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BEAVATÓ
Ajándékot kaptam.

Színes csészét ajándékoztak nekem, melyet kívülről hieroglifák másolata díszít és egy különös női
alak. Csodáltam a szép porcelánt, sokáig nem is ittam belőle. Gyakran elém került, a sólyomszárnyas
nő egyre ismerősebbnek tűnt.

Hónapokkal  később  küldemény  érkezett  nevemre,  selyempapíros  dobozzal  leptek  meg.  A
csomagolás puha zsákocskát rejtett, és ez a bársonyos tok egy nyitható, kerek tükröt védett. Az
ezüstös  tükör  fedelén  ismerős  rajzolat  tűnt  fel.  Egyre  többször  találkoztam  a  képpel,  a
sólyomszárnyú Ízisz istennővel, nem sejtve, hogy hamarosan e tükör önvalóm újabb arcát látatja meg.
A  tükröt  nyitogatni  kezdtem,  néztem  magam,  a  képet,  elérkezett  az  idő,  hogy  a  csészét  is
használatba vegyem.

Egy kellemes délután pihenni támadt kedvem, lefeküdtem az ágyra, lehunytam szemem. Néhány
perc múlva valaki megszólított, Ízisz hangját hallottam, kedvesnek mutatkozott. Egész közel jött
hozzám.  Aranybarna  szárnyait  kibontotta,  átkarolt,  a  Napot  és  a  Holdat  eltakarta.  Pillekönnyű
szárnyára hajtottam fejem, nem látván mást, saját gondolataimban merültem el.

A  bika  csillagjegy  szülöttjeként  nagyon  makacs,  kitartó  vagyok.  Az  anyatejet  annyira
megszerettem,  hogy  három  éves  koromig  naponta  ragaszkodtam  ízleléséhez.  A  mesekönyvek
elnyerték tetszésemet, így hatodikos koromig kizárólag varázslatos történeteket voltam hajlandó
elolvasni. Szüleim mindent engedtek, bíztak bennem. Emlékszem, apukám egyszer megkérdezte,
nem öltöznék-e át, hogy ne tapadós miniszoknyában kísérjem el egy futballmérkőzésre. Ekkor és
hasonló  helyzetekben anyukám megadta a  választ.  Klasszikus,  operai  hangjától  visszhangzott  a
lépcsőház: „hagyjad már ezt a gyereket! „

Életem első  fogalmazását  egy állatról  kellett  megírnom.  Négy összefüggő mondatot  kért  az
osztályfőnököm. Hazáig az úton azon gondolkodtam, hogyan teljesíthetem ezt a nehéz feladatot.
Nővérem kisegített. Először is megkért, hogy válasszak egy állatot. Nagymamám baromfiudvarától
kezdve az afrikai dzsungelig minden élőlényt számításba véve a teknősbékára esett a választásom.

Elképzelni még így sem tudtam, hogy vajon mire gondol egy béka. Azt hittem, hogy a legmélyebb
részletességgel kellene elemzést készítenem a teknősök lelkivilágáról. Testvéremnek két mondatot
sikerült belőlem kihúznia (a külső jegyeket szem előtt tartva), a másik kettő az ő kiegészítésével jött
létre  -  majd  mondta,  hogy  így  egyszerűen  írjam  le  a  füzetbe  mindazt,  amit  átbeszéltünk.
Hihetetlennek  tűnt,  amikor  a  papíron  viszontláttam  a  fogalmazást.  Következő  reggel  a  másik
nővérem fésülte, befonta a hajam, és kérésemre a különféle színes csattokból úgy tíz-tizenöt darabot
be is tűzött tincseim közé. Büszkén indultam írásommal, s mivel dicséretet kaptam, többé nem
aggódtam, egyedül is szívesen vettem elő a házi feladatokat.

Huszonévvel később Tisza Bea mentorommal tanakodtunk, hogy milyen zenei világ állhat hozzám
legközelebb. Kísérletező órák után úgy éreztem, hogy dalszöveget talán tudnék írni. A következő
órára négy soros verset kért Bea, hogy lelkem, gondolataim könnyebben megnyilvánuljanak, és hogy
ő megírja az azzal harmonizáló dallamot. Hazáig az úton azon gondolkodtam, vajon miről szólhatnak
majd e sorok.

Főzés, vacsora után leültem, s eldöntöttem, hogy eleget teszek a kérésnek. Tetszett a próba,
rögtön  folytattam is,  egy  ültő  helyemben  kilenc  vers  készült  el,  ezek  is  olvashatóak  e  könyv
fejezeteiben. Felálltam és arra gondoltam, ezzel megvolnék, egy életre elmondtam mindent.



Néhány héttel később meglepetés ért, újabb három történet jutott eszembe. Az előzőek sikere
után többen kértek, hogy rögzítsek minden ötletet, ha ismét rám talál az ihlet. Na, jó, mondtam
magamnak, még ezt a hármat megjegyzem. Hetekig szinte kiégettnek tűntem, majd egyszer csak
folyamatos gondolatáradatban találtam magam.

Felidéztem eseményeket, amelyek alkalmával, azokkal az emberekkel találkoztam, akik életem
alakulására nagy hatást gyakoroltak, és én előtte pontosan éreztem a találkozás sorsszerű közeledtét.

Jártam szent helyeken, mint megannyi ember, és hallottam, hogy sokuk különös élményekkel
gazdagodott,  esetleg  változás,  gyógyulás  is  bekövetkezett  életükben.  Rám is  hatottak  ezek  az
utazások. Távollátáshoz szemüveget használok, de két ilyen látogatás után néhány napig szemüveg
nélkül láttam tisztán.

Átéreztem,  mit  jelent,  ha  élek  az  egyetemes  energia  adta  lehetőséggel,  új  erőként
megtapasztaltam. Természetesen az „új „szót abban az értelemben használom, hogy én újonnan
éreztem meg az ősi, végtelen áramlást. Gondolkoztam azon, hogy vajon ima közben miért szoktuk
összezárni  a  kezeinket.  Nem a  jelkép  foglalkoztatott,  hanem a  funkció.  Megfigyeltem,  hogy  a
tenyereket összeérintve nagyobb hatással bír az ima, a vágyakat is felerősíti, mint energiakörben az
áramlás. Csodálatos és új színeket pillantottam meg. Ellátogattam egy meditációval egybekötött
előadásra. Témaként vetődött fel, hogy vajon fejlődik-e az emberiség. Számomra sugallatként jött a
válasz: igen - régen titkos tanítás csak beavatott személyek részére volt elérhető. Manapság az
ember eldöntheti, hogy mennyire nyitja meg lelkének kapuját szelleme előtt.

Egyik  reggel  napkeltekor  felébredtem,  s  hallottam a madarak tiszta,  gyönyörű csicsergését.
Víziószerűen láttam, hogy ezek a hangok a Föld atmoszférájába beépülnek, és gyógyítón rezegnek a
napkelte perceiben. Ez a rezgés gyógyírként huszonnégy óra alatt körbejárja a Földet, majd másnap
reggel  újra  megismétlődik  az  egész  folyamat,  az  összes  térséget  érintve  bolygónk  hajnali
pirkadatában.

Így, az emlékek és az új képek között lapozgatva ringtam Ízisz sólyomszárnyain. Ő karolt át, s az
ölelés  erejétől  szárnyából  egy  toll  hullott  a  tenyerembe.  A  több száz  éves  toll  kezemet  írásra
késztette,  hogy  az  új  élményeket  szintén  megörökítse.  Az  aranyfényű  betűket  Ízisz  versekbe
rendezve olvasta fel nekem, lehetőségként, hogy a zenei világ rezgésével is összehangolódjanak e
szavak.

Zilai Izabella



Üzenetet hallok
Repülőn

Ültél már repülőn?

Voltál a magasban?

Láttad a horizont kör-körös alakját,

Mintha körzővel szaladna,

Te pedig ülsz,

Meg sem mozdulsz

A kör közepén ragadva?

A horizont fénycsíkja

Az eget kettészelve

Középre esik,

Fölötte a végtelen kékség,

Alatta mi lakozik?

 

Állok az éterben,

De valahogyan

Mégis megérkezem.

 

A titok
Soha nem láttalak még, de éreztem

Soha nem láttalak még, de értettem

A titkot, amit hordozunk

A titkot, amiből még kaphatunk.

 

Soha nem láttalak még, de hallottam

Egy belső hang után sokat kutattam



A titkot nem is kérdeztem

A titkot valahogy még éreztem.

 

Ősi kapcsolat, tudom, létezik

Közös eredet, hozzá erősít.

Ősi kapcsolat, ami összeköt,

De azt tudjuk-e, hová érkezünk?

 

Üzenetet hallok
Üzenetet hallok

A legnagyobb csendben

Hírnök jött, figyel

Nem látom,

De érzem.

Őszintén szólít

Kitárom a lelkem

Amit a fényben mond,

Azt csakis én értem.

 

Ó Uram, megragadtad a szívem

Tiszta áradatban fürdik a lelkem

Hófehér ruhában állok előtted

Béke és csend van.

 

Megérkeztem

Nincsen vágyam

Minden az enyém

Rád találtam.



 

Döntés
Örök szabadságból jöttem e bolygóra.

Tenger lehetőség,

Bármit szabad,

Bármit megtehetek,

De a végső döntés előtt

Átgondolhatom, hogy merre lépjek.

 

Hogy legyek jó,

Hogy legyek szép egy végtelen létben?

Hogy legyek ép,

Hogy legyek kész a végtelen létre?


