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Minden jog fenntartva!



Bevezető
Kedves Olvasó!

Megtisztelsz azzal, hogy elolvasod a következő oldalakat. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Kívánom,
hogy fedezd fel a benned rejlő Erőt és Szeretetet! Ez a könyv egy kicsit más megvilágosításból szól
Hozzád, Neked! Máshogyan igaz, mint a megszokott, de az önmegvalósításról szól, az értéktelen
földi  dolgokról,  arról,  hogy  nem  minden  kapcsolat  és  nem  minden  az  aminek  látszik.  Olyan
kapcsolatokba  enged  esetlegesen  betekintést  nyerni,  amelyekről  azt  gondolnád,  hogy  a  kis
nehézségeket leszámítva teljesen normális,  mindeki szereti  egymást és békében élnek. Ahogyan
majd  olvasni  fogod,  Te  is  láthatod,  hogy  ez  nem  így  van,  sokszor  ezek  az  emberek  a
legmagányosabbak és a legnagyobb harcokat vívják. A társas magánytól sokan rettegnek, de még
többen élnek benne.

Szeretném, ha ez a könyv segítene Neked, segítene azokon a nőkön, férfiakon, akik beleragadtak
az önmarcangolásba, akik úgy érzik egyedül vannak és csak nekik vannak ilyen jellegű problémáik.
Milyen segítség ez? Olyan, ami szabad utat kínál: merni, menni, végre önmagunk lenni, merni kilépni
abból, ami már nem épít, hanem rombol vagy maradni és közös erővel újjáépíteni azt, ami valaha
volt, az egymás iránti érzéseket, a tiszteletet, önmagunkat, mert különben nem megy. Csak remélni
tudom, hogy segíteni tudok és rátalálsz Önmagadra (is)!

Köszönettel  tartozom  a  családomnak;  azoknak  az  embereknek,  akik  megosztották  velem
tapasztalataikat, véleményüket és nem utolsó sorban azoknak akik támogattak, akik mellettem álltak
akkor is, amikor a legtöbben magamra hagytak.

Köszönet  a  férjemnek,  Gábornak,  aki  az  egyik  legfőbb  támogatóm  abban,  hogy  önmagam
lehessek és mindig képes valami olyasmit tenni, amivel ihletet nyerek, na meg persze elviseli írói
bogaraimat. J

Köszönet a hugomnak, Gyöngyinek, aki bármilyen helyzetben képes mellém állni, de azonnal
megmondja, ha hülye vagyok.

Köszönet Dankó Lászlónak, aki a barátom és nem hagyott soha magamra a bizonytalanságok
közepette sem.

Köszönet  Péter  Mariannak és  File  Gabriellának,  hogy önálló  gondolkodásra sarkalltak,  hogy
lehetett  véleményem, s magyar szakos tanárként nem az elnyomásomon, hanem a segítésemen
dolgoztak.

Köszönet Pénzes Hangának a gyönyörű illusztrációkért, minden alkotása maga az Isteni csoda.

 

Köszönettel, a szerző:

Józsa Tímea

 





1. Kirakat
Furcsa egy világban élünk, már nem azok a szabályok érvényesek, mint régen. Most minden

instant, mindent most azonnal, ellentmondást nem tűrően, mert akkor már nem is vagy valaki, ha
máshogyan látod a dolgokat, ha van saját véleményed és nem mész a tömeg után. Ó, és a szex, a
szerelem? Nem számít kivel és hol, mikor és hogyan, nem számít hány éves, nem számít kinek a
javára, nem számít hetero vagy meleg, hogy házas vagy éppen a szinglik világát éli, hogy akar-e
komoly kapcsolatot vagy csak egy futó kaland, esetleg egy szeretői szerep lép érvénybe. Az sem
számít már sajnos, hogy boldog valaki vagy sem. Nagy Úr lett a megszokás, a tétlenség, a kényelem,
hagyjuk magunkat  kihasználni  és  vergődni  valaki  mellett  csak azért,  mert  képtelenek vagyunk
kilépni valamiből, ami már nem boldogít, ami már inkább teher, mint gyönyör. Olyan teher, amit egy
idő után már nagyon nehéz cipelni. Minden egyes nappal csak egyre nehezebb és nehezebb lesz,
még végül egyszer csak azt veszed észre, hogy összerogysz, mert nem bírod tovább. Akkor majd
kimerülve, összetörten, megalázva és ájultan, kivetetten térsz magadhoz a padlón, egyedül. De lehet,
hogy lesz egy nap, a sok szürke hétköznap egyike, amikor reggel valahogy mégis máshogy ébredsz,
valahogy másként süt a nap és végül megtörténik az életedben egy fontos változás. Rájössz, hogy
tenned kell végre valamit, mert nem megy tovább, ebből nem kérsz többet, nem akarod! Mindegy,
hogy hogyan, csak azt érzed, el onnan, jó messzire, új életet kezdeni, máshogyan élni. Egyedül.
Egyedül, új lehetőségekkel, új reményekkel. De mi van akkor, ha már nem csak ketten vagytok? Ha
van ott még esetleg egy gyerek, több gyerek és lényegtelen, hogy a tiéd vagy a másiké. Netalán egy
házasság. Akkor is készen állsz, hogy önmagad legyél? Hogy hozzá segítsd magad a boldogsághoz?
Hogy csak úgy, önmagában élvezd az életet és az élet adta lehetőségeket? A pillanatokat? Vagy
megtorpansz és minden egyes nap újra ugyanazokkal a naiv és önfeláldozó gondolatokkal nyugtatod
magad, mint például: Ennél rosszabb úgy sem lehet! Ha ennyit kibírtam akkor a többi már nem lehet
gond! Hiszen biztos velem van a hiba…

Úgy gondolom, hogy a mai  világban a házasságot túlértékelik.  Ma már azért  házasodnak a
legtöbben, mert évek óta együtt vannak, most már illik egy papír, mert akkor mit szólnak mások
vagy mert ott a gyerek. Ritka az igazi szerelem házasság. Pontosan ezért nem működik a legtöbb,
mert kirakat… Csak a látszat, bár úgy gondolom, akinek kirakat házassága van, nem másoknak
akarja elsősorban bizonygatni, hanem saját magának, hogy tökéletes a kapcsolata, de legalábbis
rendben van. Valójában nem a házasságban megy tönkre a legtöbb kapcsolat. Előtte..csak van aki
nem veszi észre, nem tud vele mit kezdeni, nem figyel a jelekre, pedig ott van, mindig ott van az a
jel, amikor lépni kell. A legerősebb jel, amikor belülről elfog a rossz érzés, amit általában gyorsan
elhessegetünk, hogy csak beképzeljük. Pedig az érzések mindig valósak.. és a legtöbb esetben be is
igazolódnak.

Úgy gondolom, hogy a mai világban a házasság inkább a régi hagyományok megőrzésére és
megtartására  való  ideál  egyike.  Ami,  most  elmondom,  előbb  vagy  utóbb el  fog  bukni,  mert  a
társadalom nem tudja lekövetni a régi hagyományok és az új szemléletek közötti átfedéseket. Ebből
adódik a legtöbb konfliktus fiatal és idős között, férfi és nő között, na meg persze az intimitás hiánya.
Érzéketlennek  nevezzük  a  másikat,  miközben  saját  magunk  nem tudunk  olyat  nyújtani,  ami  a
másiknak  örömet  szerezne,  nem  tudunk  teljes  szívünkkel  ráösszpontosítani,  mert  folytonos
kölcsönhatásban  vagyunk  a  mindennapokkal,  amikből  egyébként  bármikor  képesek  lennénk
kiszakadni,  ha  igazán  akarnánk.  A  mindennapokat  felmagasztaltuk  olyan  szintre,  ahonnan  mi
semmiképpen nem jöhetünk ki nyertesen, mert olyan erős hatalmat tulajdonítunk neki, amellyel a
legerősebbek is  gyengének érezhetik magukat.  Tulajdonképpen mi az,  hogy hétköznap? Amikor
megismersz valakit,  akkor nincsen hétköznap. Mindennap egy ajándék, egy várva várt csoda, s
amikor átléped a megszokás küszöbét, akkor válik azzá. Azért mert hagyod, hagyod, hogy megszokd
saját  magad  és  a  párod,  a  kapcsolatod  egy  bizonyos  helyzetben  és  időben.  Időről  időre  ezt



tapasztalom,  persze  ritka  kivételek  vannak.  Nekik  azért  sikerült  elkerülni  a  mindennapok
elnyomását, mert nem foglalkoznak vele. Azzal törődnek, ami valójában fontos, nem akadnak fenn
kis semmiségeken, megadják egymásnak a tiszteletet és kiélvezik szerelmük, vonzalmuk minden
egyes percét. Arra fordítják ezt az időt, ami fontos: egymásra. Nem a külsőségekre, az anyagiakra, a
bántásra, a féltékenységre. Valószínűleg a szeretők is ezért vannak meg olyan jól egymással. A
másiknak nem kell feleslegesen magyarázkodni, nincsen úgymond teher, nem kell megjátszaniuk
magukat, önmaguk lehetnek, feltételek nélkül, felesleges számonkérések nélkül, kiölik a „szürke”
napokat, egymásnak, egymásért vannak abban a pillanatban. Csak ők vannak és a titkuk. De ami a
legfontosabb,  őszinték.  A  legtöbb  esetben  persze.  Valahogy  nekik  sikerül  megadni  azt  az
őszinteséget a másiknak, amit egyébként a párjuknak nem. De az is előfordul, hogy a párok őszinték
egymással,  csak  semmit  nem  értek  el  vele,  semmi  nem  változik.  Hiába  jelezték  a  felvetődő
problémát, nem tudták megoldani. Így tehát maradnak a hétköznapok, amit senki sem lát, amiről
senki sem tud, amit senki sem hall. Csak a kirakat van, a szép frizura, az élére vasalt ruha, egy
kézfogás,  ahol  jól  láthatóan  ott  díszeleg  az  annak  idején  boldogan  kimondott  igenre  utaló
karikagyűrű, egy hazug mosoly egymásra, egy hamis csók, hogy mindenki jól lássa, boldog vagy és
tökéletes az életed. Te megvalósítottad azt az álmot, amire mindenki vágyik valahol, ki jobban, ki
kevésbé, de a vágy valahol mindenkiben ott szunnyad. Ó, pedig ha tudnák, ha tudnák, hogy az a
kézfogás csak az utcán létezik, hogy a szép frizura otthon egy lófarokba összekötött szénakazal, hogy
a zárt ajtók mögött nem hamis, hanem semmilyen csók nem létezik, se mosoly. Csak fagyos csend és
eget  zengető  villámok  váltják  egymást.  A  magánynak  számtalan  fajtája  létezik  és  neked  volt
szerencséd néhánnyal, de lehet, hogy mindegyikkel találkozni. Hiába vannak a barátok, legtöbbünk
sajnos nem mer az igazi problémáiról beszélni. Nem merik elmondani a valóságot, így hát folytatódik
a színház.


