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Ki vagy Te? 

Akármennyit is képezzük magunkat önismeretből, motivációból, spirituális tanokból, a 
lényeg az, hogy a valóság, a gyakorlat – a mindennapi életünk – szintjén tudjuk 
is alkalmazni a tanultakat. Van néhány csapda és félreértés, amiben könnyedén  
elbukhatunk, amikor valódi önmagunkat keressük.  

Ha sokszor úgy érzed, hogy körbe-körbe jársz és nem, vagy csak alig jutsz előrébb 
bizonyos problémák tekintetében, akkor itt van az idő arra, hogy egy hatalmas  
ugrással kilépj a megszokott mintáidból. 

A legfontosabb elsajátítandó dolgokról írok, amelyeket alkalmaznod kell majd a 
mindennapokban (munkahelyen, párkapcsolatban, múltbéli problémák 
megoldásában, családi kapcsolatok javításában): 

 

FIGYELEM ÉS BELSŐ CSEND 

 

Talán ez a legfontosabb. Megfigyelted már valaha, milyen összefüggéstelen 
gondolatmorzsák követik egymást benned? Nem csak benned, bennem is ha nem 
figyelek, és mindenkiben. A fejben zajló folyamatos hangzavar miatt a lényegről 
maradsz le éppen: a jelen pillanatról, a valóságról.  

Érdemes elcsendesíteni az elmédet úgy, hogy figyelmedet először rövidebb, majd 
egyre hosszabb ideig arra összpontosítod, amit éppen csinálsz. Ne gondolj nagy 
dolgokra, semmiféle rituálé nem kell hozzá. Ha mosogatsz, arra figyelj. Ha autót 
vezetsz, arra figyelj, és a lehető legtöbb ideig ne hagyd figyelmedet elkalandozni. Ne 
aggódj, kezdetben ezek csak pillanatok, de már ez is nagy előrelépés. 

Tudd akkor is alkalmazni a figyelem tiszta erejét, amikor mondjuk éppen elkezd 
veszekedni veled az anyósod, mert nem úgy tettél ahogy elvárta, vagy éppen 
elhagyni készülsz a párod, vagy elvesztetted a munkahelyedet. Vagy valami hasonló 
dolog zajlik éppen az életedben. Térj vissza a most pillanatába, és légy csak 
szemlélője a helyzetednek.  
 

MEGBOCSÁTÁS, VALÓDI ELENGEDÉS 

 

Hogyan lehet ténylegesen elengedni a dolgokat? A kulcs a teljes, ítélkezés nélküli 
megbocsátás. 

Sokan még mindig félreértik a megbocsátás lényegét, amikor azt mondják: „Megbo-
csátom neked (most az egyszer), amit velem tettél. 
Te voltál a tettes, én pedig az áldozat, de nem haragszom rád, és megbocsátok ne-
ked, de soha többé ne tedd ezt velem.” 
Ebben a gondolatban ott rejtőzik az újabb ítélkezés. 
 



Drasztikusabban kimondva így hangzik: „Aljas voltál, de nagylelkű leszek, és most az 
egyszer még megbocsátok neked.” 
Aki így tesz, még nem értette meg, mi is történt valójában. 
A megbocsátás mindig a kapcsolatok és saját, belső sebeink meggyógyításának esz-
közét jelenti. 
 
Többször írtam már, és szeretném újra hangsúlyozni, hogy egyetlen „bűnös” sem 
tűnik fel ok nélkül az életünkben. 
Ha valaki öntudatlan magatartása által megsebez téged, abban mindig lapul egy 
„ajándék” is, még akkor is, ha fájdalmat okoz neked. Ott van benne az, amit neked 
meg kell tapasztalnod, amiből tanulnod kell. 
 
Minden „bűnös”, akivel ilyen minőségben találkozol az életedben, bármilyen furcsá-
nak tűnik, valójában egy „angyal”. 
Az egod „bűnösnek” hívja, ő azonban valójában egy angyal, akit azért küldtek hoz-
zád, hogy felébresszen. Megnyomkodja rajtad a megfelelő „gombokat”, te pedig a 
plafonig ugrasz vagy felkiáltasz, felháborodottan, megsebzetten, haraggal, dühvel és  
csalódottsággal. 
Ezek az emberek általában a saját gyermekeid, gyakran a partner, a volt partner, az 
anya, az anyós, az apa vagy az após. Csakis azért tudnak viselkedésükkel,  
szavaikkal megsebezni, mert a sebed még mindig nem gyógyult be, mert elítélted  
saját magadat. 
 
Minden ember, akivel életed során találkozol, és akiről úgy érzed, hogy megse-
bez, valójában a gyógyulás ajándékát hozza neked. 
Hiszen csakis akkor tud megsebezni, ha még képes vagy érzékelni a támadását. 
Ha például valaki mond rád valamit, ami neked nem tetszik, és te ezen felháborodsz 
vagy megsértődsz, akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy nem vagy tisztában  
önmagaddal.  
Ellenkező esetben ugyanis nem vennéd magadra azt, amit mondanak, vagy tesznek. 
Szavaikat nem tudnád ráilleszteni arra, ami benned zajlik.  
 
 
Aki tehát nem érti meg a „megbántás” folyamatát, az egyelőre még nem képes  
megbocsátani, és a megbántódás által újabb ítélkezésre jut. 
A Csodák Tanításában olvasható egy fontos mondat, amely mindig emlékeztetni fog 
erre az összefüggésre. Így hangzik: 
„Senki sem tud megbántani. Csak te magad tudod megbántani önmagadat.” 

 

MEGENGEDÉS 

 

Szintén nagyon fontos dolog, amit az ember csak tehet önmagáért: ha megengedi és 
elfogadja a valóságot olyannak, amilyen. Ha a többieket nem akarja megváltoztatni, 
talán még önmagát sem. Csak megengedni azt, ami Van, és olyannak, amilyennek 
éppen érzékeli. Megengedem, hogy az történjen, ami éppen történik és olyan 
módon, ahogyan az történik. Semmit nem akarok megváltoztatni. 

 

 



ÖNSZERETET 

 

Ha alaposan megvizsgálod magad és az életed problémáit, jó eséllyel minden mögött 
arra fogsz bukkanni, hogy nem szereted magad eléggé. Hogyan tudsz kilépni az 
önsorsrontó mintákból? Hogyan szabadulhatsz meg a korlátozó hiedelmeidtől?  
Szintén a Csodák Tanításából származik ez a mondat: 

Nem történhet veled semmi olyan probléma, ami ártani tudna neked! 

Ha ezeket magadévá teszed, akkor sem fog minden varázsütésre megváltozni, hiába 
is reménykedsz. Sőt, helyetted senki sem fogja megoldani a dolgaidat. De sokkal 
több TUDATOSSÁG, ÉLETÖRÖM ÉS ÖNSZERETET lesz benned.  

 

A szomszéd tükre nem hazudik. Saját magunkat mindig a többiekben való  
tükröződésként tapasztaljuk meg. Minél korlátozottabb, minél beszűkültebben 
egos a magunkról kialakított kép, annál inkább az egos korlátokat, a tudattalanságot 
fogjuk meglátni és figyelni másokban, és arra fogunk reagálni. A „hibájuk” – illetve 
amit mi a hibájuknak vélünk – lesz számunkra az ő identitásuk.  

Jelenleg egyik legnagyobb élő spirituális tanító Eckhart Tolle, akinek írásai, előadásai 
világszerte milliók életét változtatták meg. Köztük az én életemet is, mivel abban az 
időben, amikor még én is csak keresgéltem az élet értemét, másodikként, amit ebben 
a témában elolvastam, az A MOST hatalma c. könyv volt. (az első olvasmányom a  
Beszélgetések Istennel, ami ösztönzött az elindulásra) 

Tolle tanításainak középpontjában a jelen pillanat, valamint a gondolat teremtő 
ereje áll. Azt tanítja, hogy életünkben a „MOST” pillanata a legértékesebb, és hogy 
a múltnak nincs hatalma a jelen felett. Ezen kívül beszél arról is, hogy az aggódás 
időpocsékolás, aki panaszkodik, az áldozattá válik, illetve, hogy az ember azt 
kapja, amit ad. 

Tolle egységében látja a dolgokat, a világot, az embereket, és saját magát.  
A boldogság eszközének tekinti a létet, nem egy fájdalmas útnak, amit végig 
kell járni. Teljes mértékben egyetértek vele, ahhoz pedig, hogy így lássa valaki, neki 
magának kell tenni érte. 
Nincs senki a világon, aki bárki helyette ezt megteheti. 

 

Annyit érdemes tudni Tolle – ról, hogy az 1948-ban született író és tanító egészen  
fiatal korától súlyos depressziós volt, ráadásul első könyve megjelenése előtt nem 
sokkal még hajléktalanként kereste az élet értelmét. A Most hatalmában, amit közel 
50 évesen írt, utal is a depressziójára. 

 
Bizonyíték ez arra, hogy bárki eljuthat ide. 

Tolle semmivel nem különlegesebb személy, mint Te, vagy én vagyunk. Ebben az 
írásban Tolle gondolatait továbbítom feléd. Üzenete annyira egyértelmű, hogy  
ennél többet és jobban senki nem tudná elmagyarázni, mi a teendőnk. 

Semmit nem tettem hozzá Tolle írásához, csak könnyebben olvashatóvá tagoltam, 
és kiemeltem vastag betűvel a lényeges részeket. 

 



“Megtalálni azt, aki valójában vagy 
Gnothi Seauton, azaz: Ismerd meg magad! 

E szavakat vésték Apolló templomának bejárata fölé Delphoiban, a szent jóshelynél. 
A régi Görögországban az emberek azt remélve keresték fel a jósdát, hogy  
megtudhatják, milyen sors vár rájuk, illetve, hogy helyzetükben mit kell tenniük. 

A belépők zöme valószínűleg nem is tudta, hogy az olvasott szavak mélyebb  
igazságra mutatnak rá, mint bármi, amit a jós számukra mondhat. Valószínűleg azt 
sem tudták, hogy bármilyen hatalmas kinyilatkoztatást vagy akármilyen pontos  
információt is kapnak, mindannak végső soron semmi hasznát sem látják, az nem 
menti meg őket a további boldogtalanságtól és a maguk teremtette szenvedéstől, ha 
nem tudják megtalálni az „Ismerd meg magad!” felszólításban rejlő igazságot. 

Azok a szavak kibontva ezt jelentik: mielőtt bármit is kérdeznél, először tedd fel 
életed legalapvetőbb kérdését: Ki vagyok? 

A tudattalan emberek – és sokan maradnak egész életükben tudattalanok, élnek az 
egojukba zártan – gyorsan megválaszolják, hogy kik ők. 
Közlik a nevüket, a foglalkozásukat, az élettörténetüket, testük formáját vagy  
állapotát, vagy bármi egyebet, amivel azonosulnak. 

Mások lelkileg fejlettebbnek tűnhetnek, mert önmagukra ők halhatatlan lélekként 
vagy isteni eredetű szellemként gondolnak. De vajon ők valóban ismerik magukat, 
vagy csupán spirituálisan csengő fogalmakat adtak hozzá elméjük tartalmához? 

Önmagad ismerete sokkal mélyebb ügy, mint valamilyen gondolatkészlet vagy 
hit magadévá tétele. A spirituális jellegű gondolatok és hitek a legjobb esetben is 
csak útjelző táblák, ám önmagukban ritkán rendelkeznek akkora erővel, ami képes 
lenne kimozdítani helyéből azokat a szilárdan beléd ültetett – az emberi elme  
kondicionálását képező – alapelveket, amik meghatározzák, hogy kinek gondolod 
magadat. 

Önmagad mély ismeretének semmi köze azokhoz a gondolatokhoz, amelyek az el-
médben keringenek. Önmagadat ismerni azt jelenti: a Létben gyökerezni, ahelyett, 
hogy elvesznél az elmédben. 

Hogy kinek tartod magadat, az meghatározza, hogy mit tekintesz szükségletednek, 
hogy mi számít, hogy mi fontos neked az életben. Ami számít neked, az képes lesz 
kiborítani és aggasztani. Használhatod ezt ismérvként annak tisztázására, hogy  
milyen mélyen ismered magadat. 

Hogy mi számít neked, az nem feltétlenül ugyanaz, mint amit ezzel kapcsolatban 
mondasz vagy hiszel, hanem amit tetteid és reakcióid számodra fontos és komoly 
dologként jeleznek. 
Felteheted hát magadnak a kérdést: milyen dolgok aggasztanak és borítanak ki? 

Ha kicsi dolgok képesek aggasztani, akkor az, akinek gondolod magad, pontosan 
olyan: kicsi. 
Ez lesz a tudattalan hited önmagadról. 
 
Mik a kis dolgok? Végső soron minden dolog kis dolog, mert minden átmeneti.  
Mondhatod erre: „Tudom, hogy halhatatlan lélek vagyok”, vagy „Torkig vagyok ezzel 
az őrült világgal, mindössze lelki békére vágyom” – míg meg nem csörren a telefon. 
Rossz hír érkezik: csődöt jelentett egy bank, meghiúsulhat az üzletkötés, ellopták a 
kocsidat; betoppant az anyósod; lemondták az utazást; felbontották a szerződést; a 
párod elhagyott; több pénzt követelnek; azt mondják, a te hibád….. 



Hirtelen eláraszt a harag vagy a szorongás. Érdessé válik a hangod: „Nem bírom  
tovább.” 

Vádolsz és hibáztatsz, támadsz, védekezel, bizonygatod az igazadat; és mindez 
„robotpilóta” üzemmódban történik. Valami tehát nyilvánvalóan sokkal fontosabb 
számodra, mint az a lelki béke, amit néhány másodperce említettél. Ráadásul  
hirtelen már halhatatlan léleknek sem érzed magad, aki egy szempillantás alatt a rá 
gyakorolt negatív hatásokat úgy tudja megváltoztatni, hogy abból csak a pozitívat  
tapasztalja. Ne feledd, hogy érzéseiddel, gondolataiddal teremted a saját valóságo-
dat! 

Az üzletkötés, a pénz, a szerződés, a veszteség vagy a fenyegető veszteség  
fontosabb? 

Kinek? 

Annak a halhatatlan léleknek, akinek magadat mondtad? 
Nem, nekem. A „kis énnek”, aki a biztonságot és a beteljesülést olyan dolgokban 
keresi, amelyek átmenetiek, és szorongani kezd vagy dühös lesz, mert ott nem  
találja. Nos, így viszont legalább megtudtad, hogy valójában kinek gondolod magad. 

Ha valóban lelki békét akarsz, akkor a lelki békét választod. 
Ha a lelki béke neked mindennél fontosabb lenne, és ha önmagadat valóban  
halhatatlan lélekként s nem kis énként ismernéd, akkor kihívást jelentő emberekkel 
és helyzetekkel találkozva nyugodt és abszolút éber maradnál. Azonnal elfogadnád a 
helyzetet, és ily módon eggyé válnál azzal, megteremthetnéd új valóságodat,  
ahelyett, hogy elkülönülnél tőle. 

Ezt követően ebből az éberségedből születne meg a reakciód. Az reagálna, aki vagy 
(tudat), s nem az, akinek magadat gondolod (a kis én). Reagálásod erőteljes és  
hatékony lenne, és nem tenne ellenséggé sem személyt, sem helyzetet. 

A világ mindig gondoskodik róla, hogy ne tudd magadat túl hosszan becsapni azzal 
kapcsolatban, hogy valójában kinek gondolod magadat. Ugyanis megmutatja, mi az, 
ami igazán számít neked. 

Önismereted valódi mélységének legjobb jelzője mindig: ahogyan – különösen  
kihívások esetén – emberekre és helyzetekre reagálsz. 
Minél korlátozottabb, minél beszűkültebben egos a magadról kialakított kép, annál  
inkább az egos korlátokat, a tudattalanságot fogod meglátni és figyelni másokban, és 
arra fogsz reagálni. A „hibájuk” – illetve amit te a hibájuknak vélsz – lesz számodra 
az ő identitásuk. 

Ez azt jelenti, hogy bennük csak az egót látod meg, és így magadban is azt  
erősíted.  Ahelyett, hogy másokban keresztülnéznél az egon, te az egora tekintesz. 

Ki néz az egora? A benned lévő ego. 

A nagyon tudattalan emberek a saját egojukat annak a többiekben való  
tükröződéseként tapasztalják meg. 

Ha rájössz, hogy amire másokban reagálsz, az benned is megvan (és néha csak 
benned), kezdesz egod tudatára ébredni. Ebben a stádiumban arra is rájöhetsz, 
hogy azt tetted másokkal, amit hited szerint mások tettek veled. 

Felhagysz azzal, hogy magadat áldozatnak tekintsd. Te nem az ego vagy, ezért 
amikor a benned lévő ego tudatára ébredsz, az még nem azt jelenti, hogy immár  
tudod, ki vagy. 



Azt jelenti, hogy már tudod, ki nem vagy. 

Ám ha már tudod, hogy ki nem vagy, azzal az önmagad ismerése útjában álló  
legnagyobb akadályt mozdítottad el. Senki sem mondhatja meg neked, hogy ki vagy. 
Az csupán újabb fogalom lenne, s ezért nem változtatna meg. Ahhoz, hogy az légy, 
aki vagy, nem szükségeltetik hit. 

Történetesen minden hit csak akadály lenne. Még csak felismerés sem kell, mert már 
eleve az vagy, aki vagy. Ám valódi kiléted fölismerése nélkül nem ragyogsz bele 
ebbe a világba. Az a megnyilvánulatlanban marad, ami – természetesen – a valódi 
otthonod. 

Ez esetben olyan vagy, mint a látszólag szegény ember, aki nem tud róla, hogy 100 
millió dolláros bankbetétje van, így számára a vagyona meg nem mutatkozó lehető-
ség marad csupán.” 

Forrás: Eckhart Tolle: A MOST hatalma 

 

A fentiekhez csak annyit teszek hozzá, hogy érdemes többször is elolvasni. Én is ezt 
tettem. 
Különösen az a rész átgondolandó, hogy váratlan kihívások esetén milyen az 
azonnali reakciónk. Figyeld meg magad ilyen helyzetben, és változtass, javíts rajta! 

Önismereted valódi mélységének legjobb jelzője: ahogyan kihívások esetén az 
emberekre és helyzetekre reagálsz. 

Ha tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk, akkor már kezdjük megérteni 
önmagunkat, képessé válunk jobbá tenni személyiségünket.  Akkor megtudjuk, 
hogyan élhetünk együtt másokkal anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnünk, 
vagy bármi olyat tenni, ami nem a kedvünkre való. Amint megtanuljuk kibontakoztatni 
azokat a jó tulajdonságainkat, amelyek bennünk vannak, sokkal kedvezőbb színben 
tűnnek fel előttünk mások is. 

 
Valamennyien szeretnénk jobbá válni. 

 
Elképzeljük, hogy egy csapásra ékesszóló, vonzó megjelenésű, szerethető, 
kiváltságos személyiséggé alakulunk át. Ennek következtében majd fesztelenül 
beszélgetünk, magunkkal ragadjuk az embereket, elbűvöljük és ihletet adunk nekik. 
Azt gondoljuk, hogy ez csak álom lehet. Azon rágódunk, hogy az életben miért 
csak másoknak sikerül minden, és miért vagyunk mi olyan elfuseráltak? 

Megnyugtatlak. 
Valószínűleg az a másik is ugyanígy érez, és lehet, hogy éppen rólad gondolja, hogy 
tökéletes vagy. 

Igaza is van! 
Mindenki úgy tökéletes, ahogy van! Csakhogy mindannyian mások vagyunk, más 
vágyakkal, más képességekkel, nem tehetünk úgy, mintha ugyanolyanok volnánk, és 
az életünk sem alakulhat ugyanúgy, mint másnak. Ahány ember, annyiféle, és 
annyiféle tulajdonsággal születik, nincs varázsige, ami mindannyiunkkal csodát 
művelhetne. Amíg fel nem ismerjük egyediségünket, csak csodálkozhatunk, miként 
lehetséges az, hogy ugyanazon tanfolyam résztvevői, akik ugyanazt az előadót 
hallgatták ugyanannyi ideig, mégis más-más eredményt érnek el. 



  
Azért vagyunk itt, azért írok és Te azért olvasol most, hogy mindannyian 
megismerjük igazi, legbensőbb énünket, mielőtt változtatni próbálnánk azon, ami 
belőlünk kívülről megmutatkozik. Bár én írok és Te olvasol, mégis azt mondom, 
hogy én is ezen az úton haladok. Most szerzem azt a tapasztalatot, amelyik azt 
mutatja meg nekem, hogyan tudom átadni másoknak a saját ismereteimet.  

Mivel tudatos vagyok a tevékenységemre, így nem foglalkozom közben mással, 
gondolataim erre fókuszálnak, minden mozzanatát megfigyelem.  
Azt is megfigyelem, hogy hogyan hat ez vissza rám. Sokat tanulok én is, a saját 
írásomból. 

Mivel tapasztalatokat szerezni születtünk a Földre, ezért soha nem tudhatjuk, hogy 
holnap mi következik, és hogyan reagálunk rá. A váratlan helyzetek éppen azért 
vannak, hogy abban a szituációban, történésben is megismerjük önmagunkat. 
Megfigyeljük magát az eseményt, megfigyeljük saját reakciónkat, és ebből tanuljunk.  

Hogy mit értek ez alatt?  

A mai korunk embere elfelejtette – vagy ha fiatal, akkor már meg sem tanulta – a 
figyelmet. Az információ zűrzavarban, amelyek nap – mint nap érnek bennünket, a 
felgyorsult világban, amikor nincs idő semmire, nem figyeljük meg pontosan, hogy mi 
történik körülöttünk és azt sem, hogy mit mond az, aki beszél hozzánk. 

A másik ember elkezdi a mondandóját és abban a pillanatban már tudni véljük, 
hogy mit akar mondani. Agyunk már a válaszon gondolkodik ahelyett, hogy 

figyelemmel meghallgatná a másik felet. 

Válaszol gondolkodás nélkül, anélkül, hogy a másik kérdezett volna. Nem csoda, 
hogy az emberek elbeszélnek egymás mellett.  

Nem egyszerű lelassulni. De meg kell tennünk, önmagunk érdekében. Úgy tűnik, 
most az események is ezt a célt szolgálják. Lassulj le, fordulj befelé, és ne engedd, 
hogy a külvilág elvonja a figyelmedet önmagadról. Sokan azt gondolják, hogy a 
tudatosság valami elvont fogalom, pedig egyszerűen csak azt jelenti, hogy érzékelés 
és megértés. 

Amikor tudatosan nézünk/hallunk/olvasunk/írunk stb. valamit, akkor megfigyeljük és 
felismerjük annak a dolognak/beszédnek/stb. a létezését és szerepét, és csak azt 
látjuk, ami valóban ott van. 
Amit észlelünk, ahhoz nem teszünk hozzá semmilyen más feltételezést, vagy érzést, 
és nem hagyunk figyelmen kívül semmit, ami ténylegesen ott van, vagy ami 
ténylegesen elhangzik. 

Tegyél egy próbát! 
Görgess vissza az oldal az elejére, és a továbbiakban úgy olvass szóról –szóra, hogy 
közben semmi másra nem gondolsz, nem sietsz, minden szónak figyelsz az 
értelmére, mégpedig úgy, mint egy kívülálló.  

Egyetlen szót sem vonatkoztatsz magadra, sem másra! Nem helyesled, és nem 
helyteleníted, amit olvasol, nem formálsz véleményt róla, nem minősíted. Csak 
engeded, hogy a szavak értelme beáramoljon az elmédbe. Ez a tudatosság. 

A tudatod észrevétlenül elvégzi helyetted azt, hogy a most, jelen helyzetedben rád 
vonatkozó információt elkülöníti attól, amire majd később leszel nyitott. Következés-
képpen amikor később olyan helyzettel szembesülsz az életedben, hogy erre szüksé-
ged van, automatikusan helyesen reagálsz majd.  



Összefoglalva a tudatosság azt jelenti, hogy képes vagyok önmagamra, egy adott 
helyzetre kívülről, vagy felülről rátekinteni, és ítélet, vagy véleménynyilvánítás nélkül 
meg tudom állapítani azt, hogy “ez van”.  El tudom fogadni azt a helyzetet és annak 
végeredményét, ami a múltbéli gondolatok, cselekedetek – vagy akár csak a sors – 
következménye a jelenben. 

A jelenem a múltam következménye minden esetben,  
és amit most teszek, az határozza meg a jövőmet.  

 
Ez utóbbi mondatot sokan nehezen értik meg, ezért leegyszerűsítjük, kis léptékben 
nézzük meg először: 
 
A jelened ez a pillanat, amiben most vagy. Ami az előző percben történt, már az is a 
múlt része, és ami a következő percben fog történni, az már a jövő.  

A múltban – néhány perce – megnyitottad ezt az írást, és elkezdted olvasni. Mivel 
ezt tetted, most, a jelenben ezeket a sorokat olvasod. Ha néhány perce nem nyitod 
meg ezt az oldalt, helyette bármi mást tettél volna, akkor a jelened és a jövőd is más 
lenne. 

Mivel most ezeknél a soroknál tartasz, nagy a valószínűsége, hogy a jövőben (a kö-
vetkező pillanatban) már a következő sort fogod olvasni. 
Viszont, ha most bezárod ezt az írást, abban a pillanatban megváltoztatod a jövődet, 
mert valami mást fogsz csinálni, ami ugyancsak hatással lesz a következő percedre, 
a jövődre, csak másképpen. 

Életünk minden eseménye így zajlik, pillanatról, pillanatra. Amikor bármilyen ese-
ménnyel kapcsolatban most ugyanúgy, vagy másként cselekedsz, mint ahogy meg-
szoktad, az egész jövődre hatással vagy. Következésképpen, ha tudatos vagyok arra 
ami történik velem, akkor nem tiltakozom ellene és nem ítélkezem felette. Eszerint 
tudom, hogy egy bizonyos elmeműködésből (mégpedig a sajátomból) fakadó cse-
lekvés hozta létre azt, ami MOST van. 

Vagyis a múlt következményeként bekövetkezett jelen pillanat “olyan, amilyen”. 
Olyan, amilyenné én tettem, illetve közösen tettük akár a szűk környezetemben, vagy 
egész népeket, nemzeteket is beleértve. 

Ne becsüld hát alá magad, mert egyedi vagy, és különleges, aki képes saját jö-
vőjét tetszése szerint megteremteni most, ebben a pillanatban. 

 
Kívánom, hogy gazdagítsd a fizikailag és lelkileg is gyógyultak listáját, és töltsd meg 
életed egészséggel, szeretettel és boldogsággal önmagad és mások javára! 

 

Isten áldása kísérje utadat! 

Szeretettel: Ágnes 

 


