


Miacsoda

Balla Frigyes Hunor

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

Korrektor:Forrai Mária Melinda

 

…ajánlom, ha a változást keresed…

 
„Mindent elrejtettem

Mélyen a szívembe,
Hogy visszaölelhessem
Egyszer az életben...”

 
Nardai Alexandra Krisztina,

kortárs magyar költőnő



Köszönetnyilvánítás
Könyvem  nem  jött  volna  létre,  ha  nincs  Édesanyám  és  Édesapám.  Életem  nagy  részében

tudatosan vagy önkéntelenül, sokszor támadtalak benneteket, mert kerestem valamit, amiről azt
hittem nélkületek is megtalálom. Történetemben többször beszélek rólatok, részleteket kiragadva
némelyik  talán  még sértő  is  lehet.  Az  utam alatt  azonban megértettem,  hogy  nélkületek  nem
tarthatnék itt és hálás vagyok, hogy így alakultak dolgaink. Boldoggá tesz a tudat, hogy vagytok,
köszönöm Nektek az életem.

Hajni,  Te  vagy  az  első,  aki  mellett  olyan  biztonságban  éreztem  magam,  hogy  ez  a  könyv
megszülethetett. Csillának köszönöm, hogy begépelte és testet adott neki. Gábornak a sok ihletet.
Gabi, neked azt, hogy időnként emlékeztettél, írjak. Marcsinak a korrektúrát. Sanyának pedig azt,
hogy megtanította: írjam le a gondolataimat. Hálás vagyok nagyszüleimnek, akiktől megtanulhattam,
amit csak lehetett. Testvéreimnek, unokatestvéreimnek, rokonaimnak, amiért velem voltak, amikor
kellett. Köszönet Mosonyi Szilárdnak a Tanítómnak, amiért alapot adott, és megtanulhattam tőle a
„kapcsolódás”  szó  jelentését  és  értelmét.  Hálás  vagyok  Feldmár  Andrásnak,  akinek  könyvei,
előadásai erőt adtak. Köszönet Pál Feri Atyának az előadásaiért. Hálás vagyok a barátaimnak, hogy
velem voltak, és beszélhettem nekik felfedezéseimről: Norberto, Marcsi, Totó, Pali, Kriszi, Norbi,
Petyusz, Csenge, Abonyi Gábor, Fehér Gábor, Nonó, Zoli,  Lacus, Laci,  Juli,  Ildi,  Timi,  Kócosok,
OC-sek. Alexandrának köszönöm a verset, Iminek a borítót. Végül pedig Szipál Mártonnak, amiért
segített, hogy menjek az álmaim után.



Bevezető
Gyerekkorom óta kerestem valamit. E könyv megszületéséig azt sem tudtam mit, de folyamatosan

kerestem. Úgy éreztem, hiányzik valami az életemből. Vártam és hittem benne, amikor megtalálom,
megváltozik minden. A keresés már harminchárom éve tart, visszanézve igen kalandos út volt már
eddig is. Közben magam is változtam, kivéve az a hitem, hogy képes vagyok megtalálni, amit keresek.
A könyv írása közben jöttem rá, mit is kerestem valójában. A Csodát, ami képes arra, hogy betöltse a
hiányzó űrt, megváltoztassa életem és reményt adjon a folytatáshoz. A könyv ennek az utazásnak
mutatja be a fontosabb pillanatait, és azokat a felismeréseket is tartalmazza, amelyekre út közben
rájöttem. Azért teszem közzé, mert hiszek benne: nem én vagyok az egyedüli útkereső a világon és
boldoggá tenne, ha könyvem másnak is segítene.

Ez a könyv nem tökéletes, ahogyan én sem, találsz majd benne több vessző- vagy fogalmazási
hibát, hiszen s gondolatokat a bennem élő gyerekkel fogalmaztam és jegyeztem le. Már nem akarom
őket kijavítani, megszerettem a hibákkal együtt.

A könyv nyelvezete néhol kíméletlenül őszinte, máskor kifejezetten intim. Meglepő részleteket
mutat be életemből, és fedi fel saját belső világom. Azért írtam le, mert szerettem volna mindenkinek
elmesélni ezt a történetet, ami változást hozott az életembe és szóban nehezebben ment volna. A
könyv írása közben voltak dolgok, melyek megváltoztak bennem, és más nézőpontot adtak életemnek.
Az alkotás közben bekövetkezett változás nemcsak mennyiségi, hanem minőségi is volt, ezt talán
legjobban maga a könyv szemlélteti. Első részei, elsősorban a találkozások nyelvezete erősen eltér az
„Utazás  a  végtelenbe”  című fejezet  fogalmazásmódjától.  Tudatos  döntésem eredménye,  hogy  a
fejlődési folyamat végén nem írtam át a könyvem elejét, ezzel is szemléltetve a változás folyamatát.

Írása közben kedvenc zenéimet hallgattam, azt tapasztaltam, olvasása közben is teljesebbé teszi
az élményt, így javaslom másnak is jó szívvel ugyanezt.



A kezdetek
Tudom mikor kezdődött ez az egész. Történt valami, aminek hatására másképp kezdtem el látni a

dolgokat. A változás hirtelen jött, aztán kellett hozzá pár év mire megértettem mi történt. Milyen volt
előtte az életem? Tele voltam vágyakkal és álmokkal. Szerettem volna sikeres lenni és elismert olyan,
akire a környezete mindig figyel. Szerettem volna magamnak egy jó állást, sok pénzt és rengeteg
sikerélményt az élet minden területén. Úgy emlékszem, kicsit mindig kilógtam a sorból. Voltak a
többiek és  én.  Szerettem volna jó  csapattag lenni,  de nehezen tudtam beilleszkedni  bármelyik
közösségbe is. Egyszerre irigyeltem és tiszteltem azokat az embereket, akik úgy éltek és olyanok
voltak,  amilyen  én  is  lenni  akartam.  Szerettem  volna  kirobbanó  önbizalmat,  megtörhetetlen
magabiztosságot  és  ellenállhatatlan  vonzerőt,  mert  akkoriban,  ha  szétnéztem,  azt  láttam ezzel
megyek a legtöbbre. Vágytam arra, hogy olyan ember legyek, akinek adnak a szavára, akihez bátran
fordulhatnak tanácsért, mert biztosan olyat tud mondani, amit más nem. Szomjaztam ismerni az élet
nagy törvényeit, hogy irányítani tudjam az életem, olyan módon, ahogy nekem jó. Szerettem volna
minél nagyobb erőt és hatalmat magamnak, hogy véghezvihessem saját terveimet.

Nem könnyű belátni, de a vágyaim alatt bizony legtöbbször hiányok voltak. Erre pár év alatt
jöttem rá. Azokra a dolgokra vágytam valójában, amivel nem rendelkeztem vagy nem birtokoltam.
Hiszen  az  önbizalom  utáni  vágyam  félelmet,  a  pénz  utáni  sóvárgásom  egzisztenciális
kiszolgáltatottságot leplezett, a sikeréhségem mögött pedig saját magam elismerésének a hiánya
lapult. Mindemellett úgy érzem nagyon jó életem volt, hiszen rengeteg embert megismertem, sok
barátom és ismerősöm volt, akiknek a szemében sokszor láttam magam olyannak, amilyen lenni
szerettem volna.

Az évek alatt azonban arra is rájöttem, hogy nem attól leszek boldog, hogy mások milyennek
látnak. Hiába lát a környezetem sikeresnek, határozottnak és önbizalommal telinek, ha én ott belül
nem érzem ugyanazt. Saját boldogságom egyik fontos feltétele, hogy elismerjem önmagam és képes
legyek szeretni azt, aki vagyok. Rengeteg különleges és emlékezetes pillanata volt az életemnek,
amelyekre büszkén tekintek vissza és tudom, még számtalan ilyen élmény vár rám. Ugyanakkor
akármilyen tartalmas és élmény dús is volt,  az elégedetlenség majdnem minden pillanatban ott
bujkált,  ami arra sarkalt,  hogy menjek tovább és ne elégedjek meg azzal, ami van. Megvannak
természetesen ennek az előnyei és hátrányai egyaránt. Ezáltal folyamatosan volt miért haladjak
előre, de azt is elismerem, nehéz ezzel a nyomással hosszan élvezni a pillanatokat.

Összességében azt hiszem, ha nem lett volna bennem az elégedetlenség, akkor ez a könyv nem
születik meg. Kerestem tehát az elégedettséget, de valahol féltem is megtalálni.  Azt hittem, ha
megtalálom, kiöli belőlem a legerősebb hajtóerőt, nem lesz mit tovább keressek és üressé válik az
életem. Nem könnyű úgy keresni, hogy közben félek is megtalálni azt, amire vágyom.

Ebben a könyvben azt a folyamatot mutatom be, hogyan találtam meg, amit kerestem. Amikor
pedig megtaláltam, akkor ismertem fel, hogy mit is jelent valójában a változás az életemben. Azt
mutatta meg, hogy képes vagyok más lehetőségeket is teremteni magamnak, azokon túl, amiket
eddig ismertem. A változás nem azt jelentette, hogy onnan kezdve mindig boldog és elégedett leszek,
hanem azt, hogy megtaláltam azokat az elfeledett dolgokat, amelyek képesek boldoggá és elégedetté
tenni. Azt tanultam meg, hogyan választhatom a boldogságot és elégedettséget azzal együtt, hogy a
régi  minták  is  megmaradnak.  Azóta  is  bármikor  képes  lehetek  irigykedni,  elismerésre  vágyni,
önbizalom-hiányos  állapotba  kerülni,  veszekedni,  kicsinyeskedni  és  játszani  a  régi,  megszokott
játszmákat. De ugyanennyi erővel választhatom az egységet, a kreativitást, a felszabadultságot, az
önmagamba vetett  mély  bizalmat,  a  reményt  és  azt  a  mély  meggyőződést,  hogy képes vagyok
irányítani az életem, ahogy nekem jó.



Megosztom veletek azt a történetet,  ami a legnagyobb lökést adta életemben és elindított  a
változás útján. Egyszerű történet, mégis óriási erővel bírt az életemben. Olyan helyen történt és úgy,
ahogy arra a legkevésbé számítottam. Barátaimmal Horvátországban nyaraltam, Murter városában.
Négy napot töltöttünk ott, igyekeztünk kihasználni a jó időt, a tengert és a lehetőségeket. Egyik nap
barátaim szervezett hajókirándulásra indultak,  én pedig ellenállást éreztem, hogy csatlakozzam.
Visszatarthatott az ára, de talán a közös kapcsolódás lehetősége is. Úgy döntöttem azt a napot
egyedül töltöm. Már ehhez is nagy bátorság kellett, hiszen szembe szálltam barátaim akaratával és
nem  azt  tettem,  amit  a  többség  akart.  Kicsit  antiszociálisnak  éreztem  magam,  de  bíztam
megérzéseimben, és követtem azokat. Jól esett volna, ha az én programom is vonzó, de valahol
éreztem, hogy aznap egyedül kell lennem.

Magamhoz vettem néhány doboz sört, egy csomag cigit, törölközőt és nekivágtam a partnak.
Horvátország tengerpartja alapvetően sziklás és csipkézett, így kényelmes napozóhelyet elég nehéz
találni, de tudtam, megtalálom, amit keresek. A partszakasz, ahol végigmentem, szinte üres volt. A
napimádók, tiszteletben tartottak valamiféle napozási intim zónát. Egymástól legalább ötven méterre
helyezkedetek el, a beugró sziklák és zugok miatt pedig még észrevétlenek is maradtak egymás
szeme előtt.

Találtam egy összefüggő legalább kétméternyi sima sziklafelületet, ami kellő távolságban volt a
többi napozótól, oda pakoltam cuccaimat. Felbontottam egy sört, rágyújtottam egy cigire és néztem
a tengert. Egyedül ültem a hófehér sziklán, amit a hullámok csapdostak. Felettem sirályok szálltak, a
nap pedig forrón égette bőrömet. Amikor melegem lett, belemerültem a tengerbe és csak úsztam
egyedül, senkitől sem zavartatva. Jó pár óra eltelt ottlétemből, amikor észrevettem, hogy valami
hiányzik. Fogalmam nem volt, mi váltja ki, csak azt éreztem, közel vagyok a tökéletes boldogsághoz,
de valami még visszatart, hogy megéljem. Néztem a hullámzó tengert, szívtam a cigiket, a sör kicsit
elbódított, amikor megértettem ellenállásom okát. Azt tapasztaltam, egyedül vagyok a parton, hiszen
nem láttam senkit, előttem a természet a maga teljességében, én viszont nem vagyok a része, mivel
egy apróság még elválaszt tőle. Egy belső hang azt üzente, vegyem le a fürdőnadrágomat és legyek
meztelen.

Amikor ez világossá vált  számomra,  először megijedtem. Féltem, mert  ilyet  előtte  még nem
csináltam és nem éreztem magam elég bátornak hozzá. Mi lesz, ha valaki meglát, mit fognak rólam
gondolni és amúgy is, én magam is elítélem a meztelen fürdőzőket. Valahogy addig öncélúnak láttam
az egészet. Ha valaki meztelenkedik, akkor biztosan azért teszi, hogy magára vonja a figyelmet,
gondoltam magamban. Most pedig a belső hang azt kérte, tegyem meg azt, amit én magam is
elítélek.


