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Ragadd meg ezt a pillanatot…

Határozd meg nekem ennek a szónak a jelentését: Most.

És ha a jelentését meg is tudod majd mondani, akkor arra várok választ tőled, hogy mit takar e szó: Most.

Talán nem is létezik…

Mert létezik a múltad? Vagy létezik a jövőd? Bármit is gondolsz vagy mondasz, én akkor is azt mondom nem létezik. Csak a Te
szívednek mélyén található. A múltnak emléke, s a jövő reménye…

Mondd el nekem mi a jövőd. Lehetőség? És ha igen, akkor meddig lehetőség? Előbb utóbb belelépsz testébe reményednek, élvezed
melegét, majd kilépsz belőle, mert ki kell lépned belőle. Emlékeddé lett az, amit nekem reményedként mutattál meg…

És újra kérlek: Ragadd meg ezt a pillanatot…

 



Nélkülük nem…

 

Egy valaha látott lány, aki a gondolatfolyamot elindította nálam.
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…találkozunk…



Tudok egy embert

 

Ez az ember rendkívül fájdalmas utat járt be életének egy szakában. Elkerülhette volna…

Elkerülhette volna ezt a megrázóan nehéz ösvényt, ha valóban nyitott szemmel, bátran és hittel él. Ha felismerte volna, hogy
építkezni kell az élet minden területén nem csak vágyakozni, és nem jelentéktelen az első aprócska elem amit palotájába épít. Sőt,
végül az válik a legfontosabbá. A kezdet, mert végre elindult valamerre...

Ő azonban csak vágyakozott és így nem találta életének értelmét, boldogulásának lehetőségét, mikéntjét.

Vajon miért? „Talán mert nem hitt a szavaknak, talán mert félt a szavaktól. Nem lehet tudni…”

Nem figyelt az útját szegélyező tüskebokrok erősödő karcolásaira sem, melyek sírva jelezték: rossz irányba halad. Így végül
veszedelmes rengetegbe került ahol már nem kerülhette el a halált, mert ezer töviskarom tépte véresre lelkének házát. Zárva volt a
szeme, mely a lelkek labirintusában vezérel…

Baleset érte.

 

E súlyos trauma során olyanmérvű sérüléseket szenvedett el, hogy orvosilag nem láttak esélyt a teljes felépülésére, még az életben
maradására sem, azonban egy dacos és immár céltudatos menetelés vette kezdetét az ismételt emberré válásának útján. Felébredt
végre, így kifelé haladt már a rengetegből, és embert kezdett építeni. Fájdalmaktól véres munka, gyötrelmes út, gyötrelmes ébredés
volt…

Ez az ember én vagyok.

 

Valamikor, közvetlen a baleset után vagy az egyhetes kóma ideje alatt, egy erős szellemi tapasztalásban volt részem ami örökre
megváltoztatta az életem. Bepillantást kaphattam valamibe amit földi szavakkal nem lehet megfogalmazni, hiszen egy igen erős érzés
mi  lelkemben maradt  utána.  Hoztam egy megnyugvást,  egy  megerősítést.  Ez  a  belső,  mély  tudat  biztosít  afelől,  hogy a  földi
értelemben vett életnek fontos oka és célja van, ráébredtem, hogy a tetteinknek kivétel nélkül következményei vannak, de az életünket
mi alakítjuk…

Amint újra megtanultam járni és megfelelően kommunikálni, tanulni kezdtem. Elvégeztem egy gimnáziumot, és egy főiskolát.


