az életet. 

 
Az életünket meghatározza valamiféle magasabb rendű jelenlét, ebben senki nem 
kételkedik. Valamiféle erő van jelen, ami összehangolja magát az Életet. Ami 
gondoskodik arról, hogy az általa teremtett törvényeket emberfia ne tudja 
megváltoztatni. Ez az az Erő, ami arról is gondoskodik, hogy míg élet van bennem, 
ne felejtsek el lélegzetet venni.   
Én ezt az Erőt Istennek hívom, mert nekem ez esik jól, de hívhatod úgy, ahogy neked 
jól esik.  
 
Bárminek is hívjuk ezt a magasabb rendű jelenlétet, legfontosabb feladatunk az 
iránta való tisztelet és megbecsülés, és annak felismerése, hogy fontos szerepet 
szánt nekünk a világ jobbá tételében. Miért gondoljuk hát, ha a legfontosabb 
dologról, a lélegzetvételről gondoskodik, akkor ennél (számunkra) kevésbé fontos 
dolgokban magunkra hagy? Istennél nincsenek nagyságrendbeli különbségek. 
Nincsenek fontos, és kevésbé fontos dolgok. Csak a feltétlen szeretet van. 

Amikor tehát elcsüggedünk, vagy valami félelemmel tölt el bennünket, amikor attól 
tartunk, hogy képtelenek leszünk megbirkózni egy feladattal, vagy megemészteni egy 
kudarcot, gondolkodjunk el azon, hogy vajon mit kíván tőlünk Isten? Semmitől se kell 
félnünk, hiszen velünk van, ráadásul két világunk is van: egy materiális és egy 
spirituális világ. Egy változó, megváltoztatható, elmúló, és egy változatlan, 
megváltoztathatatlan és örökkévaló világ.   

 

Ha ezt szem előtt tartjuk, az imént még megoldhatatlannak tűnő problémák azonnal 
helyükre kerülnek. Ha elfogadjuk, hogy életünk lényege örökkévaló és nem múlandó, 
nem a pénz, a rang és a társadalmi elfogadottság körül forog, zavarodottságunk 
azonnal szertefoszlik.  



Magabiztossá tesz bennünket a tudat, hogy magasabb rendű cél felé törekedünk, 
és hogy Isten semmi olyat nem kíván tőlünk, amire nem vagyunk képesek.  
Mindemellett minden eszközt – helyet, időt, egészséget, külső segítséget, pénzt stb. - 
a rendelkezésünkre bocsát ahhoz, hogy el tudjuk végezni azt a feladatot, amit kíván 
tőlünk. Ezzel a tudattal megszabadulunk kételyeinktől és aggodalmainktól, s csak 
örömben lesz részünk, hiszen telítődünk életerővel. Ez a magabiztosság életünk 
minden mozzanatában érezteti hatását. 

 
Isten áldása kísérje utunkat! 
Szeretettel: Ágnes 


