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Minden jog fenntartva!

 

 

 

 
 

Minden leírt szó hatással lesz rád. Elindít, bekapcsol, leold, felfényesít. Pont úgy, ahogy van.
 

Ezek a szavak és rajzok olyan információkat hordoznak, amellett, amit az elme felfog belőle,
melyek a lélekben kapukat nyitnak. S ha a lélekben kinyílik egy kapu, kinyílik kívül, a Világban is

számodra.
 

Nyitogasd hát kapuidat bátran, Ember, és légy teljesen önmagad!
 
 

- Philippa -

 

 



 
Mikor megismertem őt, nyár volt, és nagyon fiatalok voltunk. Egy hosszú történet vette kezdetét,

ami, azt hiszem, hogy sosem fog véget érni. Akkor ezt még egyiken sem tudtuk.
 

Barátok voltunk. Sok időt töltöttünk együtt. Aztán úgy hozta a sors, hogy évekig nem láttuk
egymást. De mikor találkoztunk, mindig ott folytattuk, ahol abbahagytuk.

 
Mindketten éltük az életünket. Nekem feleség, gyerekek, körülötte sok ember, munka. Mikor

elveszítette a munkáját, újra belépett az életembe. Most én hívtam őt, és együtt dolgoztunk évekig.
 

Aztán minden összeomlott, amit szépen felépítettem. Miért? Ezt kérdeztem. S bár akkor már évek
óta nem láttam őt, most ő keresett meg engem. Újra belépett az életembe. Ez 2012-ben történt, 30

évvel megismerkedésünk után, és pontosan a válóperem napján.
 

Valamiért így kellett történnie. Valahogy megérezte azt a pillanatot, amikor a legnagyobb
szükségem volt rá. Ekkor kezdett el nekem először mesélni az ikerlángokról. Arról, hogy

mindenkinek van egy igaz társa. Akkor még nem értettem, mit is jelent ez. Csak azt tudtam, hogy jó,
hogy ott van mellettem, jó őt megérinteni, megölelni. Nem voltam egyedül.

 
Mikor legelőször megöleltük egymást, elindult és összeért a kundalínink. Én akkor még azt sem

tudtam, mi is az, csak azt éreztem, hogy úgy kapcsolódom össze vele, mint eddig senkivel.
 

Nem értettem, mi történik, meg is ijedtem. Próbáltam őt távol tartani magamtól. Egy ideig
sikerült is, de aztán megadtam magam. Ekkor már többről volt szó, mint barátságról. Eljutottunk a
szerelemig. És most együtt élünk. De ez más, mint eddig volt. Ha vannak is nehézségek, túl tudunk

lendülni rajta.
 

Mindenkinek azt kívánom, találja meg az igazi párját. Talán a mi történetünk, ami benne van a
következő sorokban, segít ebben. Minden betű arról szól, hogy segítsen megtalálni igazi társadat.


