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„Mindent, amit az életedben megtapasztalsz, te magad vonzottál be, mégpedig az elmédben
megjelenő képek által. A gondolataid által. Bármi is történjen a fejedben, az előbb-utóbb az

életedben is megjelenik.”
Prentice Mulford

 
„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az

útra bocsátó Hatalom így szólt: rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj
enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit

szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a
kövektől az éterig, ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.

Elbocsátalak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden

boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj, és élj, mert a világ a tied.”
Hamvas Béla: A láthatatlan történet



 



Köszönetnyilvánítás
 

Ajánlom ezt  a  könyvet  azoknak,  akik  egyedül  vannak,  s  párra  szeretnének  találni,
azoknak, akik szeretnének változtatni az életükön, s mindenkinek, aki egy kis megerősítést
szeretne, a Titok valóban működik.

 

Köszönöm mindenkinek, aki az útkeresésem, párkeresésem, s önmagam megismerése
során az utamba jött, s aki segített, hogy magamra és párra találjak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előszó
 

Sokat gondolkodtam azon, hogy mit írjak ide. Ez a második könyvem és ez is formabontó,
vagy épp hagyományteremtő lett, nem tudom. Az bizonyos, hogy eltérek a hagyományos
formáktól, talán ez az én irodalmi stílusom? Lehetne naplóregény, lehetne életrajzi mű, s
lehetne tanulmány is,  és  még rendhagyó útleírások is  vannak benne.  Valahol  ötvöztem
mindet.

Ez a könyv egy középkorú nő önismereti és párkeresési tapasztalatait mutatja be a XXI.
század elején, bizonyítva azt, hogy amire vágyunk, azt valóban elérhetjük. Sokan vannak
keresők, és sokan írták már le az életükben lezajlott útkeresésüket. Valahol ez a könyv
tükrözi ezeket az érzéseket, megéléseket is.

Adott egy ember, aki 45 éves koráig alig mozdult ki a falujából, azután pedig teljesen
felfordítja az életét, kicsi és nagy lépésekben elindul a világ és önmaga felfedezésének útján
és folyamatosan megvalósítja álmait. Az olvasónak sok rész hihetetlennek tűnik majd, ám az
itt leírtak minden betűje azt bizonyítja, hogy ezek mind megtörténtek.

Az őszinteség végig jelen van az írásokban, hiszen ezek az események, ismeretségek a
könyv  írójának  életébe  jöttek,  bizonyítja  az  is,  hogy  a  könyv  első  részében  blog
bejegyzéseket olvashat a kedves olvasó, melyeket 2006 augusztusa és 2008 márciusa között
az  interneten is  olvashatott,  ha épp azon a weboldalon járt.  A második részben pedig
rendhagyó útleírások mutatják be, hogyan lehet 2 év alatt 11 országba eljutni, és hogyan
változtatja meg a külföld világképünket, énünket.

A könyv címe egy álom sugallatára jött. (Isten nyilai között.) Valóban ott vagyunk mi
emberek, nap, mint nap érezzük, ahogyan serkent, ahogyan lökdös, irányít,  vezet, segít
bennünket egy-egy nyílvessző. Van, amelyik megsebez, bánt, de minden azért van, hogy
tanuljunk belőle és fejlődjünk általa. Az alcím pedig utalás Rhonda Byrne: A Titok című
könyvére. Ebben a könyvben magyar példán bizonyítom be, hogy a Titok valóban működik.
Számos  idézet,  más  emberek  szájából  hallott  bölcs  gondolatok  és  az  író  által  megélt
események sejtetik, bizonyítják, erősítik meg azokat a javaslatokat, módszereket, amiket a
The  Secret  című  könyvben,  illetve  a  filmen  olvastunk,  láthattunk,  hogyan  is  tudjuk
megváltoztatni az életünket.

Mai  világunkban,  Magyarországon  is  nagyon  sok  ember  él  egyedül,  a  családok
felbomlanak, nők és férfiak próbálnak új életet kezdeni, újra párra találni. Ez sajnos egyre
nehezebb, hiszen egy fájdalmas, megszakadt kapcsolat után az emberek bizalma a másik
nemben megcsappan. Óvatossá válnak, s saját önbizalmuk is megsínyli, és ezeket még tetézi
a párkeresés során megélt kudarcok sora, s az egyedüllét alatt kialakult elvárások növekvő
mértéke.

Az  olvasó  felteheti  a  kérdést,  hogy  jó  dolog-e,  hogy  valaki  világot  lát,  megismer
kultúrákat, s másképp kezd el gondolkodni. Úgy gondolom, minden lélek maga dönti el, mit
akar,  miért születik a Földre. Azért,  hogy megtanuljon, megtapasztaljon valamit! Valaki



rájön ebben az életében, hogy mit kell tennie, van, aki csak éli az életét. Én gyökeresen
megváltoztattam az enyémet!



I. A párkeresés tanulságai
Szemelvények 1,5 év blog terméséből

2006. augusztus – 2008. március

 

„De nem tudok többé úgy tenni, mintha nyugodt volnék, mintha minden rendben volna, mintha az
egész csak egy rövid korszak lenne az életemben. El akarom felejteni, szerelmes akarok lenni,

szeretni akarok – csak ennyi, szeretni akarok, és semmi más vágyam nincs. Az élet túl rövid – vagy
túl hosszú – ahhoz, hogy megengedhessem magamnak, hogy ilyen pocsékul éljem le.”

Paulo Coelho

 

Volt néhány évem, amikor magam is párt kerestem, és így jutottam el a Nők Lapja Café
(NLC) párkeresőjének blog oldalára, ahol kicsivel több mint másfél évig voltam. Rengeteget
írtam, már akkor úgy gondoltam, hogy ez az iromány „kész regény”. Sok olyan gondolatom
volt,  amelyeket százak olvastak naponta és várták a folytatást,  vagy magánlevelezésben
mesélték el életük történetét, valahol talán remélve, hogy én tudok majd magyarázatot a
velük történtekre. Amiket írtam, jobbára olyan témákat, amelyek velem történtek meg, vagy
pedig mások történeteiből merítve már tanulságként, tapasztalatként vetítettem az olvasók
elé, legtöbbször azért, hogy gondolatot ébresszek, hogy kimozdítsam az embereket. Lehet,
hogy nem egyedüliként, de országos párkereső találkozók szervezésébe fogtam a neten.
Összesen nyolc  alkalommal  találkoztunk,  ebből  hétnek voltam főszervezője,  amely  több
megyét is megmozdított. A nyolcadik volt az az alkalom, ahol én magam is párra leltem. A
nyilvános  írás  lételememmé  vált,  több  száz  embert  ismertem  meg  általa,  sokakat
személyesen is,  a többséget azonban csak az internet lehetőségével.  Minden találkozás,
minden levélváltás, minden beszélgetés sorsszerű volt, az is, hogy épp itt írtam blogot és
nem máshol,  mert próbáltam, ám ez volt az a közeg ahol valóban szívesen olvasták az
írásaimat, s ahol megkaptam a kellő visszajelzéseket is. Az itt kiemelt fejezetek megjelentek
az interneten is, legtöbbször kibővítve személyes hozzászólásokkal.

 

A kezdetek
2006. augusztus 20-28.

 

Nemrég jöttem ide, az NLC párkereső oldalára, újból, hogy átalakítsam az adatlapomat
és ekkor fedeztem fel  a blog lehetőséget.  Beleolvastam néhányba, melyek tanulságosak
voltak a számomra. Imádok írni, s bár naplót is vezetek, sok levelezőm is van, úgy érzem,
talán én is tudok írni olyan tapasztalatokat, eseményeket, örömöket, élményeket, fájdalmas
tanulságokat, amik másoknak talán hasznára lesz.

Sajnos ide akkor jön leggyakrabban az ember, ha valamiféle csalódás éri, ezt élem most



én  is.  Sok  minden  foglalkoztat,  néhány  éve  azon  is  gondolkodom,  hogy  az  internetes
tapasztalatokból írnom kellene egy tanulmányt.

Az internet nagyon jó eszköz, főleg olyanoknak, akik kis vidéki faluban élnek, mint én is,
mert hát milyen ismerkedési lehetőség adódik itt? Különféle körökben mozgok, mégis itt
látok leginkább lehetőséget arra, hogy megismerjek valakit. Sok-sok barátom van már az
internet segítségével, ám, hogy társat lehet-e találni, azt még nem tudom.

Legutoljára olyan lehetőségem adódott az internet segítségével, ami szerintem kevés
embernek adatik meg. Az USA-ban jártam, ahol minden kockázatot vállalva találkoztam egy
férfival, és csak nemrég jöttem haza. Bármilyen szép is volt a vakáció, most mégis fájdalmas
döntéseket hoztunk meg. Régen voltam ennyire elkeseredve! Mindig jó emberismerőnek
tartottam magam, ám ha ébredeznek az érzések, akkor talán másképp látunk mindenkit.
Annyira vágytam a szerelemre, hogy mindenre képes voltam, még arra is,  hogy akkora
kockázatot vállaljak, hogy ott hagy az idegenben, a repülőtéren, ha nem tetszem neki. Ám
mindenáron meg akartam ismerni.

Szerintem a legtöbb ember magában keresi a hibát, ami nem biztos, hogy bennük van.
Sokan  érezzük  azt,  hogy  az  interneten,  a  levelezés  alatt  valaki  nagyon  bejön  nekünk.
Sokszor még a személyes találkozás után is oké a dolog, ám előbb-utóbb rájövünk, hogy
hiányzik valami. Vajon mi?

Most nekem is fel kell dolgoznom sok dolgot. Az utazás mindenképp hasznos volt, hiszen
másképp  látom magamat,  a  világot,  az  embereket,  a  kapcsolatokat.  Ha  a  megszokott
közegemben maradtam volna, sosem láttam volna meg sok hibámat, és hasznos volt az
önismeret miatt is.

Lehet,  hogy  a  blogot  többen  olvassák  majd,  mint  az  adatlapomat  megnézik.  Most
őszintén leírtam, hogy csak 152 cm vagyok, bár tapasztalat, hogy a férfiak a keresőt 155 cm-
től indítják. Sajnos ilyen pici vagyok, ezt adta a sors. Én már megtanultam elfogadni az
előnyeivel, a hátrányaival együtt

Valahol olvastam, hogy az emberek 30-on felül nem változnak, szerintem ez nem igaz.
Erre élő példa vagyok, ugyan idén töltöm majd a 46-ot, viszont már nem ugyanaz az ember
vagyok, mint aki 5 évvel ezelőtt voltam. Inkább úgy fogalmaznék, hogy sokat fejlődtem, ha
valaki nyitott, akar változni, fejlődni, az tud is. Az önismeret nagyon fontos és az is, hogy
legyenek olyan barátaink, akik tükröt tartanak, őszintén megmondják a véleményüket, még
ha az olykor fájdalmas is.

Tegnap egy külső látogató azt mondta,  hogy jó és érdekes a blogom, de túl  óvatos
vagyok, és nem írom le azt, amire biztosan sokan kíváncsiak lennének. Azt hiszem, igaza
van.

A napokban átéltem azt az érzést is, amikor a segítő kezed nyújtod, és már a karod is
kevés, szó szerint megpróbáltak kihasználni.

Ez hosszú történet, azonban most úgyis egyedül vagyok itthon, és a tegnapi szembesülés
után még kóválygok egy kicsit, talán jó is, hogy megosztom veletek. Biztosan voltatok már ti
is olyan helyzetben, hogy két férfi vagy két nő közül kellett választanotok. Az én életem



valahogy  az  utóbbi  két  évben  mindig  ilyen,  hogy  folyton  választanom  kell,  folyton
keresztutak, s persze folyton ismétlődnek. Én pedig keresem, hogy mit csináltam rosszul,
miért hoz a sors megint hasonló helyzetbe, mit kell ebből tanulnom, s mit kellene másképp
csinálnom. Két éve egy Amerikában élő magyar és egy itthoni magyar férfi jött az utamba.
Akkor az itthonit választottam, mert úgy gondoltam, az egyiknél nagy a távolság, a másik
közelebb  lakik.  Tavaly  ősszel  szakítottunk.  S  erre  az  idén  megismétlődik.  Megint  egy
Amerikában élő magyar és megint egy itthon élő. Most úgy éreztem, hogy esélyt kell adnom
a távollévőnek, azért is, mert minden jel arra mutatott, hogy ő a duálom. Jött a lehetőség, én
pedig éltem vele. Nagy kockázat volt,  de megérte. Amikor meghoztam a döntésemet, a
másikkal  barátok  maradtunk.  Munkanélküli,  éppen  válik,  sok  a  gondja,  baja,  keresi
önmagát.  Segítettem neki,  befogadta a családom, fuvaroztam kocsival,  kölcsönadtam az
autómat, mert nem volt neki, mellette álltam a bajaiban, vittem magammal programokra,
emberek közé, hogy megtalálja a helyét, megismertettem a barátaimmal is. A napokban
közölte, hogy meglátogathatnék az ország keleti végében valakit, és akkor osztozhatnánk a
költségen.  Vigyem  el  egy  osztálytalálkozóra.  Az  ötlet  nem  rossz,  csak  azt  felejtette
elmondani, hogy engem nem fizetett be a buliba, és hogy én hat órán át majd csináljak, amit
akarok, míg ő mulat. Még csak eszébe se jutott, hogy ezt előre átgondolja, csak legyek én a
sofőrje. Nos, tényleg önzetlenül adtam, segítettem, ám ha megpróbálnak kihasználni és ezt
már érzem is, akkor jobb, ha menekülnek a nyilaim elől! Megint bejött egy álmom, a sok cica
– álnok barátok, s megpróbálnak kihasználni. Milyen igaz!

Most aztán a duállal sem jött össze, és vége egy kezdődő barátságnak is. Két szék közül a
földre? Biztosan így kellett lennie. Valamit megint nem jól csináltam.

Nos, egy jóslat szerint közöm lesz még Amerikához, még várható, hogy valamikor utam
lesz oda. Talán egy harmadik ott élő? Most megtapasztaltam Amerikában néhány dolgot, ám
nem vonz annyira. Majd a sorsra bízom.

Szerencse, hogy vannak barátaim, akikkel nem járok így, hiszen évek óta tudom, hogy
lehet rájuk számítani, s kellő tükröt tartanak nekem, még ha azok olykor fájdalmasak is.

Hiszek sok mindenben, és évek óta képzem magam önismeret terén, ám még mindig
keveset  tudok.  Most  nem vagyok happy,  ismerve azonban magam, sok kis  dolognak is
nagyon tudok örülni. Pl. ennek a blognak is volt már értelme, az egyik volt blog írója a jövő
héten  megkeres  a  férjével  együtt.  Sokan  vagyunk  itt  szerintem,  akik  hasonlóan
gondolkodunk, s én most örülök annak, hogy sok nő is van ezek között. Mióta hazajöttem,
sok  mindent  másképp látok,  másként  is  értékelek.  Mindig  erős  volt  a  férfias  oldalam,
mostanában tanulok nő lenni igazán!

Kezd a fejemben helyre állni a rend, még a számítógép körül, a polcokon is ezt tettem.
Most egy amerikai kazettát hallgatok Vince Gill-től, kicsit countrys, de nagyon tetszik, egyre
jobban, főleg az egyik dal, melynek címe: Never Alone.

Annyira nem tudok angolul, hogy teljesen megértsem, ám ez sose okozott gondot, mindig
kiszúrtam idő előtt, miből lesz sláger. Ha megfog a zene, nem gond, hogy nem értem a
szöveget. A zene nálam nagyon fontos, mindig szól valami, azt hiszem, lételemem, tanulni is
zene mellett tudtam mindig.



Ahogy a férfiak mindig választás elé állítanak, ugyanígy vagyok az iskolákkal is. 2001-ben
végül is az EKF-re mentem, mert felvettek, és nem a Táltos iskolába. Most megint tanulni
kellene valamit, valamilyen ezoterikus irány érdekelne, vagy pedig az Író Akadémia, amiről
most is a pénz hiánya miatt maradtam le. Vajon ezek az örökös válaszutak mindenkinél ilyen
erősen jelentkeznek, vagy csak én élem meg ennyire a dualitást? Nyilván a döntéseknél kell
valamit megtanulnom. Nem könnyű, hiszen a sorsszámom is a 2, vagy egy másik elemzés
szerint a 11-es. A dualitás a karmám része!

Nos, ha iskola nem is lesz anyagiak hiánya miatt, kipróbálom majd magam az írásban. Az
egyik nyertes szociográfiámat átdolgozom egy kicsit és beadom majd egy másik pályázatra,
igaz, 100 oldalból nagyon nehéz 5 oldalt összehozni, viszont van még rá két hetem. Érik már
bennem egy  nagyobb  írásmű  is,  idén  bele  fogok  kezdeni.  Az  elmúlt  4  év  tanulságai,
szembesülései,  tapasztalatai, fejlődési szintjei,  eseményei nagyon kikívánkoznak belőlem.
Valószínűleg  választok  spirituális  irányt  is,  ami  valószínűleg  az  energetika  vagy  a
pszichológia  lesz.

Most nagyon fel vagyok pörögve, ahogyan kezdenek bennem kialakulni a gondolatok,
hogy hogyan is tovább, a délelőtti szomorúságomat mintha elfújták volna!

Köszönöm ennek a blog lehetőségnek, az NLC-nek, és nektek, akik szintén írtok ide, mert
úgy  érzem,  sok  apró  gondolat,  vagy  a  gondolatok  mögött  megbújó  érzések,  amiket
átéreztem, erőt adtak, hogy kezdjenek bennem kialakulni a jövőbeli életem tervei, vágyai,
képei.

Milyen érdekes, valamiért nem kapok most leveleket férfiaktól a társkeresőből. Lehet,
hogy elriasztom az embereket a blogommal, vagy inkább az, hogy most valami öntisztulási,
magamra találási folyamatot éltem, élek át, és teszem ezt a nyilvánosság előtt? Ám az is
valószínű, hogy most még nem vagyok kész egy új kapcsolatra.

Ma azt írta a duálom Amerikából, hogy nem helyes, hogy elzárkózom, hogy ez nem én
vagyok. De igen, csak megváltoztam. Régebben, ha csalódtam, valóban kerestem egy másik
kapcsolatot és azzal vigasztalódtam, amely működött is egy ideig. Na de egy duál, az más!
Ezt nem lehet olyan könnyen feldolgozni, és megtanultam, hogy ha boldog akarok lenni,
akkor magamnak is készen kell erre állnom. Megfogadom Márquez 13. tanácsát. Ne küzdjek
annyira, nem fogok! Az egyik álmom szerint pedig meg kell tanulnom élni az életet, meg kell
tanulnom játszani is és azt is, hogy mások nyerjék meg nekem a játszmát. Ezt ugyan még
nem is értem, mit jelent, ám van még mit tanulnom. Nagyon igaz a mondás, hogy minél
többet tanul az ember, annál butábbnak érzi magát, ezt én is átélem.

Azt mondják, hogy vannak emberek, férfiak és nők is, akik nem akarják, hogy segítsenek
nekik,  ám  ez  valahol  mégis  jó  ürügy  arra,  hogy  foglalkozzanak  velük.  Talán  ez
ellentmondásos érzés, ám most egy jó kis leckét kaptam ebből is. Úgy érzem, hogy a sok
szép szó, a kedves levelek, de még a személyes kedvesség is sokszor csak álca. Meg kell
tanulnom még jobban olvasnom a  sorok  között  és  nem hagyni,  hogy  a  kedves  szavak
levegyenek a lábamról. Azonban én is, mint, minden nő, vágyom a kedvességre és a férfiak
többsége tudja ezt. Nagyon tudnak szépeket ígérni, ám a valóságban pedig semmi sem úgy
van. Persze mindig két emberen áll a vásár!



 

Nincs lehetetlen
 

Tudjátok,  ha valaki  azt  mondta volna nekem jó  pár évvel  ezelőtt,  hogy én 45 éves
koromban el kezdek aerobikozni, hát biztosan kinevetem! De túl vagyok az elsőn. Most
biztosan  sokan  megmosolyognak,  hogy  miért  csak  most?  Mert  ez  vidék,  s  most  van
lehetőségem,  stb.  Én  képes  vagyok  végigtáncolni  egy  éjszakát,  hat  éve  alkalmanként
jógázom, ám ez a tánc ma nem is volt olyan könnyű. Sose gondoltam volna, hogy ilyen nehéz
összehangolni a lábat és a kezet, még ha a lábammal elég hamar el is kaptam a ritmust, ám
a kezemmel csak hadonásztam, és ezt látni a tükörben, hát jól fejbekólintott. Megnyugtattak
azonban, hogy másodjára már jobban fog menni. :)

Igaz, azt se hittem volna, hogy 40 évesen főiskolára megyek, diplomát szerzek, angolt
kezdek tanulni, elválok, újságot írok, az írásaimmal pályázatokat nyerek, és sikerül kivívni
sok ember tiszteletét.

Azt meg főleg nem hittem, hogy eljutok az USA-ba, hogy ott egyedül fogok autót vezetni,
amikor még Pesten se nagyon merek, és hajókázok, hajót vezetek, hullámot lovaglok, sőt
még cross-motorra is felülök. Egyedül átrepülöm az óceánt, most pedig még aerobikozok is!
:) Hát, sosem késő! Nem mondom, hogy bepótolom, ami kimaradt, mert azokat már nem
lehet bepótolni, talán csak most élem meg őket. Biztosan más, mint huszonévesen lett volna,
de sosem késő. Nem igaz?

Én az utóbbi öt évben több mindent megéltem, mint előtte 40 év alatt. Biztosan nem
véletlen. 40 éves koromig sokat szenvedtem, most a sors sok mindent megmutatott, sok
mindenre megtanított és azt hiszem, hogy valahol még szerencsés is vagyok, támogatnak
fentről. Rám is fért! Mégis vágyom valamire, a szerelemre!

Most aztán reszket a lábam is.  Kellett  ez nekem? Naná! Rájöttem, hogy jó,  hogy a
lelkemet már tudom karbantartani, viszont a testet is kell. Kár, hogy erre korábban nem
figyeltem eléggé oda!

Mert hát valljuk be őszintén, hogy a társkeresésnél senki nem nélkülözi a külsőt. Mert az
is kell. Itt már eltérnek az arányok. Van, akinek a nyolcvan százalék külső és húsz százalék
belső, de van, akinek nyolcvan százalék belső és húsz százalék külső a fontos, nem vagyunk
egyformák. Az viszont mindenkinél megvan, hogy legalább ne taszítson a másik!

Ahogy elnézem a férfiak adatlapjait, kilencven százalékuk a vékonyabb nőkre vágyik.
Nézzünk meg egy korombeli nőt, milyen esélye lehet a férfiaknál? A korombeli férfiak zöme
a  fiatalabbakat  keresi,  és  meg  se  nézi  a  korosztályát  igazán.  Ha  nézzük  az  ötvenen
felülieket, nekik a huszonévesek az ideáljuk. Szeretik, ha vékony a nő dereka és jó feneke
van. Erre sok példát tudnék mondani. Aki korban hozzájuk való nő lenne, azokon is fog a kor
és gyerekszülés után már kevés nőnek van ötven cm-es dereka. Az azonban érdekes, hogy a
férfiak viszont nem látják magukat, pedig lehet, hogy rajtuk 15-30-50 kg súlyfelesleg is van,
vagy  pedig  már  kopaszodnak,  látszik  rajtuk  a  kor,  még  is  olyan  nőre  vágynak,  akik



elsősorban külsőre felelne meg nekik.

A harmincéves korosztály férfi tagjai túlterheltek, nagyon hajtanak, ők leginkább azért
keresnek itt, mert szeretnék, ha valaki meghallgatná őket. (De nem mindenki, ez egy kutatás
keresztmetszete.) Vannak még a huszonévesek. Imádom őket. Leveleztem már pár fiúval
innen is, volt, aki még a lányomnál is fiatalabb volt. Van közöttük sok olyan, aki sokkal
felnőttebb a koránál, bizony, tőlük is sokat lehet tanulni. Azt mondják, hogy a bölcsesség a
korral jár, ám megtapasztaltam, hogy fiatalabb korban is vannak nagyon bölcs emberkék.
Tehát milyen esélye van egy korombeli nőnek? Ha nem bombázó, sajnos nem sok. Lehetnek
bármilyen erényei, jó belső tulajdonságai. Hiába vágyik a szerelemre, nagyon nehezen fog
összejönni, mert a nő könnyen kezd el érezni, ám a férfiaknál ez most már másképp van.

Sajnos tudom az ellenpéldákat is. A férfiak sem ok nélkül óvatosak, mert őket is sok
kudarc éri. Talán azért, mert nem a megfelelő nőnél próbálkoznak, milyen nehéz is ez!
Olyan, mint egy mókuskerék, megismerkedünk valakivel, tart valameddig, aztán mégsem jól
alakulnak a dolgok. Ismét visszajövünk ide, és újrakezdjük a keresést. Aztán megint. Annyira
keressük az igazit, hogy nem vesszük igazán észre a mellettünk elmenő lehetőségeket.

Most abbahagyom. Még rengeteg minden ki akar jönni belőlem, viszont vannak még
mára feladataim. Jó éjszakát mindenkinek!

 

Nem jó egyedül
 

Már napok óta motoszkált a fejemben, hogy „nem jó egyedül”. Én is mondtam, más is,
szinte mindennap beugrott ez a gondolat. Ilyenkor már tudom azt, hogy itt most valamit meg
kellene értenem, így voltam a szeretet és szerelem szóval is. Ám ilyenkor mindig kapok
valami segítséget, már egész jól figyelek a jelekre. Nem vagyok boszi, de azért működnek a
dolgok. Tegnap este, amikor erről írtam valakinek, járt az agyam, közben a polcról leesett
egy könyv, ami a bibliám volt több évig, viszont már három éve is van, hogy nem volt a
kezemben.  Mindennap olvastam belőle  régebben,  hogy  megértsek  dolgokat.  Ahol  most
kinyílt: az egyedüllét művészete. Valóban azon dilemmáztam már napok óta, hogy mennyi
kedves  ember  van  itt  a  társkeresőben is,  a  környezetemben,  a  barátaim között  is,  és
mindenki egyedül él. A szeretet megtanulásához, megértéséhez azt is meg kell tanulnunk,
hogy miért vagyunk most egyedül.

Most beidézek a könyvből. Ezt nehéz lenne a netről leszedni, bár lehet, hogy valahol ez is
ott van. Kurt Teppenwein: Szellemi törvények

„Sok ember fél az egyedülléttől, s ezért minden áron társat keres, s úgy gondolják, hogy
megszűnik az egyedüllétük, ha van mellettük valaki. De attól, hogy két boldogtalan ember él
egymás mellett, az együttéléstől még nem lesz boldog, különösen nem akkor, ha ahhoz még
egy félelem is társul, hogy elveszíthetem. Az igaz szeretet nem félelemre épül. Az egyedüllét
olyan feladat, melyet minden ember valamikor önmaga elé állít, és amely elől nem lehet
megfutamodni, meg kell oldania. Ez nem azt jelenti, hogy remetévé kell válnia, az egyedüllét



nem fájdalmas magány vagy izoláció. Ha megtanulom, elsajátítom az egyedüllét művészetét.
Az ideális társat csak akkor tudom megtalálni, ha előbb magam is ideális társsá válok. A
nagy  szerelmet  csak  akkor  találom meg,  ha  önmagamban  felfedezem.  A  társkapcsolat
értelme abban rejlik, hogy a partner szembesít a hiányosságaimmal, megmutatja, hol nem
vagyok még egészséges. A boldogságot nem úgy élem meg, hogy minél több szeretetet
kapok a társamtól, hanem azáltal, hogy képességeimet optimalizálva egyre több szeretetet
tudok adni és elfogadni. „Mindaddig, míg magam szeretni nem tudok, lelkem üres marad.” A
társkapcsolat célja nem az, hogy szeretetteljesen turbékoló pár legyünk, akik egymás nélkül
élni sem tudnak, hanem ideális esetben az, hogy két ember egymással és egymás mellett
„egészséges” legyen, akiknek már azért nincs szükségük egymásra, mert mindegyikőjük
magába fogadta a másik minden aspektusát.”

Az utolsó mondatot még értelmeznem kell, az azonban nagyon igaz és nagyon fontos,
hogy megtanuljunk elfogadni. Ez viszont nem is olyan könnyű, nekem két évbe telt, mire
felismertem azt, hogy én mindig csak adtam és nem fogadtam el semmit. Pedig a másiknak
is ugyanolyan öröm adni, mint nekünk, ám ahhoz az kell, hogy megtanuljunk elfogadni!

 

Ki választ egy párkapcsolatban?
 

Megint jár egy gondolat a fejemben tegnap óta. Vajon igaz-e az, hogy a párkapcsolatoknál mindig
a nő választ? Eddig férfiak és nők is így nyilatkoztak. Ebben valóban lehet valami, mert ha a saját
példámból indulok ki, azt hiszem, valóban meg tudom kapni, akit akarok. Nálam az a baj, hogy nem
tudom őket megtartani. Nagyon kell még tanulnom és fejlődnöm ezen a téren. Az igaz, hogy előbb
magamat kell olyanná tennem, hogy engem is elfogadjanak igazán, és főleg, hogy én elfogadjam
magamat!

Nálam a legnagyobb gond még mindig ott van, hogy akarom-e meg tartani? Lehet, hogy
nekem is kellene valami tanács, hogy itt hogyan lehet továbblépni, továbbfejlődni?

Nemrég olvastam valamit az ideális partnerkapcsolatról.

„Lelki társakként olyan szeretetben élünk, amely szabadságot ad, és mindkét fél számára
a továbbfejlődés távlatait nyújtja. Ez a szeretet utat mutat ahhoz, hogy saját igazságomat
megtaláljam és kövessem. Szabadság létezik valamely társ szeretete, szerelme nélkül is, a
szeretet azonban nem létezik szabadság nélkül. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a másiknak
szabadságot adok, hanem azt is, hogy magam szabad maradok, anélkül, hogy rá lennék
utalva a másikra. Csak akkor vagyok mellette, amikor én is úgy akarom, nem pedig akkor és
azért, mert kell!… Egy ember egész életében az ideális partnert kereste. Gazdag lett és
híres, de egyedül maradt. Amikor megöregedett, megkérdezte őt egy riporter, sikerrel járt-e
a keresgélése,  mire ő ekképpen válaszolt:  –  Igen,  megtaláltam az igazi  párom. Amikor
harmincéves voltam, akkor találkoztam vele. De sajnos ő is az ideális partnert kereste!”

Mi is így járhatunk, mert keressük az ideális partnert, közben pedig elfeledkezünk arról,
hogy csak akkor tudjuk magunkhoz vonzani, ha előbb mi magunk válunk ideális partnerré.
Aki most mellettünk, mellettetek van, az is épp az aktuális ideális partnerünk, merthogy épp



azt a leckét kínálja nekünk, amit meg kell tanulnunk ahhoz, hogy valóban ideális társak
legyünk.

Huh, ez most nagyon tudományosra sikeredett, azért biztos lesz, aki megérti, amire most
gondoltam! Minden találkozás és kapcsolat fontos, mindből tanulnunk kell! Kellemes napot
mindenkinek!

 

Csalódás után
 

Ma elkeseredtem valamin. Mindenáron ki akarom ölni magamból az érzéseket, és most
valamiért nem sikerül. Amikor véget ér valami, akkor kell a léleknek és a testnek is valami
plusz, ami segít. Azok az érzések, amelyeket most megismertem, kellenek, viszont kell még
valami, amit ő nem tudott megadni. Most nem értem magamat, és nem értem a sorsot sem.
Szakítottunk, tudom, hogy kell ez a szakítás, akkor viszont miért szeretem még mindig, és
miért küldök el minden férfit azóta? Pedig most nagy szükségem lenne valakire, ám most
elfogadom, hogy még nem állok készen egy új kapcsolatra.

A 22 éves fiam mondott valamit a minap. Régen beszélgettünk ilyen jót, sajnos ritkán
vagyunk  így  ketten  együtt.  Amikor  a  barátságról,  a  szerelemről,  az  ő  kapcsolatairól
beszélgettünk, szóba került az enyém is, mert boncolgattam, hogy miért nem engedem el,
amikor sokkal jobbak is jönnének az utamba. A fiam azt mondta:

– Tényleg nem tudod, Anyu? Azért mert vele voltál együtt a legtovább.

Ez  így  igaz,  öthét  volt  együtt  egyfolytában.  Viszont  előtte  egy  másfél  éves
távkapcsolatom  volt,  s  ott  maximum  egy  hétvége  volt  közös  egy  hónapban.

Ma eltévedtem a www.szakitas.hu oldalra, hasznos tanácsok vannak ott. Néha megnézek
adatlapokat, ám most nem érzem azt a késztetést, hogy írnom kellene. Nekem meg nem
írnak. A honlapon találtam egy jó idézetet az internetes ismerkedésről, van ebben valami és
még össze is cseng Márquez egyik jó tanácsával. Be is idézem:

„Volt olyan nap, amikor a barátnőmnek két internetes randija is volt: egy ebédszünetben,
és egy munka után. Két év után megismert egy fantasztikus fiút,  akivel  azóta össze is
házasodtak. Igaz, előtte több tucat félresikerült pasit akasztott le a netről, néhányan át is
ejtették. A nagy számok törvénye alapján mégis sikerült neki.  El kell  viselnünk néhány
hernyót, hogy megláthassuk a pillangót.”

Nos, ez azt hiszem nagyon nagy igazság. M. szerint pedig:

„A sors talán azt akarja, hogy sok nem megfelelő emberrel találkozz, mielőtt megismered
az igazit, hogy mikor ez megtörténik, igazán hálás legyél érte.”

 

Tehát nekem is keresnem kell? Most inkább kivárom, míg az utamba jön, vagyis ő keres



engem. Ez most egy taktika is, ám leginkább egy tanulandó feladat.

Túl vagyok a krízisen! Nem könnyű egy csalódást átélni és nekem ez most mélyebb volt
az átlagnál. Ám az élet megy tovább, nincs a szívemben sem harag, sem gyűlölet, és ez már
nagyon nagy haladás. Azt hiszem, sikerült erősnek maradnom, bár néha én is kitöröltem
volna a társkeresőből magam, azonban még olvastok egy ideig! Nagyon sajnálom, akik
törölték magukat, mert nagyon jó blogokat veszítettünk el.

Újra zajlik az életem, bár szokás szerint a munkába menekülök, pörög az életem ezerrel,
azért majd újra fogok ismerkedni is megint.

Veszélyes-e a virtuális élet? Tudom, hogy sokan itt élnek és el sem jutnak a személyes
találkozásig.  Nyilván  mindennek  oka  van.  Én  sem  mindig  jutottam  el  a  személyes
találkozásig, viszont ez sosem rajtam múlott. Ahogyan a duálommal megtapasztaltam az
„emberközelséget”, úgy érzem, hogy ez nagyon fontos egy kapcsolatban.

Biztos, hogy most sokan élnek át velem együtt valamiféle csalódást, újra itt vagyunk, és
próbáljuk az életünket folytatni. Sosem szabad feladni! Az élet igenis szép, és rajtunk is
múlik, hogyan éljük. Fel a fejjel mindenkinek, kívánom, hogy mindenki találja meg a párját,
mert mindenkinek megvan, csak addig lehet, hogy sok embert kell még megismernünk és
sok mindent megtapasztalnunk, megtanulnunk. Have a nice day!

 

Találkozások
 

Milyen  érdekes  a  sors.  Épp  öt  hete  kellett  volna  még  két  emberrel  találkoznom
Floridában, akkor sajnos nem jött össze. Az egyikkel csütörtökön találkoztam itthon, és azt
mondta, hogy neki kellett hazajönni, hogy találkozzunk. A másik pedig tegnap este hívott fel
telefonon.  Ott  voltak  hozzám  közel,  és  mégsem  sikerült  megvalósítani  a  találkozást.
Mindennek oka van. Este sokat beszéltünk a hölggyel,  aki 8 éve él az USA-ban, az én
tapasztalataimról és a férfiakról. Azt már írtam nektek, hogy semmi sem olyan csodás álom
más  országban  sem,  az  a  bizonyos  misztikus  érzés  nálam megszűnt,  a  mi  korunkban
újrakezdeni pedig különösen nehéz. Az első ismerősnek pedig most van itthon az esküvője. A
menyasszonya azt mondta tegnapelőtt este (kb. annyit tud magyarul, mint én angolul, de
azért  elboldogultunk),  hogy  olyan  csodálatos  ez  a  falu,  hogy  azonnal  képes  lenne  itt
letelepedni. A másik ismerősöm tegnap este azt mondta, hogy 8 év után most volt először
itthon a nyáron, és hogy nagyon fájó szívvel ment vissza. Bizony jól  meg kell  gondolni
mindent.

A sors fintora, hogy engem mindig külföldön élők választanak. A távolság ezért nálam –
azt hiszem – különösen tanulandó feladat. A magyar férfiaknak a pár száz km is távolság,
azonban én még itt  is  a  távolélőket  fogom ki,  ez  is  azt  mutatja,  hogy nem a mostani
környezetemben van az, akire szükségem van. A Magyarországon élőknek fogalmuk sincs,
milyen lehet az, amikor Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Erdélyben, Németországban,
vagy Ausztriában van a másik, én úgy vélem, hogy semmi sem áthidalhatatlan, hiszen a dél-



amerikai kivételével már mindenkivel találkoztam, és azóta is a barátaim. Azért nem lett
belőle több, mert többségében nősek voltak. Ne féljetek a távolságtól, igaz, hogy sokszor
szenvedést okoz, mikor nincs ott a másik, és nagyon jó lenne vele lenni, viszont ilyenkor van
az a helyzet, amikor meg kell tanulnunk valamit, a kitartás pedig meghozza az eredményét.

Kedves Férfiak, nem minden a kényelem! Nyilván az lenne a jó, ha mindig a közeletekben
lenne a szeretett nő, ám mi van, ha a sors azt mondja, hogy tőletek távol él? Hagyjátok
elmenni a lehetőséget? Ti is, kedves Nők? Ne féljetek, ha megtaláljátok a másikat, akkor
úgyis ki fogjátok találni, hogyan tovább! Kockáztatni kell, hinni és bízni. Ha csalódás ér,
akkor is tovább kell lépni, s nem szabad hagyni, hogy később megbánjuk, mert kihagytunk
egy lehetőséget!

Elmondhatom, hogy letisztult végre, mit is akarok. Nem akarok még egyszer férjhez
menni, és most még nem is akarok együtt élni senkivel,  ameddig nem vagyok rá kész,
viszont vágyom egy kapcsolatra, mint mindenki. Biztosan tudom, hogy van valahol egy másik
ember, aki szintén vágyik egy hasonló kapcsolatra, amely egy idő után együttélés kell, hogy
legyen! Bárcsak közelebb is találnék már végre, ne csak mindig a világ végén! :) Ám úgy
látszik karmikus, hogy a Magyarországon élők nem vesznek észre!

Tegnap megjöttek a külföldi vendégeim, és fantasztikus élmény volt velük találkozni. Két
és fél hete a blogomat olvasva írt nekem valaki, aki hasonló blogot írt korábban, mint én, a
gondolataink is nagyon hasonlítanak, tegnap pedig meglátogattak a férjével. Nemrég írtam
a távolságról. Igazi példa rá a megismerkedésük, a kapcsolatuk.

A férfi harminc éve él külföldön, és az internet segítségével ismerkedtek meg, négy éve
élnek együtt. Új ismerősöm ugyanúgy ment ki a leendő férjéhez külföldre, mint én az USA-
ba, kockáztatva, hogy bármi lehet. Nekik sikerült.

Nekem is nagy tanulság volt, hiszen megismertem a duálomat, s az is a feladatom volt,
hogy megtanuljam mellette a feltétlen szeretetet. Magyarul úgy is szeretem, hogy ő ezt nem
viszonozza  ugyanolyan  mélyen,  ez  egy  karmikus  adósság.  Semmilyen  találkozás  nem
véletlen, mindenből tanulunk, mindennek van információs tartalma, és mindre szükség van,
hogy fejlődjünk. Bár  csalódás is volt,  mégsem így élem meg igazán. Ezért mondom azt
mindig, hogy ha adott egy lehetőség, és azt érezzük, hogy ezt nem szabad kihagyni, akkor
valóban nem szabad, hogy a távolság miatt futamodjunk meg. Ha viszont nagyon félünk a
dologtól, akkor valóban hagyni kell, el kell engedni, tovább kell lépni. Ezt mindenki maga
érzi, és itt vannak a döntések, mert mindenki maga dönt. „Mert nincs rossz döntés. Amit
döntünk, az az adott pillanatban mindig a legjobb, amit dönthetünk.”

Tegnap finomat ettünk, iszogattunk, és rengeteget beszélgettünk. Erre is jó az internet,
hiszen ilyen gyorsan létrejöhet egy találkozás, még ha 1100 km is van közöttünk. Olyan
párhuzamokat,  azonosságokat  láttunk egymás életében,  amelyek mindhármunk számára
információk, tapasztalatok, tanulságok, és semmi sem véletlen!

Ma megmutattam nekik a környék látnivalóit, szerintem jól érezték magukat. Most pedig
a gyerekeket készítem, mennek ők is vissza Pestre, utána még vár rám egy kis pályázatírás,
addig nem fekhetek le, míg kész nincs, holnap be kell adni! További szép estét mindenkinek!



 

Konferencia után
 

Nem szeretek éjszaka vezetni. Most azonban jólesett, ahogy a Bükkből átkanyarogtam a
Mátrába. Szólt a zene, alig volt forgalom, ám az is igaz, hogy ilyenkor nem látom úgy a
kátyúkat, ahogyan kellene! :)

A konferencia jó volt, bár holnap lesz az igazi program, ahol már nem leszek ott, a
Ködmön  Csárdában  lesz  a  napzárás  a  Szépasszonyvölgyben.  Megismertem megint  sok
embert, Vas és Zala megyétől kezdve Szlovákiáig és Lengyelországig. Sajnálom, hogy a
hétvégén  nem  leszek  velük.  Az  életem  örök  keresztutak  sorozata,  mindig  döntenem,
választanom kell. Leszek viszont Somogygesztiben a Kastélyszállóban! Úgysem jártam még
arra sohasem. Épp itt az ideje!

Most én is felteszem magamnak a kérdést, hogy mit keresek én itt, a társkeresőben?
Hiszen óriási ismeretségi köröm van, közéletben, kultúrában, civilszférában, önkormányzati
téren,  médiában és gazdasági  területen egyaránt mozgolódom. Rengeteg körülöttem az
ember, és vonzom a férfiakat is. Panaszom sem lehet, csak innen, a társkeresőből nem
érdeklődik utánam egyetlen férfi sem.

Biztos van velem baj, mint mindenkivel, senki sem tökéletes! Volt egy álmom, az én
álmaim nagyon nagy útjelzők, most pedig azt üzeni, hogy van még itt valami feladatom,
dolgom. Valaki nemrégen azt írta, hogy a társkeresőben valamiért nem úgy működnek a
dolgok, ahogyan kellene. Talán jó lenne rájönni, hogy hol is a hiba!

Ma volt egy beszélgetésem, ami jól elgondolkodtatott. Semmi sem véletlen: miért ma jött
valaki az utamba, s mesélt el valamit, ami lehet, hogy megváltoztat bennem valamit? A nő
ötvenéves, a barátja pedig húsz évvel fiatalabb, és már hat éve együtt vannak. Mindenki
elfogadta ezt a kapcsolatot, a két ember családja és a környezetük is. Talán én rontottam el
valamit, nem is egyszer. Én is a fiatalabb férfiakat vonzom, viszont egyfajta előítéletem volt,
hogy mit szólnak majd az emberek, kicsi ez a falu, stb. Lehet, hogy ez nem számít? Lehet,
hogy most valóban nyitnom kellene ebbe az irányba? Hiszen az ötvenes-hatvanas férfiaknak
túl öreg vagyok, és nekem sincsenek már huszonéves paramétereim, az ő igényeiknek nem
felelek meg, még akkor se, ha én is letagadhatok néhány évet. Tudom, hogy még tartogat
valamit számomra az élet, a sors!

Olvastam a blogokat, örülök, hogy egyre többen írnak. A kommunikáció fontos, s ha az
interneten is képesek vagyunk erre, addig nem leszünk magányosak. Egyedül vagyunk, de
nem magányosak.  A kettő nem ugyanaz!  Azt  ne hagyja senki,  hogy az egyedüllét  már
elszigetelődéshez vezessen!

Mindenkinek vannak elvárásai, előítéletei, beképzelt ideái, rossz tapasztalatai, és ezek
valóban megmérgezik az ismerkedést, az sem biztos, hogy az a bizonyos első szikra az igazi.

Én átéltem néhányat, de három hónapnál nem tartott tovább egyik se. Most pedig azt
tapasztalom, hogy lassan kezd valami beérni. Az se baj, ha ebből nem az a kapcsolat lesz,



amit reméltem, eldöntöttem, hogy engedek az elvárásaimból, és azt hiszem, hogy ez által
vagyok most ilyen happy.

Sajnálom, akik törölték magukat,  jó  volt  mindenkit  olvasni.  Mennyi  minden történik
velünk  napról  napra,  amik  lehetnek  apró  örömök,  a  gyerekeink  örömei,  kellemes  és
kellemetlen találkozások, tapasztalatok, stb. Van, amikor pont ott egy idézet, ami arra a
napra erőt ad, vagy egy vers, amiről még nem is hallottam.

Vannak erényeink, és az őszinteség az egyik. Ez nekem is a legnagyobb erősségem, s ez
bizony nagyon sok embernek nem tetszik, mert belőlem is kibuknak dolgok. Én valóban sok
területen tevékenykedem, annak ellenére, hogy egy pici  faluban élek. Megtapasztaltam,
hogy egyre kevesebb már az ilyen ember, sőt talán már inkább hátrány ez, mint előny.

Most két napig nem leszek, írjon mindenki, amikor net közelben leszek, pótolni fogom az
olvasásukat. Kellemes hétvégét mindenkinek!

 

Szembesülések
 

Felgyorsult az életem, ám most én is úgy érzem, hogy ez egy kicsit sok volt! Szóval,
szombaton reggel, ahogy mentem Pestre, a busz Gyöngyösről 1 óra alatt odaért. Hát hol itt a
távolság? Mégis voltak eseteim, mikor a pesti férfiak el sem tudták képzelni, hogy Bp.-en,
vagy Pest megyén kívülivel találkozzanak. Amikor Pest központúsággal ruháztam fel őket, az
persze nem tetszett! Pedig most is ez van, ha a keresőt nézzük, tízből tíz budapesti lakos,
csak  budapesti  vagy  Pest  megyei  hölgyet  keres.  Ami  furcsa,  hogy sok  pesti  nő  van a
társkeresőben, itt a blogírók között is, és mégsem működik valami úgy, ahogyan kellene!
Volt egy korábbi levelezőm, aki nagyon büszke volt arra, hogy ő a fővárosban él, s hogy
minden hónapban színházba megy. Olyan fenn hordta az orrát, mintha ő lenne a világon az
egyetlen férfi, akiért a nőknek meg kell harcolnia! Kaptam fantasztikus aktfotókat róla. Szó
se  róla,  jól  nézett  ki  a  pasi,  azonban  mégsem hozott  tűzbe.  Valamiért  azonban  csak
felkeltettem  az  érdeklődését,  mert  elég  szép  leveleket  írt,  s  szerintem  olyanokat  is
elmondott magáról, amiket másoknak nem. Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy én valóban
nem  akarok  tőle  semmit!  Mivel  nem  volt  hajlandó  átlépni  a  városhatárt,  így  nem  is
találkoztunk. Tipikus példája a pesti férfiaknak, akiknek szóba sem jöhet egy vidéki nő.
Vajon mennyivel ér többet ő, mint az ország bármely pontján élő ember?

Pestről kocsival mentem a gyerekekkel az M7-esen. Még nem jártam rajta, hiszen mindig
vonattal mentem anno a Balcsira, a gyerekeim is most látták a Balatont először, a kocsiból,
pedig már huszonévesek – s úgy ujjongtak, mint a kisgyerekek. Jóleső érzés volt, ahogy
velem mostanában történnek dolgok, és most már velük is. Sajnos, hogy korábban nem
igazán volt  lehetőség arra,  hogy együtt  mehettünk volna  bárhová is.  A  zene szárnyán
repültem a hosszú úton. Először a Kenguru c. film jutott eszembe, majd az M7-es együttes
zenéje, aztán Bródytól a Földvár felé fél úton, és mikor rákanyarodtunk a 67-esre, már a
Rebublikos  időszakom  jött.  Nagyon  érdekes  volt,  amikor  egy-két  somogyi  településre
bekanyarogva olyan érzés  kerített  a  hatalmába,  mintha Heves megyei  tájakon járnánk.



Először történt meg, hogy a gyerekeimmel közösen mentem egy fogadóba, de még az is,
hogy közösen ültünk be egy étterembe.

A lakodalom is jó volt. Ezt is három dalszöveggel foglalnám össze: Kör közepén állok,
Nincs szerencsém, a szerelemben nincs szerencsém, és Csillagok, csillagok, mondjátok el
nekem. Jó sokáig kitartottunk. Másnap pedig életem egyik legmeghatározóbb találkozóján
vettem részt, tükröt tartottak nekem, és mint tudjuk, ez nem mindig jó érzés, viszont fontos,
hiszen így tudunk fejlődni, továbblépni. Megismertem leendő mesteremet!

Tele  élménnyel,  megoldásra  váró  feladattal,  tanulnivalóval  jöttem  haza,  és  ez  a
felgyorsult eseménysor még most sem állt meg! Ma már temetésem is volt, majd elkezdtem
az angol tanfolyamot is. Mind a lakodalom, mind a temetés kapcsán infókhoz jutottam, hogy
komoly betegség van a rokonságban. Úgy éreztem, hogy meg kell egy információt osztanom
a hozzátartozókkal, amit meg is tettem. Tudom, hogy működik ez a dolog, hiszen tavaly már
megmentett egy asszonyt az én ismerőseim közül is.

Sok mindennel  szembesültem, amelyekből  néhányat  megosztok veletek,  nem könnyű
szembenézni dolgokkal,  de muszáj.  Mint a legtöbb nő,  én is  nagyon magasra tettem a
mércét,  bár  mi  nem érezzük annak,  mégis  az.  Én engedtem ezekből.  Azonban vannak
olyanok, akikben itt is nagy elvárások vannak, és van, aki a függetlenségét nem akarja
feladni stb. Nem veszik észre, hogy valójában nincs férfi, aki ezeknek az igényeknek meg
tudna  felelni.  Azért  lehet  ez,  mert  a  legtöbb  egyedülálló,  egyedül  élő,  szingli  nő  már
elrendezte az életét, és nekik nem kellene egy teljes társ. A legtöbben csak olyan partnerre
vágynak (s azt hiszem, hogy én is közéjük tartoztam), akik főleg hétvégén és minél több
szabadidőt együtt töltve lennének társaink. Vajon van-e olyan férfi, aki ebbe a rövid időbe
belefér? Biztosan, hogy vannak ilyenek, hiszen már láttam ilyen működő kapcsolatokat.

Az NLC-ben lévők többsége valójában társat keres, s nem flörtöt, nem kalandot, csak
nem merjük felvállalni az ilyen kapcsolatot teljes egészében. Többen is elmondták, hogy
hogyan kellene tennem. Igyekszem még többet változni, és nem mások miatt, hanem magam
miatt, mert csak akkor jön el az a valaki, akire vágyom. Most nem keresek, és elengedem
minden vágyamat, elvárásomat. Nem lesz könnyű, de erős az elhatározásom.

Még az írásomon is változtatni kell, mert nem mindegy, hol, kinek, mit írunk. Talán tudok
ezekkel  a  sorokkal  mindenkinek  üzenni.  Sokan  feszegették  már  ezt  az  elvárás-témát,
valóban gondolkodjunk el rajta. Ahhoz, hogy ez a társkereső is betöltse az igazi szerepét,
ahhoz, nekünk társkeresőknek is változni kell! Talán kicsit érthetetlen lesz, amit most írok,
de a lényege, hogy nem kell feladni igazából dolgokat, csupán másként kell csinálni őket.
Túl hosszú lett. Folyt. Köv.

 

Szembesülések 2.
 

Az, hogy most egyedül vagyunk, ez egy állapot, ami felkészít bennünket valamire, ezen
idő  alatt  kell  megtanulnunk  sok  mindent.  Sok  helyes  és  okos  gondolat  elhangzik  a



blogokban. Ez a lehetőség egy fontos kommunikációs eszköz, amivel megfelelő információk
jutnak el az emberekhez. Sajnos elég kevéshez! Vannak rendszeres blog-olvasók, akik fel is
vállalják a véleményüket, és talán egyre többen lesznek, viszont a többség nem olvassa őket.
Ma megfigyeltem, hogy amint a blogom már nem volt az utolsó tíz között, tizenegyen nézték
meg az adatlapomat, viszont senki sem olvasta el a blogomat, még erre is sajnálják az időt,
pedig ha valakiről többet szeretnének megtudni,  akkor a blog erre tökéletes lehetőség.
Figyeljünk oda, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz az a gondolat, infó, idézet, történet,
tanulság, ami majd segít nekünk sok mindent megérteni!

Gondoljuk át, hogy mit is akarunk igazán! Ha az igazi szerelmet keressük, akkor úgy kell
elfogadni  egy  férfit  és  egy  nőt,  hogy  ne  csak  hétvégén,  ne  csak  kisminkelve,  hanem
hétköznap is el tudjuk fogadni őt.

Az ember társas lény, sajnos a társadalmi „fejlődés” kissé torz irányba vitte az emberi
kapcsolatokat, meg kellene látni és érezni újra a párkapcsolat igazi örömét, élményét! A
lagziban volt egy hetvenen felüli pár, a szememből is kipottyant a könny, ahogyan egymásra
néztek, ennyi idősen keringőztek vagy épp rockiztak, jó példával elöl járva a fiatalok előtt.
Természetesen ilyenkor az a reakció, hogy ők biztosan együtt öregedtek meg. Igen, lehet,
viszont ismerek olyanokat is, akik ötvenöt éves koruk után házasodtak össze, mégis hasonlót
látok tíz-tizenöt év után is a szemükben. Ha felkészültünk a másikra, akkor el is fog jönni!

Kívánom, hogy mindenki megtapasztalja, amikor szembe jön vele az, akire igazán vágyik!

Reiki
2006. november 14-17.

 

A hétvégi Reiki beavatás után most 21 nap böjt következik. Nincs hús, nincs pia, nincs
kávé, nincs csoki, nincs kóla! A szex? – Az nem tilos, ám most annak is híján vagyok! :) Nos,
megvagyok nélkülük, kávézni nem kávézom, alkalmanként a csoki és a kóla, ami hiányozni
fog. Csodálatos közösség jött létre, érdemes volt megszervezni, és nem csak azért, mert
nekem szükségem volt erre a beavatásra, reiki klubot is hoztunk létre és havonta fogunk
találkozni. Hihetetlen érzés, mikor egy embercsoport lelkileg ilyen közel kerül egymáshoz,
és sok mindent kaptunk a mesterünktől, egymástól. Ez a tudás be fog épülni az elkövetkező
hetekben és remélem, hogy újabb megismerések, megtapasztalások, tudás következik még
az életünkben!

Meséltem korábban az álombeli ölelésről. Ezen a hétvégén értettem meg és éreztem át,
hogy az ölelés a szeretet egyik legjobb, legmeghittebb, legcsodálatosabb kifejezése. Eddig
csak a hiányát éreztem. Nem értettem évekkel ezelőtt, amikor erdélyi levelezőim úgy írták
alá a levelet, hogy szeretettel ölellek. Most már tudom! Tudjátok, mikor az ölelés során a
szívcsakrák kontaktusba lépnek, beindul valamiféle folyamat, ami mind a két félnek jó. Erre
példa  a  tanfolyamon  lévő  régebbi  barátom,  akit  korábban,  ha  elváltunk,  mindig
noszogattam, hogy ugyan öleljen már meg, azonban az olyan is volt. Most a beavatásunk
után azonban magától jött oda, s ölelt meg úgy, ahogy mindig is vártam volna tőle. Ez olyan
jól sikerült, hogy még sírtunk is.



Nem kell ehhez szerelmesnek lenni. A baráti ölelés is csodálatos, erőt ad, érzésekkel tölt
el és egészebbek leszünk. Ha még szerelemmel is szeretjük az illetőt, akkor ez biztosan még
csodálatosabb érzés lehet, mint amilyen az álmomban is volt. Remélem, hogy ezt az érzést
az életben is megismerem! Kedvesem, bárhol is vagy, remélem, eljut hozzád ez az üzenet, s
egyszer átéljük ezt is!

Azt hiszem, hogy sok változás várható még nálam az elkövetkező időkben. Képzeljétek,
egy pattanás lett a homlokomon, a harmadik szem csakránál! Ez is tisztulási folyamat. :) A
füleim pattognak, valószínűleg azért, mert meg kell hallanom dolgokat. Este pedig felhívott
a mesterem, hogy megérdeklődje, hogyan vagyok, és a többiek miként vannak. Azt mondta,
hogy a hangom is más, olyan csilingelő, és ezt megerősítette a duálom is, akivel éjjel 1-ig
beszélgettem az MSN-en.

Lehet, hogy amikről most írok, sokan nem fogjátok érteni, most önismereti folyamatot
élek  át,  és  minden  mozzanat  fontos.  Előttetek  élek  meg  dolgokat,  remélem,  lesznek
információk, amik majd másoknak is hasznosak lesznek!

Ma csodálatosan süt itt a Nap, ez jó kedvre hangol, gondolom, másokat is. Ma sokan
kerestek telefonon, jóleső érzés, amikor a mostani időszakomban sokan érdeklődnek, hogy
érzem magam.

Legalább tíz blogos oldalon jártam, hogy feltérképezzem, hol kellene blogot írnom. Most
sem tudom igazán megmagyarázni, hogy miért ide írok? A többi oldalnál taszítást éreztem,
képtelen voltam még beregisztrálni is. Most úgy gondolom, úgy érzem, hogy itt van az a
közeg, akiknek írnom kell. Remélem, hogy az olvasók között lesznek olyan emberek, akik
megértik, amiket írok, amiket üzenni akarok!

Kerestem valamit, választ, hogy miért törlik ilyen sokan és gyakran magukat innen az
emberek. Annyi rossz tapasztalat van? Ma megnéztem sok adatlapot, férfiakét, nőkét is.
Éreztem, hogy azok az emberek nem szélhámosok, nem hazugok, nem is tiszteletlenek.
Vajon miért van az, hogy így alakulnak a találkozások?

Lehet, hogy én csak azokat szúrom ki, akik nem ilyenek? Ez lehet, nekem még nem volt
trágár levélíróm, sem hasonló esetem. Az, aki szó nélkül elhallgatott, olyan igen. Ilyenkor
sok megoldás lehetséges, azonban nem érdemes már ezzel foglalkozni. Lehet, hogy nem is jó
mindent tudni! Ha valaki elhallgat, akkor ő nem is érdemel meg bennünket, el kell engedni,
tovább kell lépni! Én is sokat gondolkodtam azon: mi van akkor, ha ez lett volna a lehetőség,
mert nekem pont ez a pasi kellett volna? A sors viszont biztosan másképp akarja.

Három hónapja jöttem ide,  a társkeresőbe hosszú idő után,  először azért,  mert úgy
éreztem, hogy egy csalódást könnyebb feldolgozni, ha ismerkedem és mert megfogott a blog
lehetősége. Egy hónap után abbahagytam, ám bejártam a blogokat olvasni. Azt láttam, hogy
sokan jöttek, írtak, majd törölték magukat, ma is törölte valaki magát, aki szimpatikus volt.
Clyde, nem beszéltél magadban! Sokan hallottak, kár, hogy nem válaszoltak neked. Az egy
hónap alatt, ameddig írtam, magam is nagy változásokat éltem meg, amiket megosztottam
veletek.  Most  hasonlókat  élek  meg.  Mindenkinek  megvan  a  saját  élete,  életútja.
Valamennyien keresők vagyunk, s ha már megtaláltuk az utunkat és elindultunk rajta, akkor
jönnek azok a felismerések, amiket én is megélek. Miért egy társkeresőben osztom meg



az életem másokkal? Mert érzem, hogy sokan vagytok itt,  akik ugyanazokkal a
gondokkal  küszködtök,  akik  vágytok  valamire,  valakire,  s  akik  szeretnétek
megérteni dolgokat, amiket még nem értetek.  Én egy nagyon kis pont vagyok, ám
mindig foglalkoztatott az emberek sorsa, sokszor jobban, mint a sajátom. Ha késztetésem
van arra, hogy itt legyek valamiért és itt írjak, akkor megteszem. Most legyetek egy kicsit
pozitívabbak!

 

Pozitív gondolkodás
 

Pozitív  gondolkodás? Szerintem ez nagyon fontos.  Ha annak idején nem teszem ezt
magamévá, nem akad a kezembe néhány könyv és nem jön az utamba néhány ember, akkor
valószínűleg eltűntem volna ebben a falusi miliőben. Eltűrtem volna az ex zaklatásait, nem
mentem volna főiskolára, nem ismerem meg az ezoterika, a természetgyógyászat tanait,
nem ismerem meg önmagam, nem aknázom ki a bennem lévő energiát, tehetséget. Akkor én
is élem a szegény parasztasszonyok életét, nem próbálom a falu életét segíteni, nem lesznek
kapcsolataim, nem tudtam volna a gyerekeim kezébe szakmát, diplomát, jogosítványt adni,
és nagy valószínűséggel családi tragédia (gyilkosság) áldozata lettem volna. Ha valaki olyan
környezetbe született, vagy került, ahol az önbizalmát folyamatosan próbálják letörni, földbe
döngölni, annak nagyon nehéz onnan kijönni. Én 40 éves koromig éltem ilyen környezetben,
amikor már elegem lett és kitörtem. Igenis kell, hogy higgyünk abban, hogy mi jó emberek
vagyunk, bármilyen nehéz is! Épp a múlt héten szidtak le a barátaim, hogy ők nagyon bíznak
bennem, ideje, hogy most már én is jobban bízzak magamban, mert még mindig nem bízom
eléggé!

Amikor elindulunk a fejlődési utunkon, amit legtöbbször úgy kezdünk, hogy „miért én,
miért velem történik ez…”, egyre több mindenre megkapjuk a választ,  és egyszer csak
eljutunk oda, hogy már nem kell, és nem is fogjuk kérdezni, hogy miért! Ám ez nem rövid
idő.

Nekem a szobám, az  irodám tele  van ragasztgatva idézetekkel,  amiket  minden nap
elolvastam, s hihetetlen erőt merítettem belőlük. Valóban működik ez a gondolkodás!

Már  a  blogom legelején  írtam,  hogy  én  megtaláltam a  duálomat.  Ezt  sok  irodalom
sokféleképpen értelmezi, és egyáltalán nincsenek azonos nézeten. Évek óta éreztem azt,
hogy a közelemben van, szinte betege voltam, mert már mindenkiben a duálomat véltem
felfedezni. Még Pestre is felmentem egy csoportos duál meditációra, amely még jobban
megerősített, hogy meg fogom ismerni hamarosan. Ez így is lett! Képes voltam kiutazni az
USA-ba, hogy megismerjem, és nem bántam meg. A sors segítette az utamat, és azóta is
kapcsolatban vagyunk. Nemrégen mondtam neki, hogy ő látja-e bennem azt a kislányt, aki
szereti, s vágyik a szeretetére – azt mondta, hogy még ő sem látja. Pedig süt belőlem a
dolog. Ám igaza van, hogy azt mondja, hogy olyan vagyok, mint aki egy vasfüggönyt húzott
maga köré, valóban nehezen megközelíthető vagyok. Ez az, amikor egy kívülálló mond olyan
dolgot, amit el kell fogadni, s meg kell emészteni, s változtatni kell rajta!



Még nagyon van mit tanulnom, hogy felkészüljek egy igazi kapcsolatra! Aki túl akar lenni
egy korábbi kapcsolatán, azoknak is meg kell élni és tanulni dolgokat!

Ez a lélektársi kapcsolat azonban nem mindig szerető kapcsolatban van jelen egy földi
életben. Lehet azonos neműek között is, és lehet szülő-gyerek kapcsolat is. Minden lélektárs
feladata az, hogy az adott helyzetben, amikor találkoznak, segítsék a másikat, gondolom én.
Persze olyan eset is előfordulhat, hogy ha nincsenek hasonló szinten, pokollá is tudják tenni
egymás életét.

 

Kérni kell!
 

Mennyi jó kívánság mára! Ehhez én is csatlakozom, így már biztos, hogy jól indul ez a
nap minél több embernél, legalább is azoknál, akik a blogokat olvassák.

Ma éjjel is voltak megvilágosodásaim, megint tanultam valamit. Nem kell már küzdenem,
el kell hagynommost már dolgokat, mert más lesz az utam!

Bizony kérni kell! Ahhoz, hogy megkapjunk bármit is, vágynunk kell arra a valamire,
legyen mögötte akarat, és kérjük! Azt se feledjük el, hogy amikor jól megy a szekér, akkor
úgy érezzük, maguktól alakulnak a dolgok, ám akkor is kérjünk, mert megy a szekér egy
darabig, aztán jön egy szakadék, amibe beleesünk, és megint nagyon sokat kell kérni, hogy
kimásszunk belőle! Én is  nagyon sokszor átéltem ezt.  Amikor úgy éreztem, hogy sínen
voltam, nem foglalkoztam dolgokkal, aztán megint jött egy mélypont, és nagyon meg kellett
szenvedni, míg ugyanoda fel tudtam hozni magam. Ilyenkor úgymond letérünk az utunkról,
leírunk egy-két kört, mire megint hasonló helyzetbe kerülünk.

Mind  az  asztrológia,  mind  a  jóslás,  s  minden  hasonló  tevékenység  csak  lehetőség,
ahogyan már korábban is írtam. Az asztrológus barátom úgy tanította nekem, hogy minden
rajtunk  múlik,  hogyan  realizálódnak  a  dolgok.  Egy  nagyon  tanulságos  példa  erre  az
életemből. 2002 őszén egy jósnő azt mondta, hogy 2005-ben jönnek a nagy változások az
életembe.  Munkahely,  lakóhely,  férfi,  minden.  S  hogy  mindez  majd  a  főiskolának  lesz
köszönhető. (A hölgy nem tudhatta, hogy főiskolára járok, hiszen nem beszéltem róla, s nem
is ismert.) 2003-ban, egy évvel később az asztrológus barátom jósolta ugyanezt 2005-re. Én
is megnéztem a progimmal, valóban ott vannak azok a jelek a horoszkópomban arra az
időre. A barátom azt mondta három éve, hogy egy férfiért még a szabadságomat is feladom
majd  2005-ben.  2003-ban  ezért  ki  is  nevettem!  –  Hogy  én?  Örülök,  hogy  végre
megszabadultam egy nagyon rossz kapcsolattól – majd, na, pont én, feladom a nagy nehezen
megszerzett függetlenségemet, na nehogy már! :) :)

Azóta viszont évek teltek el és rádöbbentem, hogy valami nagyon hiányzik az életemből.
A jóslatok nem jöttek be 2005-re, azonban azt is tudom, hogy miért nem. Ugyanis tavalyra,
2005-re terveztem a névváltoztatásomat, mert már a lánykori nevemen szerettem volna
megkapni a diplomámat. Ám a sok szigorlat, szakdolgozat és hogy párhuzamosan a főiskola
mellett végeztem egy intenzív tanfolyamot is, s két szigorlat között meghalt az apám is, már



se erőm, se időm, se pénzem nem volt arra, hogy a névváltoztatási procedúrát elkezdjem,
végigcsináljam. Na, így tértem el valamitől, és ez módosította az életemet, ezért most még
1-2 évig mindig várni kell ezekre a dolgokra. Bár 1 év késéssel, ez év, 2006. elején végig
csináltam a névváltoztatást, valóban be is indultak a dolgok, szinte attól a naptól kezdve,
hogy beadtam az első kérelmet. Még azon az éjszakán írt nekem a duálom, és minden jól
alakult – vízum, repülőjegy, USA-út. Az, hogy hol lesz a lakóhelyem, és hogy a duálom lesz-e
a társam, még nem tudom. Túl sok még az akadály, most viszont hagyni kell a dolgokat, úgy
érzem, nem kell elébe menni! Továbbra is hiszek abban, hogy az életem majd révbe ér, és
végre megismerem azt a boldogságot, azt a szeretetet, ami nekem kimaradt az életemből.
Most viszont a türelem az, amit még tanulni kell, valamint az önismeret és az emberismeret.

Legyen ma szép napunk!  A gyerekek néptánc próbán vannak,  hamarosan jönnek,  s
készíthetem őket megint, hiszen délután mennek vissza Pestre.

 

Tanmese a pozitív gondolkodásra és a kérésekre, azok
teljesülésére

 

Ma is esőben indultam el Egerbe. Amikor betettem a kocsiba egy cd-t, épp U2 ment, és
azon kezdtem gondolkodni, hogy ha már két nap szabadságot kiveszek, egy csomó pénzem
rámegy erre a képzésre, legalább ne szenvedjem végig! Gondoljátok el, napi 8 óra tömény
számvitel. Ami nagyon hasznos, és nagyon jó elődadás, de annak, aki aktívan könyvel kettős
könyvvitelt, én pedig már pár éve nem. Minden évben azt mondtam, hogy ez az utolsó, aztán
mégis minden évben átszenvedem, mert ha nem csinálom meg, elveszik egy szakmám, és ki
tudja, mikor lehet még rá szükségem.

Kicsit késésben, mert tankoltam is, mégis időben, pontosan nyolc órakor odaértem. A
kocsiban végig azon járt az eszem, jó lesz ez a nap! Nemcsak hogy ki fogom bírni, hanem
még élvezni  is  fogom!  Nem terveztem el,  csupán egy  dolgot,  hogy  az  első  szünetben
átmegyek egy ultrahang vizsgálatra. Hétfőn voltam orvosnál, ahol ideutaltak. Egy hete volt
egy álmom, ahol mutattak egy képet álmomban és mondtak valamit. Ma az ultrahangos
képernyőn  ezt  a  képet  láttam és  a  doktornő  szó  szerint  azt  mondta,  amit  álmomban
mondtak. A lényeg, hogy ezen a téren minden oké nálam! Itt már jó kedvem lett és valami
azt súgta, hogy nem kell nekem visszasietni, elég lesz, ha a délutáni aláírásra visszamegyek.
:)  Útba  esett  a  Művelődési  Központ,  ahová  bementem leegyeztetni  a  pénteken  induló
projektemet.  Egy  akkreditált  képzést  viszek  ki  a  kistérségbe,  amit  a  központ  biztosít,
pályázaton megnyertem hozzá mindent. Utána a Dobó téren sétáltam, ahol már ácsolták a
karácsonyi bódékat, majd összefutottam néhány régen látott ismerőssel.

Még mindig nem vitt a lábam a Helyőrségi Klub felé, ezért bementem a barátnőmhöz,
ahol leszerveztem a következő kistérségi civil fórumot, az iroda kiküldi majd a meghívókat.
Majd szó szót követett, és már a szilvesztert kezdtük szervezni. Ez olyan buli lesz, hogy a
csajoknak vinni kell egy férfit a „közösbe”. Ez a belépő. Az ötlet nem rossz! Nem párként
mennek oda, aki akar, ismerkedik. A lényeg az, hogy akinek még nincs programja az év
végére, s akar egy jót bulizni, táncolni, esetleg ismerkedni, azt szívesen látnám ott! Nem kell



én velem lenni, se velem ismerkedni, minden korosztályból leszünk ott csajok, azonban egy
kísérő bizony elkelne!

Ha olvassa ezt Heves megyei férfiú, s lenne kedve egy ilyen kezdeményezéshez, örülnék,
ha írna!

Ez még mind semmi, a lányok meghívtak ebédelni a Vörös Rákba.

Miért ne, a tanfolyamom fölötte van, legalább eszem valamit. Szolidaritásból senki sem
evett húst, szerencsére még a napi menüben is volt hús nélküli kaja!

Délután  mégis  visszamentem  a  tanfolyamra,  ahol  megismerkedtem  néhány  kedves
hölggyel, akiket már meg is nyertem egy következő Reiki tanfolyamhoz. Jókat beszélgettünk
a terem legszélében, mint kiderült, nem csak én vagyok olyan ott, aki nem könyvel kettős
könyvvitelt.  Élvezet  volt  szétnézni:  volt,  aki  a  banki  vizsgájára tanult  közben,  volt,  aki
újságot olvasott, volt, aki aludt! Ami hasznos információ volt, azt azért meghallottam, jól fel
is húztam rajta magam! :)

Még mindig  nem ért  véget  a  nap,  a  képzés  után ugyanis  találkoztam egy levelező
barátommal, akivel már három éve levelezünk, de még sosem találkoztunk. Talán most jött
el  ennek az  ideje!  Egy cukrászdában jót  beszélgettünk.  Ez  a  férfi  lakik  a  legközelebb
hozzám, mégis ő az, akivel nem találkoztam még eddig. Közben párra lelt, s még a párját is
ismerem, hiszen osztálytársak voltunk anno. Ő a példa arra,  hogy a legtöbb férfi  fél  a
találkozástól. Hiába volt számtalan lehetőségünk találkozni, hiszen sokszor megfordultam a
városában, mégis mindig talált valami indokot, hogy ez ne jöjjön össze. Persze felismertem
azt,  hogy  ebből  nem  lesz  semmi,  azonban  a  levelezés  megmaradt.  Azt  már  régen
megértettem, hogy a férfiak megnyílnak nekem, s ez most sem volt másképp. A lényeg, hogy
jó volt a szemébe nézni végre, hiszen sokat tudtunk egymás életéről, terveiről.

Szóval élvezettel vezettem haza, és teljesen feltöltődve nézek a holnapi jogharmonizációs
és adós változások elé, azok már jobban érdekelnek. Valószínűleg holnap se érek hét előtt
haza, mert a tanfolyam után megyek egy tanácskozásra, ahová az országgyűlési képviselő
hívott meg. Feltörtem, hmm, aktivistaként voltam feltüntetve a meghívón! Az anyja! :) Csak
ne zavarna az a fránya politika!

Az előbb 47 levelet töltöttem le, a kör e-maileket leszámítva is meg kellene válaszolni
vagy húszat.

Ez a nap is mutatja, hogyan lehet megváltoztatni valamit, ami eleve rosszul indul. Én
hittem abban, hogy minden jól alakul ma és kértem is, hogy jól alakuljon. Tudom, hogy itt is
sokan gondoltak ma rám. Köszönöm. Hatott. Működnek a dolgok. Legyen szép estétek, s
legyen nyugalmas, vagy épp szenvedélyes éjszakátok, ki mire vágyik!

 

Az álmok tengerén
 



Kora este az álomfejtő barátnőmmel cseverésztünk az MSN-en, amikor azt éreztem, hogy
megint elkap az álmosság. Már írni akartam a művemet, ám azt éreztem, hogy még előtte
aludnom kell. A barátnőm azonnal el is küldött aludni, hogy ne ellenkezzek, mert üziket
fogok megint kapni!

Mostanában  nagyobb  az  alvásigényem?  Ez  se  véletlen.  A  beavatás,  a  böjt,  a
méregtelenítés,  a  tavaszi  fáradtság?  Bár  az  utóbbit  még  sose  vettem észre.  A  lényeg
azonban  az,  hogy  este  hat  után  ruhástól  ledőltem,  hogy  1-2  órát  engedek  ennek  az
aluszékonyságnak. Éjjel  fél  tizenegykor ébredtem fel,  s  egyoldalnyi  álmot írtam le,  ami
eszembe jutott. Aztán átöltöztem, kikapcsoltam a gépet és aludtam tovább. Hajnalban újabb
egyoldalnyi álmot írtam le. Most próbáltam néhányat elemezni, viszont álomfejtés nélkül is
tudom, hogy ez mind a tudatalattim üzenete, s egy részük kellett ahhoz, mielőtt az írásba
belefogok! Ugye, ez is milyen érdekes?

Az álomfejtő barátnőm azt mondta, örüljek, hogy az álmaimban megélhetem azokat az
érzéseket, amikre vágyom. Na, ja, s vajon teljesülnek ezek az életben is? – kérdeztem. Azt
mondta, hogy nagy valószínűséggel igen, de rajtam fog múlni! Olyan érzeteket, érzéseket
élek át az álmokban, amiket az életben még nem tapasztaltam, biztos, hogy ezek is részei a
tanulásomnak.

Az álmokból most kiragadok néhány elemet. Mert kétoldalnyi szöveget nem fogok most
ide begépelni. Szóval esküvő, székek, sok ember, autók, utazás Bp.-re. Aztán ismét kinn
voltam az USA-ban és láttam a duálom új barátnőjét,  még a nevét is megálmodtam. A
duálom most is panaszkodott, mint mindig. Igaz, nem a hölgyre, a hölgy az álomban még
tőlem is idősebb volt, pedig a valóságban fiatalabb. Az esküvő az álmoskönyvek szerint: a
női és férfi oldalamat kell összeházasítanom, egyensúlyba hoznom. Az érzelem és a szellem
egyesülését kell magamban megoldani, az ösztönös és a gyakorlatias énem között kell az
„esküvőt” megtartani. Tehát a belső harmónia megteremtésére hívja fel a figyelmet. Az álom
a szerelemre, a tartós kapcsolatra irányuló vágyamat fejezi ki. (Hát a tegnapi szerelmes
hangulat után mit is álmodhattam volna?) Az álomban a székek kaptak még nagy hangsúlyt,
s ez is nagyon fontos üzenet. Figyelmeztetés, hogy kicsit állítsam most magam takarékra, és
ne vállaljak olyan sok mindent magamra! Most nyugalomra, pihenésre van szükségem. (Jelzi
is a testem, hogy most valóban pihennem kell, ha már kora este képes vagyok elaludni.) Arra
is figyelmeztet, hogy még mindig meg kell szabadulnom további kötelezettségektől, hogy az
új lehetőségeket majd jobban tudjam fogadni. Az álomban ismét az USA-ban jártam, és már
nem éreztem azt a mindent elsöprő érzést a duálom iránt. (Az álomban nem volt vízumom,
mégis kijutottam) Olyan volt, mintha felülről láttam volna az egészet, hallgattam őt, és olyan
voltam, mint egy jóságos nagynéni, aki megérti, szereti, segíti őt. Talán a lélektársi kapocs
így alakul majd át? Ő a másik felem, teljesen sosem fog megszűnni, ám most már tudom,
érzem, hogy továbbléptem és elfogadtam, hogy ebben az életben, mint szeretőknek, ennyi
járt nekünk!

Nos, az álmok egész életemben így segítettek nekem. Igaz csak 1015 éve figyelek rájuk,
mert előtte nem figyeltem eléggé, pedig kellett volna, sok szenvedést elkerülhettem volna,
azonban sosem késő!

Legyen ma szép napotok, pihenjetek, álmodozzatok, s higgyetek abban, hogy az álmok,
vágyak, igenis megvalósulhatnak! Szerető ölelést küldök ma is.



 

Gyász, ismerkedési tapasztalatok
 

Szomorú vagyok! Elment egy barátom, aki nyolc évig vigyázott rám. Nagyon megviselt,
még most is potyognak a könnyeim. Elaltattam őt. Reggel, amikor elbúcsúztam tőle, kértem,
hogy ne haragudjon rám. Az utolsó fotókon, amiket róla készítettem, szomorúan nézett rám,
ám éreztem, hogy nem haragudott.

Most  nagyon  egyedül  érzem magam,  és  még  a  gyerekeim  sem jönnek  haza.  Még
dolgozom, ám nemsokára megyek a tanfolyamosaimhoz, utána pedig haza. Ez is egy jel, s
bizony próbatétel is. Vajon az állataim távozása az életemből is azt mutatja, hogy nincs már
itt semmi keresnivalóm? Ha el tudnám adni a házam, bizony már nemigen lennék itt. Tudom,
érzem és hiszem, hogy majd egyenesbe jön az életem, csak hát addig még van mit tanulnom,
és vannak dolgok, amiket meg kell tapasztalnom, szenvednem is.


