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Bevezető
Hetek, hónapok óta rád gondolok, aki most olvasod ezeket a
sorokat. Nem tudom milyenek a mindennapjaid, és mi van a
szívedben, de ha e könyv címét elolvastad, és fellapoztad,
akkor az azt jelenti, hogy valami többet szeretnél az élettől,
valamit másként szeretnél megélni, csinálni. Ha ez valóban így
van, akkor pontosan neked írtam azért, mert segíteni szeretnék.
Mikor a gondolataimat és a szívemet osztom meg veled, valamennyire része leszek az életednek, és hálásan köszönöm ezt a
megtiszteltetést!
Talán te is átélted már, vagy hallottad valakitől azt az
igazságot, miszerint időnként mindannyiunk sorsában előfordulnak olyan emberek, akik teljesen megrengetik az addigi
világunkat. A te életedben most én szeretnék lenni ez a
személy. Igen, fel akarom rázni, és meg akarom rengetni azt
annyira, hogy soha többé ne tudd úgy folytatni, ahogyan eddig
tetted! A legtöbb motivációs előadó saját bevallása szerint is
csak információkat képes átadni közönségének, és bár tudjuk,
hogy az információ hatalom, mégis ez sokszor kevés ahhoz,
hogy valódi, maradandó változásokat generáljon.
Én azonban sokkal de sokkal többet szeretnék ma adni neked!
Abban hiszek ugyanis, hogy a birtokomban van egy olyan
különleges kulcs, mellyel a legkilátástalanabb élethelyzetekben
is győzelemre tehetsz szert. Hogy merek ilyen elbizakodott
kijelentést tenni? Úgy, hogy a saját bőrömön tapasztaltam, és a
körülöttem élők életében láttam ennek hatására megtörténni az
addig lehetetlennek hitt dolgokat.
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Azt mondod sikerült kedvet csinálnom számodra e könyv
olvasásához? Őszintén szólva nem csak ez volt a célom a fenti
sorokkal, hanem hogy felgerjesszem a hitedet arra, hogy veled
is minden megtörténhet, miközben a „Sokkal többre születtél”
című könyvet tanulmányozod. Valószínűleg most nem tartanád
a kezedben, ha nem lenne szükséged életed valamely területén
változásra, előrelépésre. De vajon elhiszed-e itt és most, hogy
az elkövetkezendő órákban mindez meg is történhet? Ha nem,
akkor mindenképpen olvasd tovább! Számodra ugyanis elsősorban az az üzenetem, hogy ha változást akarsz átélni, akkor
hinned kell abban, hogy az bármikor megtörténhet!
Ha pedig úgy olvasod, hogy közben reménykedsz a csodádban,
akkor neked az egyik kedvenc idézetemet szánom üzenetül,
ami már sokszor a segítségemre volt mindennapjaim során. Ez
a mondat pedig így szól: „Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Bizonyára mindnyájunk életében akadnak pillanatok, amikre
szívesen nézünk vissza. Olyanok, melyeknek felidézésekor
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy akkor és ott egy olyan
döntést hoztunk, ami örökre megváltoztatta, és a lehető legjobb
irányba vitte sorsunk alakulását. Neked is van ilyen, amire azt
mondod, életed legjobb döntése volt? Őszintén szólva, nekem
az a szívem vágya, hogy ezen könyv olvasása kapcsán több
ilyen pillanatod is legyen, ne csak egy. Hozd meg életed
legfontosabb elhatározásait, amiket azután valódi változások
követnek majd! Inspirálni, bátorítani, elindítani akarlak egy
olyan élet felé, amelyre születtél.

6

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
Ha rálépsz erre az útra, az olyan lesz számodra, mint amikor
egy vonatot visszazökkentenek a sínre. Egyszer csak, talán
egyetlen pillanat alatt a helyére kerül, és onnantól kezdve be
tudja tölteni azt a célt, amire megalkották. Suhan, száguld,
repeszt azon a sínen, melyet neki gyártottak, és minden porcikája azt kiáltja: „Erre születtem. Boldog vagyok, mert már
tudom, erre születtem! Teljes az életem, mert ez az én utam!”
Te tudod-e már, hogy mi a lényed valódi értelme? Tudod-e
mire születtél, és mi a te rendeltetésed? Kiteljesedettnek érzed
az életed, és sikeresnek tartod magad? Ha valamelyik kérdésre
„nem” a válaszod, vagy legalábbis bizonytalan vagy, akkor itt
az ideje zökkenni egyet, nem gondolod?
Ha már egyszer a kezedbe került ez a könyv, akkor hajrá,
gyerünk, tarts velem egy különleges, izgalmas utazásra!
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Rólam
Kell egy ember, aki elmondja, hogy értékes vagy? De pont egy
olyan, aki hosszú évekig a zéró önértékelés és a kisebbrendűségi érzés bűzös mocsarában kínlódott?
Szükséged van valakire, aki azt mondja: „Igenis képes vagy
rá!”? Vajon egy olyan valakinek kell ezt a szívedbe kiáltania,
aki a világon semmire nem tartotta alkalmasnak önmagát?
Hallanod kell, hogy: „Minden lehetséges a számodra!”? Egy
porrá zúzott embertől akarod ezt hallani, aki csak a csodának
köszönheti, hogy mégis él?
Tudnod kell, hogy sokkal de sokkal többre születtél annál, mint
hogy muszájból élj, és mások utánzója légy? Az mondja el ezt
neked, aki soha de soha nem tudott beilleszkedni a szürke
emberek hamvas világába, és megfelelni mások elvárásainak?
Kitől akarsz motiváló és életeket átformáló üzenetekhez jutni?
Kit tartanál hitelesnek? Olyasvalakit, aki a saját bőrén tapasztalta meg, hogyan lehet kijönni a mélységből, vagy olyat, aki
csak elméleti tudást birtokol? Én sok mindent hallottam az
emberektől, és sok mindennek jómagam néztem utána. Láttam
és tapasztaltam, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem.
Több mint húsz éve rátaláltam arra az útra, mely nem csak,
hogy megváltoztatta az életemet, de értelmet is adott annak.
Nem, én nem vagyok lélekbúvár, sem pedig professzor. Csak
egy egyszerű ember vagyok, aki előadásaiban, könyveiben
évek óta bátorítja az embereket azzal, hogy nincs olyan
reménytelen helyzet a mindennapokban, amire ne lenne
megoldás. Mindezt pedig a saját életem alapján hirdetem.
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Számomra ugyanis a családi biztonság, a szeretetteljes légkör
fogalma már kisgyermekkorban széthullott. Az alkohol, az
agresszió és a szegénység mindent tönkretett, beleértve az én
lelkivilágomat is. Az otthoni verések, az iskolai gúnyolódások
és bántások teljesen felemésztették az önértékelésemet. Tinédzser koromra odáig jutottam, hogy nem csak a múltam és a
jelenem, de a feltételezett jövőm is fájdalommal és gyűlölettel
töltött el. Gyűlöltem mindent és mindenkit, beleértve magamat
is mindazért a sok rosszért, ami az életemet körülvette, megkeserítette.
Egyetlen dolog volt csupán, ami büszkeséggel és némi
megnyugvással töltött el ezekben a sötét években, mégpedig
az, amikor a saját véremet láttam kifolyni. Amikor a kezeimet
vagdostam, különlegesnek, kiemelkedőnek éreztem magamat,
erősebbnek azoknál is, akik körülöttem éltek és bántottak.
Hiszen késsel ártani maguknak, még ők sem mertek. De én
igen! Életemnek ebben a sötét posványában a reménytelenség,
a gyűlölet és temérdek fájdalom közepette úgy tűnt, nincs
megoldás számomra. Szüleim példáját látva az alkohol
fogyasztása ellenérzéseket váltott ki belőlem, ezért egyetlen
alternatívának csak az öngyilkosság látszott. Úgy éreztem,
senkinek nem kellek, és csak púp vagyok a hátán ennek a
világnak.
Ezen a ponton, a szakadék szélén állva, egyik napon -mely
ugyanolyan szürkének és értelmetlennek indult, mint az összes
többi- valami hihetetlen dolog történt! Egy különös megtapasztalásnak köszönhetően szinte egyik pillanatról a másikra új
fordulatot vett az életem. Hogy mi is történt 1992-nek azon az
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estéjén, azt nem most fogom megosztani veled, hanem a
későbbiek folyamán. De az majdhogynem biztos, hogy ha nem
történt volna meg velem az a bizonyos esemény, már nem
élnék, és nem próbálnék most segítségedre lenni életed
alakulásával kapcsolatban.
Hogy elfogadod-e tőlem az itt leírtakat, hallgatsz-e rám,
ráállsz-e azokra a gondolatokra és mély igazságokra, melyeket
megosztok veled, azt teljesen rád bízom. Ez a könyv nem egy
újabb észosztó gyűjtemény a sok közül. Mindazzal, amit itt
leírok neked, egyszerűen csak egy lehetőséget szerettem volna
adni, hogy megtapasztald mindazt a csodát, amit én, és egy
minőségibb, boldogabb, teljesebb életet élj. A döntéshozatal
abszolút mértékben a te kezedben van, és ezzel az életed
további alakulása is.
Szeretettel kívánom, hogy hozd meg a saját jó döntéseidet!
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Önértékelés
Az önmagadról alkotott kép, és az önmagadhoz való viszonyod, azaz az önértékelésed határozza meg az életed
minőségét.
Példának okáért képzelj el egy jó képességekkel megáldott, ám
kisebbrendűségi érzéssel küzdő festőművészt! Ha ez az ember
nincs tisztában azzal, hogy micsoda tehetség, és folyton azt
mondogatja magában: „Én ezt nem tudom megcsinálni! Én
ehhez túl béna vagyok!”, akkor ez meg is fog látszani a
munkáján. Közel sem fog olyan műveket alkotni, mintha
tisztában lenne az értékeivel, képességeivel. Ráadásul nem is
fog olyan művészek társaságába járni, akik elismertek, befutottabbak, tehetségesebbek, mert nem tartja méltónak magát
erre. Így nem tud tanulni tőlük, nem épít ki értékes kapcsolatokat, amik aztán további előmenetelét segíthetnék.
Egyszerűen nem ott lesz, ahol a valódi képességeinek megfelelően lehetne! Nem fogja elérni azt az eredményt, amit
egészséges önértékeléssel elérhetne.
Neked mi a munkád? Mire van képességed? Mennyire vagy
tehetséges? Vajon értékednek megfelelően élsz? Ott vagy, ahol
lenned kell, ahol a helyed van ebben a világban?
Gondolom te is tudod, hogy számtalan ember ezen a Földön
alacsony önértékeléssel és önbizalomhiánnyal éli az életét.
Ennek fényében pedig több millióan tengődnek a saját lehetőségeik és képességeik alatti színvonalon. Ez a sajnálatos tény
hazánkra még inkább jellemző. Mondhatjuk úgy is, hogy az
önbizalomhiány népbetegségnek számít Magyarországon. Ezen
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gondolatok mentén, ha visszatérünk az imént említett
önbizalom-hiányos festőnk példájához, bátran kijelenthetjük,
hogy országunk, nemzetünk, sőt az egész világ sokkal szebb,
színvonalasabb és élhetőbb hely lenne, ha mindenki egészséges
önértékeléssel rendelkezne. Saját értékei, képességei teljes
tudatában alkotna, végezné a munkáját, építené a környezetét.
Te hogyan állsz ezzel? Mersz a képességeid és a lehetőségeid
szerint élni?
Az én önértékelésemet teljesen sárba tiporták a gyermekkori
bántások otthon és az iskolában egyaránt. Igen, én is elhittem,
hogy egy kis senki vagyok, mert lépten-nyomon ezzel szembesítettek az emberek. Akik ilyet tesznek, azok gyakran azért
csinálják, mert az ő önértékelésük sincs a helyén, és ha valakit
lenyomhatnak, saját magukat nagyobbnak érezhetik. De most
ne róluk beszéljünk, hanem rólad. Neked kik, és hogyan
taposták az önértékelésedet? Elhitted nekik, igaz? Nem volt
más választásod, hiszen talán többen is voltak, és annyira
hihetően hangzott az egész. Minél többször mondták, annál
meggyőzőbbnek tűnt, hogy te nem sokra vagy jó, nem viszed
semmire, béna vagy, te már csak ilyen maradsz stb...
Miután ezeket elhitted, nem tehetted meg, hogy leülsz és
semmit sem csinálsz, csak sajnálod magad. Muszáj volt
ezekkel a terhekkel a válladon menni és boldogulni, mint a
többi ember tette körülötted. Tanulni, dolgozni, párt keresni.
De végig ott volt benned, és talán most is ott van a tény, hogy
soha de soha nem fogsz tudni megfelelni e világ elvárásainak,
mert buta vagy, gyenge és alkalmatlan. Ezzel a súlyos, sötét
csomaggal a hátadon vonszoltad magad előre, és szeretted
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volna, hogy mégis befogadjon ez a világ téged. Szeretted
volna, hogy elismerjenek, hogy kitűnhess, hogy értékesnek
lássanak. Ehhez viszont olyannak kellett mutatnod magad,
mint a körülötted élők. Olyan zenét kellett hallgatnod, úgy
kellett öltözködnöd, beszélned, viselkedned..., és egy idő után
már nem voltál önmagad, csak egy másolat. Mindezt kizárólag
azért, hogy elfogadjanak. Talán olyan dolgokat is megtettél,
hogy felfigyeljenek rád, vagy hogy elviselhetőbbek legyenek a
belső fájdalmaid, amiket mára már megbántál. Sokan, nagyon
sokan tesznek ilyeneket, mert elhitték, hogy ők önmagukban
nem jók, nem értékelhetők.
Tudod, aki tisztában van az értékeivel, nem fog kompromisszumokba bocsátkozni, megalkudni azért, hogy mások
elismerjék. Akinek helyén van az önbizalma, az nem akar
kitűnni a tömegből. A legfeltűnőbb emberek sokszor pont azért
feltűnőek, mert a széttiport önértékelésüket akarják kompenzálni, ellensúlyozni. Ez nem összetévesztendő azzal a ténnyel,
amiről a későbbiekben fogok írni, hogy vállald fel önmagad
akkor is, ha emiatt ki fogsz lógni az egyhangú, sablonos
környezetedből. A kettő nem ugyanaz! Az egyik ember azért
tűnik ki, mert fel akarja hívni magára a figyelmet, hogy vele
foglalkozzanak, ő legyen a középpontban, a másik pedig
egyszerűen csak kitűnik a sok másolat közül azzal, hogy ő mer
önmaga lenni.
Ha az évek során teljesen a lényedbe égett, hogy nem vagy
értékes, talán gyanakvással tekintesz azokra, akik mást
állítanak rólad. Sok motivációs előadó beszél arról, hogy
értékes vagy, de nagyon kevés információ hangzik el arról,
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hogy miért tekints így magadra! Ebben a könyvben sokkal
többet fogsz találni üres frázisoknál. A kezedbe fogok adni egy
kulcsot, mely segítségedre lesz abban, hogy ne csak pillanatnyi
fellángolást adjon neked ez a kötet, hanem valódi változás
történjen az önértékelésedben, és ezáltal az egész életedben.
Ezt majd később fogom megosztani veled, most azonban
szeretnélek emlékeztetni arra, hogy még ha van is egy hozzád
nagyon hasonló ember, akkor sincs még egy, aki teljesen
ugyanolyan lenne, mint te. Nagyon hasonló lehet, de olyan, aki
abszolút megegyezne veled, olyan nem létezik! Ugyanúgy
nem, mint ahogy két egyforma falevél vagy fűszál sincsen.
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon miért van ez így?
Én úgy gondolom, hogy a világmindenség Alkotója olyan, mint
egy műgyűjtő. Az egyedi és különleges dolgokat kedveli, nem
a széria gyártmányokat. Ezért mindenből egyet „gyárt”, többek
között belőled is. Nem tudom, hogy valaha gyűjtöttél-e már
valamit, van-e esetleg ilyen hobbid, de azzal biztosan tisztában
vagy, hogy egy-egy gyűjteménynek mindig az a legértékesebb
darabja, amelyikből a legkevesebb van. Képzelj el egy bélyeggyűjteményt, aminek egyik darabjából az egész világon csak
egyetlenegy készült, és nem több. Szerinted az mennyit érhet?
Milliókat. Belőled is csak egy van, egyetlenegy az egész
bolygón. Nincs több ilyen! Része vagy egy hatalmas, több
milliárd darabos „gyűjteménynek”, és mégis teljesen egyedi
vagy. Ennek fényében szerinted mennyit érsz? Vajon szegényebb lenne ez a világ, ha te nem lennél?
Képzeld el, hogy te vagy az a bizonyos bélyeggyűjtő, és elveszíted azt a példányt, amelyik a legértékesebb volt az összes
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közül. Azt, amelyikből csak egy készült. Eltűnik, ami milliókat
ért. Hogy éreznéd magad? Látod végre, mennyire különleges
vagy? Tényleg nincs belőled több. Bármit gondolsz is magadról reggelente a tükör előtt, vagy akkor, amikor jól szituált,
sikeres emberek között kell megjelenned, hozzád fogható
akkor sincsen! Amikor úgy érzed, hogy felesleges vagy, és
észre sem venné a világ, ha eltűnnél, akkor jusson eszedbe,
hogy egy kivételes „gyűjtemény” legértékesebb darabja vagy,
egy kuriózum. Hogy a másik ember is egyedi, az ne zavarjon,
mert ebben a képletben te vagy most a lényeg. A másik
embernek ugyanúgy rá kell ébrednie saját egyediségére és
értékére. Talán épp te fogsz segíteni neki ebben!
Nem tudom gondolkodtál-e azon, hogy az önértékelésről szóló
fejezet miért került a könyv elejére. Talán nem foglalkoztál
ezzel a kérdéssel, de a fent leírtak alapján bizonyára te is
egyetértesz velem abban, hogy életed minőségének alakulásában hatalmas szerepe van az önbizalmadnak. Mondhatjuk azt
is, hogy ez egy alap, amelyre építkezhetsz. Vegyük példának a
párválasztás területét. Ha nem rendelkezel megfelelő önértékeléssel, akkor olyan párt fogsz választani, aki külsőleg és/vagy
belsőleg rendezetlen. Keszekusza a lelkivilága, az anyagi vagy
magánélete, pótszereket (alkohol, drog, pornófüggőség, játékszenvedély stb.) használ a boldogtalansága kompenzálására, és
sorolhatnám. Aki nincs tisztában saját értékeivel, nem tudatosan választ ilyen társat, egyszerűen a lelke mélyén nem tartja
magát méltónak a jobbra. De vehetnénk példának az életünk
egy másik területét is, mondjuk a munkát. Ha vissza-gondolok
az életemre, azt látom, hogy amíg értéktelennek éreztem
magamat, a nehezebb, piszkosabb, kizsákmányoló munkákat
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vállaltam el. Olyan emberek, akik nem is ismertek, látva
amiket végeztem, azt mondták nekem, hogy ennél többre
vagyok hivatott. Én pedig belül éreztem, hogy igazuk van.
Belül mélyen te is tudod, mi a valódi értéked. Hiába mondott
rád bárki bármit, hiába rakódott egy halom szemét a helyes
önértékelésedre, hiába temette be vastagon, te mégis tudod az
igazat.
Nem gondolkodsz aszerint, nem vallod meg az igazságot, és
nem aszerint hozol döntéseket, de igenis tisztában vagy az
értékeddel. Csak annyi kell, hogy mindez a felszínre kerüljön,
és működni kezdjen. Ahogyan az én életemben is egyre inkább
kezdett helyére kerülni ez a dolog, egyre jobb feladatokat
vállaltam el. Igényesebb munkát több pénzért, vagy könnyebbet ugyanannyiért, tisztábbat, vagy bármilyet, de valahogy
mindig jobb volt. Legutóbb már a napi tizenkét órás, megerőltető cipekedés helyett olyan munkahelyem volt, ahol magam
osztottam be az időmet, tiszta ruhában dolgozhattam, szabad
voltam, és mégis elég jól kerestem. Te mire tartod méltónak
magad? Mennyire hagyod, hogy kihasználjanak, leuraljanak,
megraboljanak? Hol tartasz ezen a skálán? Hidd el, saját
magadnak teszel jót azzal, ha befektetsz a helyes önértékelésed
helyreállításába! Fektess könyvekbe, akár előadásokba, időbe,
amit magadra szánsz, elmélkedésre, kikapcsolódásra. Egy séta
a természetben, gondolkodás egy tóparton, vagy valahol egy
üdítő mellett, mind-mind befektetés abba, hogy az önértékelésed helyreálljon, és ezáltal jó irányba lendüljön végre
életed minősége is.
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Javaslom például, hogy gyűjts faleveleket, virágokat, kavicsokat vagy bármit, ami természetes dolog. Maga a gyűjtés
máris egy célt ad az életednek, és egy különleges kikapcsolódást. Emellett, az alakuló kollekció darabjait szemlélve
mindig eszedbe juthat, hogy te is milyen egyedi vagy és
értékes! Legyen ez egy amolyan gyakorlati feladat, ehhez a
nagyon fontos témához!

17

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
Hit és kitartás
Tudod mennyire fontos dolog a hit ezen a világon? Gondolj
csak bele, a világ legnagyobb elméi, a legsikeresebb vállalkozók, üzletemberek hittek abban, amit csináltak.
Hittek benne, hogy valami hasznosat alkotnak. Hittek abban,
hogy van értelme annak, amit éppen tesznek, amiért éppen
dolgoznak. Hinniük kellett benne! Évekig küzdöttek egy-egy
sikerkönyv megjelentetéséért, egy-egy találmány elkészítéséért, egy-egy üzlet beindításáért stb. Ez nem megy másként. Ha
valamit elkezdesz, mindenképpen hinned kell benne. Ha pedig
nem megy elsőre, akkor is hinned kell, hogy van értelme! Ha
nem megy tizedikre sem, de bízol a sikerében, akkor a legnagyobb butaság, amit megtehetsz, hogy feladod. Lehet, hogy
éppen a következő próbálkozásod olyan sikert hozott volna,
amilyenről mindig is álmodtál.
Képzeld el azt a régészt, aki régi pergameneken, egyéb feljegyzéseken, leleteken keresztül egy felfedezésre jut, hogy ebben és
ebben az országban, itt és itt, a föld alatt egy hatalmas kincs,
egy világraszóló találmány lapul. Minden erejét és meggyőzőképességét latba vetve pénzt gyűjt egy expedíció és egy nagymértékű ásatás kivitelezéséhez. Nagyon nehezen akar összejönni a szükséges összeg, de újabb és újabb mecénásokat keres
fel. Elmondja nekik a felfedezését, és hogy a kincs hol található. Sikerül újabb embereket meggyőznie, és végül összegyűlik a szükséges pénz. Mindent megvásárol, beszerzi a szükséges engedélyeket, munkatársakat toboroz, majd izgatottan
nekivág az expedíciónak. Megérkeznek a helyszínre. Addigra
már igen sokakat „megfertőzött” ezzel a hitével, látásával,
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kezdve a befektetőkkel, a munkatársakkal, a médiával, és így a
közvélemény egy részével is. Mindez pedig tőle indult el,
egyetlen embertől, aki szentül hitt valamiben, és sokakba
elültette ezt a bizakodást.
De nem csak hitt, hanem elkezdett cselekedni is a számításának
megfelelően. Ha csak a hite lett volna, nem jutott volna előre
egy tapodtat sem. Nem elégséges hinned a sikerben, tenned is
kell érte! Van egy mondat a Bibliában, mely így szól: „A hit
cselekedetek nélkül halott.” Érdemes ezen elgondolkodnod. Ha
csak hiszel valamiben, az nem ér semmit. Csakis akkor, ha
elkezdesz a hitednek megfelelően élni. Te miben hiszel kedves
olvasóm?
No, de folytassuk a történetet! A mi elszánt régészünk elkezdi
kijelölni az ásatás pontos helyét, és mindenkinek kiosztja a
feladatát. Minden részletet ismertet, majd elkezdik a munkát.
Derekasan dolgozik mindenki, mert hiszik, hogy értelme van
annak, amit csinálnak. Lelkesek, dolgosak, nem törődnek a
szélsőséges viszonyokkal sem. Meleg van. Nincs olyan kényelem, mint otthon. Kevés a víz, sok a szúnyog, de még mindig
hisznek. Nem napi nyolc órát dolgoznak, mert mielőbb látni
szeretnék a csodát.
Így telnek-múlnak a napok, és ők egymást lelkesítik, bátorítják,
hogy hamarosan elérik a mesés kincset. Ám amikor hetek
mennek már el, és még nyoma sincs egyetlen leletnek sem, a
mi régészünk elrendeli, hogy az eredeti helyszínen kívül
máshol is kezdjenek ásni. Már igen nagy területet átvizsgáltak
elismerésre méltó mélységben és minőségben. De a hetekből
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hónapok lettek, a napi munkaidő és lelkesedés lecsökkent,
valamint egyre kevesebben lettek, akik hittek a misszió
sikerében. Többen feladták és hazaindultak, mert tudták, hogy
a küldetésre szánt pénz is rettentően megcsappant. A mi
régészünk hite is igencsak megfogyatkozott, és a megmaradt
maroknyi csapat már nem tudta hatékonyan bátorítani sem
egymást, sem a vezetőjüket. Így történhetett meg, hogy az
expedíció megálmodója nem kezdett újabb adománygyűjtésbe,
hogy folytathassák a dolgukat, hanem több hónapnyi kitartó és
kemény munka után feladta, lefújta a küldetést. A felszerelést
összeszedték, a helyszínt elhagyták, a munkásokat elküldték.
Hősünk nem tudott többé sem a befektetők, sem a nagy
nyilvánosság szemébe nézni, annyira szégyellte sikertelenségét. Házával együtt minden felszerelését, jegyzetét eladta,
majd elköltözött messze a kíváncsi tekintetek elől. Ott is halt
meg nem sokkal később, átkozva azt, amiben hitt, és a pillanatot, mikor mindent ebbe a hitébe fektetett.
A férfi, aki megvette a kutató házát, nem értett a régészethez,
így az ottmaradt jegyzeteknek sem vette hasznát. Odaadta hát
egyik unokaöccsének, aki járatosabb volt ezen a területen. A
fiatal egyetemista minél többet foglalkozott a lekörmölt krikszkrakszokkal, hieroglifákkal és bizonyításokkal, egyre biztosabb
lett abban, hogy minden igaz, ami a papírokon szerepel. Mivel
igen gazdag rokonsággal rendelkezett, nem kellett mecénásokat keresnie expedíciója megvalósításához, csak édesapját
kellett meggyőznie a hihetetlen felfedezés esélyéről. Amint ez
sikerült, munkásaival rövidesen ugyanazon a helyen ásott, ahol
az előző expedíció sikertelen volt. Mindössze néhány nap telt
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csak el, amikor is a világsajtó szenzációs régészeti eredményről kezdett harsogni, ami egy előzőleg sikertelen ásatás
helyszínén bukkant fel. Az újságírók kérdéseire válaszolva, a
fiatal régészpalánta, mint az expedíció vezetője elmondta, hogy
elődjének mindössze fél métert kellett volna ásnia ahhoz, hogy
annak idején a sikertelenség és bujdosás helyett világszerte
ismert tudóssá váljék.
Fél méter! Csak néhány nap kellett volna, hogy mindaz,
amiben annyira hitt, és amiért annyit dolgozott, megvalósulhasson és az egész világ hasznára legyen. Csak fél méter!
Ez ugyan csak egy tanmese, egy kitalált történet, de ugye nem
felejted el? Csak fél méter hiányzott volna! Ha van valami,
amiben hiszel, és a sok fárasztó küzdelem után fel akarod adni,
soha de soha ne felejtsd el: a siker lehet, hogy a kanyar után
van, csak még nem látszik! Lehet, hogy csak „fél méternyire”,
vagy „csak néhány napra” van tőled. Ha feladod az álmaidat,
könnyen úgy járhatsz, mint a mi nagyhitű tudósunk. Talán
megutálsz mindent, amiben bíztál, és az álmaid nélkül,
szégyenkezve, az életcélod megvalósítása, betöltése nélkül
fogsz elmenni erről a Földről. Keresel pótszereket, amik
enyhítik kicsit a csalódásod, a sikertelenséged, az életcél
nélküliségedet, de soha nem töltöd be a küldetésedet, ha nem
hiszel a legvégsőkig az álmaidban! Mondd meg nekem, mid
marad, mit tudsz felmutatni akkor, ha félúton feladod?
Azt mondják, hogy az ember a halálos ágyán nem azokat a
dolgokat bánja leginkább, amiket elrontott, hanem az elszalasztott lehetőségeket, melyekkel nem élt. Az te életed is percről
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percre, napról napra halad a vége felé. Állj rá egy ígéretre, egy
bátorító gondolatra, higgy az álmaidban! Harcolj értük a
végsőkig, hogyha elérkezik a nap, amikor menned kell,
megelégedetten, a küldetésedet betöltve hagyd el ezt a világot!
Gyermekkorodban ilyen életre vágytál? Az volt az álmod, amit
most élsz? Vagy mások más dolgokat mondtak, kinevettek,
másfelé tereltek, és feladtál mindent? Talán az a baj forrása,
hogy nem bíztál eléggé az álmaidban, és nem tettél értük
semmit.
Kell, hogy legyen egy vagy több mottód, melyekben hiszel, és
amelyekre a legnehezebb időszakokban is rá tudsz állni.
Egyszerű, de igaz mondatok, amik mindig hatással tudnak
lenni rád, és bátorítanak, erőt adnak neked. Elárulom az én
egyik ilyen mondatomat, melyet az előzőekben már
említettem: „Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Húúú, ez ütős, nem? És ráadásul milyen igaz is! Ha házasságot
kötsz valakivel, bíznod kell abban, hogy az működni fog, és
van értelme. Ha elhelyezkedsz egy cégnél, vagy elindítasz egy
vállalkozást, hinned kell abban, hogy ebből meg tudsz majd
élni. Ha becsukod magad mögött az ajtót, mert vásárolni
indulsz, tudod, hogy sikeresen végre fogod hajtani azt, és utána
épségben haza is érkezel tele cuccokkal. Mindenhez hit kell,
ehhez nem fér kétség. És ha feladod, lehet, hogy épp a célod
előtt teszed ezt.
Ha már végképp eleged van mindenből, jusson eszedbe: lehet,
hogy már csak fél méter, vagy csak pár nap, de az is lehet,
hogy ott a cél a kanyar után!
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Te is álmokkal születtél
Amikor egy kisbaba megszületik, és először szívja be ennek a
bolygónak a levegőjét, először lát napvilágot, az mindig egy
reményteljes dolog. Bizakodunk, hogy valami jót fog hozni a
Földre, valamilyen pozitív változást. Talán ő nem egy lesz
csupán a hatalmas és egyre népesedő szürke tömegből. A te
életed is pontosan így indult. Reményekkel, hogy egyszer majd
valami maradandót alkotsz. Olyat, ami szebbé, varázslatosabbá teszi ezt a világot. Így születtünk mindannyian. Egy-egy
céllal, és ez a vágy még kisgyermekként is ott élt bennünk
sokáig.
Az én kisfiam még hatévesen is azt mondta, hogy meg fogja
tisztítani az óceánokat, leszámol az orvvadászokkal, sok-sok
pénzzel fogja segíteni a szegényeket, és prédikálni fog az
embereknek. Megmosolyogjuk ezeket a célokat, mert lehetetlennek tűnnek. De valóban azok? Egyáltalán nem! Csak kicsiben kell elkezdeni a megvalósításukat. Sok szülő merő jó
szándékból igyekszik „lehozni a földre” a gyermekét, és észre
sem veszik, hogy ezzel megölik benne a hitet. Neked miket
mondtak, mikor még hittél a lehetetlenben? Kik és hogyan
hoztak le a földre, mikor jobbá akartad tenni ezt a világot?
Hová lettek az álmaid? Most, mikor e sorokat olvasod, mi
maradt meg mindebből? Az álmaidat éled, vagy azt, amit
muszáj?
Ismerek egy embert, aki tízéves korában elkezdte azt hajtogatni, hogy ő Afrikában fog Igét hirdetni, és ez majd sokak
életét fogja megmenteni. Ez a tízéves gyermek elmondta ezt az
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édesapjának, aki lelkipásztor volt. Annak ellenére, hogy ennek
az apukának az élete a hit körül forgott, mégsem hitt a fiának.
Azt válaszolta neki, hogy nem ő, hanem a legidősebb bátyja
fog a nyomdokaiba lépni, és ő örökli majd a helyét. Testvérei
sem hittek neki, és gyakran gúnyolták emiatt. Egyedül maradt
ezzel a víziójával, amit nem volt hajlandó feladni. Gyakran
álmodozott arról, hogy egyszer felszáll egy hajóra, elindul
Afrikába, és ott hirdeti az örömüzenetet.
Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, ő tudatosan úgy
keresett iskolát, hogy ezt az álmát meg tudja valósítani az ott
megszerzett tudással. Mikor pedig a párválasztásra került a sor,
olyan társat választott magának, aki hajlandó lesz majd vele
utazni a perzselő, poros afrikai utakon, ott élni és felnevelni
születendő gyermekeiket. A házasságkötésük után néhány évvel el is indultak a forró kontinensre, ahol nem a ragyogó
pulpitus várta emberünket, hanem rengeteg, sokszor leküzdhetetlennek tűnő probléma. De ő még mindig nem adta fel, pedig
hol a felesége, hol az ő élete forgott életveszélyben. Tette a
dolgát. Mindig csak azt a keveset, amit épp meg tudott valósítani. Évek múltán azonban szolgálata világszervezetté alakult,
és több tízmillió ember vált hívő kereszténnyé rajta keresztül.
Igen, több tízmillióan, hiszen számos rendezvényére százezrek
mentek el. Ezt az embert Reinhard Bonnkénak hívják,
szervezetének neve pedig CfaN (Christ for all Nations).
De nem ő az egyetlen felnőtt, aki nem adta fel a gyermeki
álmait. Volt egy fiú, akit eltanácsoltak az iskolából mondván,
hogy túl nehéz a felfogása, és nem vállalják az oktatását, mert
úgyis le fog maradni a tananyaggal. Édesanyja azonban elhatá-
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rozta, hogy otthon tanítja a fiát, akinek a gyermeki vágya az
volt, hogy feltaláló lesz. Viszont nem csak tanította az anyukája, hanem hogy örömet okozzanak neki, és hogy ébren
tartsák ezt az álmát, egy kis labort is berendeztek számára, ahol
egyre több időt töltött a kis tudóspalánta. Ennek a kisfiúnak
Thomas Edison volt a neve. Az a Thomas Edison, akinek
nevéhez ma több mint ezer találmány fűződik.
Tehát ez az édesanya ébren tartotta gyermekében azt a vágyálmát, ami a szívében korán megszületett. Nem azt mondta neki:
„Kisfiam! Papírunk van róla, hogy sajnos te túl butácska vagy.
A tudóskodás helyett keressünk inkább neked valami más
elfoglaltságot, amihez nem kell olyan okosnak lenni!” Edison
mamájának éppúgy kellett hinnie fia álmában, mint neki
magának, vagy mint az előző történetben szereplő kicsi
Bonnkénak a sajátjában.
Ezekből a sztorikból is láthatjuk, hogy mindenki egy saját
szenvedéllyel, céllal, reménységgel születik. Ez egyszerűen
belénk van kódolva, és még ha a körülmények nem is optimálisak a víziónk véghezviteléhez, attól még ez a mi utunk! Az
álmainkban hinni sokszor nem könnyű dolog, bár önmagában
véve ez még nem is elég azok megvalósulásához. Tennünk is
kell érte, mégpedig azt, hogy az életünket elkezdjük tudatosan
a látásunk köré építeni. Reinhard Bonnke még semmit sem
látott az afrikai misszió kivitelezéséből, de már szándékosan
olyan iskolába ment tanulni, mely felkészítette őt az eljövendő
hatalmas munkára. Sőt, olyan társat keresett magának, aki
osztozni tudott az álmában, és kész volt követni őt.
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Menj vissza a gyermekkori vágyaidhoz! Ott fogod valahol
megtalálni azt a küldetést, amire születtél. Ha pedig rátaláltál,
kezdd el először kicsiben, eszerint a látás szerint felépíteni az
életedet! Igen, lehet, hogy újra kell kezdened mindent, de hidd
el, megéri!
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A félelem
Az előzőekben írtam az önbizalomhiányról, a kisebbrendűségi
érzésről, komplexusról, mint egy olyan dologról, ami nagy
mértékben képes megrabolni az életedet. Most egy másik
rablót mutatnék be neked, aki profi módon foszt meg téged
életed legnagyobb lehetőségeitől úgy, hogy sokszor talán észre
sem veszed. Ez pedig nem más, mint a félelem.
Tegyük fel, hogy nem merted beadni az önéletrajzodat egy
munkahelyre, mert azt gondoltad, szóba sem fognak állni
veled. Később megtudod valakitől, hogy felvettek volna, mert
pont üresedés volt, és mivel sürgősen kerestek embert, így
alacsonyabb elvárásaik voltak a jelentkezőkkel szemben.
Ráadásul egy kedves ismerősödnek komoly befolyása volt az
elbírálásban. Gondolkozz el, melyik fájdalmasabb? Ha elutasítják a jelentkezésedet, vagy az, ha megtudod, hogy elszalasztottál egy lehetőséget arra, hogy bekerülj álmaid munkahelyére? Amint arról már írtam is, az emberek életük alkonyán
nem a sikertelen próbálkozásaikat, bukásaikat bánják jobban,
hanem azokat a döntéseket, melyeket soha nem mertek
meghozni, mert féltek. Neked melyik a fájdalmasabb?
Vagy játsszunk el a gondolattal, hogy félsz megszólítani valakit, és így egy olyan kapcsolatot szalasztasz el, amely meghatározó lehetne életed további alakulásában. Attól tartottál, hogy
az illető negatívan fog reagálni a kezdeményezésedre. Már-már
előtted volt, milyen kínos lesz ez az élmény, és a félelemmel
átitatott képzeleted meghatározta a döntésedet. Megloptak
téged egy jó lehetőségtől, egy izgalmas továbblépéstől.
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A félelmeid általában egy elképzelt, jövőbeni dolgon alapulnak: „Mit fog szólni? Hogy fog reagálni? Nem fognak
felvenni! Nem fog sikerülni!”. Belegondoltál már, hogy egy
sok esetben tévesen kiagyalt majdani eseményen alapul a
félelmeid nagy része? A számos negatív tapasztalatod alapján
elképzelsz egy negatív kimenetelt bizonyos kilépéseid, terveid
végeredményeként. A hangsúly az „elképzelsz” szón van. A
félelmeid nagy része mögött nem egy létező, valóságos dolog
áll, hanem egy kigondolt alternatíva, ami nem valós alap!
Ha ez így van -márpedig ez az igazság-, akkor miért nem
ábrándozol inkább arról, hogy sikerülni fog, amivel próbálkozol? A tetteid alapja így is, úgy is egy kitalált jövő lesz, ez nem
változik meg, viszont sokkal jobb esélyekkel indulsz neki a
megvalósításnak. Tedd fel magadnak újra és újra és újra a
kérdést: „Miért ne sikerülhetne?” Mikor jönnek a kétségek és
félelmek, kérdezd meg újra: „De hát miért ne teljesülhetne ez?”
Hidd csak el bátran! Ha kipróbálod ezt az apró dolgot, meg
fogsz döbbenni azon, hogy az esetek nagy részében egyáltalán
nem negatívan sülnek majd el a dolgok, hanem győzni fogsz.
Ezek azok a győzelmek, amiket elveszítettél volna, a sírba
szálltak volna veled, ha nem győzöd le a félelmeidet. Ezek
mind el lettek volna lopva tőled! Hogy lesznek-e kedvezőtlen
reakciók a kilépéseidre? Lesznek-e bukásaid? Igen, lesznek.
De ezekbe nem fogsz belehalni, és jól tudjuk, hogy ami nem öl
meg, az megerősít. Minden egyes ilyen helyzetből tanulhatsz
valamit, profitálhatsz belőlük.
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„Ne félj, csak higgy!” -mondja egy dörgedelmes idézet, ami
elég erőteljes ahhoz, hogy minden akadályozó kifogást
félresöpörjön az asztalodról. Ha a szorongásaid helyére a hit
lép, reménykedni kezdesz a sikerben, és még ha elutasítást is
kapsz, vagy belebuksz a próbálkozásba, nem fog olyan rosszul
érinteni, mint amennyire féltél tőle, mert a reménység magja
ott van a szívedben. Ez egy hatalmas dolog. Ez a kicsiny mag,
egy kis remény, képes sok-sok káros aggodalmat legyőzni, és
minél többször győz az életedben, annál nagyobb fává fog nőni
benned. Végül akkorává fejlődik, olyan reményteljes ember
leszel, hogy mások is felfigyelnek rád, és megkívánják azt a
félelem nélküli életet, amit te élsz. Ennek a fának az árnyékába
menekülnek majd mások is.
A félelem szerteszét garázdálkodik a világban, hogy minél
többeket megkötözzön, megraboljon, megnyomorítson. Vannak
emberek, akik ebben a megnyomorított állapotban élnek, és
vannak, akik sokkal szabadabbak. Miért lehet ez, mikor
mindenkire ugyanaz az erő hat?
Azért, mert az élni, vagy a félni szó között nem csupán egy „F”
betű a különbség, hanem ennél sokkal több! Mégpedig egy
döntés. A te döntésed. Vannak, akik engednek a félelmeiknek,
és vannak, akik szembeszállnak vele. Te is nap mint nap
választhatsz, hogy élni szeretnél, vagy félni. Kezdd el kicsiben!
„Ne félj, csak higgy!” Kezdd a reménység kicsiny kis
magjával, és ha táplálod a kifejlődő gyenge hajtást, csodát
fogsz látni. Az ijedelmek helyét a bizakodás veszi majd át, csak
tedd meg az első apró lépést!
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Tudod a mindennapjaink számos területből épülnek fel. Van
anyagi életünk, vannak a kapcsolataink, a munkánk, karrierünk, egészségünk, a vágyaink, és még sorolhatnám. A
normális állapot az, mikor mindegyikben fejlődünk és
előrelépünk. Így változik az életünk, és lesz egyre minőségibb,
egyre jobb. De képzeld el, hogy valamelyik szférádban egy
félelembe ütközöl, és egyszerűen nem tudsz továbblépni.
Legyen ez mondjuk a házasságod, vagy a párválasztás.
Idegenkedsz megszólítani valakit, hogy megismerkedj vele,
vagy félsz a pároddal való kapcsolatodban egy mélyebb szintre
lépni. Az első esetben magányra ítéled magad, a másodikban
pedig a házasságod elkezd felszínessé válni. Vajon meddig
tartanak ezek az állapotok? Szerinted meddig? Vagy addig,
amíg szembe nem mersz szállni saját rettegéseiddel, és nem
indulsz el előre, vagy addig, amíg meg nem halsz. Te melyiket
választod? Azt, hogy győzöl addig, amíg élsz, vagy azt, hogy a
téged megrabló félelmeiddel szállsz a sírba?
Talán nem is sejted, milyen óriási súlyuk van azoknak a
döntéseidnek, amiket a pánik során hozol meg! Azért, mert
ezek az érzések életed legnagyobb lehetőségeitől is könnyedén
megfosztanak téged. Ha pusztán félelemből határozol a
rosszabb, gyengébb alternatíva mellett, vagy ugyanezen okból
egyszerűen nem lépsz semmit, és maradsz az addigi állapotodban, máris meg lettél rabolva. Ha ilyen negatív motivációval hozol, vagy épp nem hozol döntéseket, akkor
egyszerűen nem teszel mást, mint hogy hátralépsz egyet az
esélyeidtől, és átadod azt másoknak.
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Szokták mondani, hogy egy egészséges félsz-re igenis
szükségünk van. Én ezt nem így mondanám. Ami nekünk
előnyt hoz, az bizonyos helyzetekben nem más, mint az
óvatosság, amit én „megszelídített félelem”-nek neveznék. Ez
az az állapot, amikor nem ez az érzés ural téged, hanem te
uralod azt, és felhasználod életed helyes alakulásához.
Példaként egy igaz történetet említenék, ami két asztalosról
szól. Mindketten évtizedek óta benne voltak a szakmában és
aktívan dolgoztak. Profik és elismertek voltak abban, amit
csináltak. Az egyikükben volt egy kis érthető félelem az éles
gépektől, és amennyire tőle tellett, körültekintően, óvatosan
dolgozott velük. A másik szakember abszolút legyőzte ezt a
fajta ellenérzését, és sokkal bátrabb, talán lendületesebb is volt,
mint kollégája. Hiába azonban az évek alatt megszerzett rutin,
egy siettetett, gyors gépmunka közben sajnos négy ujját
levágta. Sokakat oktatott a szakma rejtelmeire, és rengetegszer
használta a veszélyes szerszámokkal felszerelt gépeket ugyanúgy, mint munkatársa. De míg egyiküket védte az óvatossága,
másikuk már-már felelőtlenné vált.
Sok történetet lehetne említeni ebben a témában, de talán
ennyiből is érted, mire gondolok, mikor azt mondom, szükséges egy kis megszelídített félelem, azaz óvatosság. A probléma
mindig akkor kezdődik, mikor a félelem szelídít meg téged, és
tesz a szolgájává. Ne engedd! Ezen a néhány oldalon keresztül
segíteni szerettem volna neked, hogy meglásd, hogyan állsz
ezzel a dologgal kapcsolatban, és ha nem túl fényesen, akkor
kijöhess végre az alagútból. De ennél még több hasznos dolgot
is megosztok majd veled a következő fejezetekben.
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Az életed értelme
Nem tudom mennyire hiszed el, amit az előzőekben arról
írtam, hogy álmokkal, céllal, küldetéssel születünk erre a
világra. Ha emlékszel, egy egész fejezetet szenteltem annak is,
hogy milyen nagy szerepe van a hitnek a mindennapi életünkben. Ahogyan most annak a kérdésnek, vajon elhiszed-e, hogy
te magad is egy konkrét céllal érkeztél.
Inspiráló azt gondolni, hogy küldetésed van ezen a bolygón, és
kényelmes azt hinni, hogy csak úgy céltalanul vagy itt. Te
melyiket választod? Az egyik felfogás gyümölcsözővé,
hasznossá és tartalmassá teszi az életedet, a másik céltalanná.
Van egy képesség, egy tehetség, egy feladat, elhívás, melyre ha
rátalálsz, és elkezded azt mások javára használni, akkor az
életed egyszer csak értelmet nyer. Én mindenképpen azt
szeretném, hogy ennek a könyvnek az olvasása közben rálelj
erre, és legyen bátorságod hozzá, hogy megfelelőképpen
elkezdd használni, megélni azt. Amíg ez nem történik meg,
nem tudsz teljes és igazán boldog életet élni még akkor sem, ha
fizikailag megvan mindened. Rengeteg ember keresi létezése
értelmét, számtalan sok tudományos értekezés született már
ebben a kérdésben, és sokan nagyon bonyolultnak gondolják a
megoldást. Legtöbben pont azért nem találnak rá a helyes
válaszra, mert annyira egyszerű.
Jómagam kipróbáltam már sok mindent. Éltem nagy szegénységben, és bőségben is. De bízvást állíthatom, akármilyen volt
is az életszínvonalam, az a belső békességemet, boldogságomat
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nem tudta befolyásolni. Így a magam bőrén tapasztalhattam
meg, amit nálam okosabbak már rég megmondtak, mégpedig
azt, hogy az igazi boldogság nem a pénztől függ.
Az ember életét ebben az összefüggésben leginkább egy
puskagolyóhoz tudnám hasonlítani. Ezt a kis eszközt arra
alkotják, hogy valamit eltaláljon. Célba kell érnie, és valahová
belefúródnia. Minden egyes puskagolyó azzal a szándékkal jön
létre, és sorakozik a dobozában, hogy egyszer majd egy napon
célba talál. De mi van akkor, ha az, aki kilövi, elvéti, és az
egyszerűen csak elsüvít mellette, majd vagy becsapódik egy
másik helyen, ahová nem szánták, vagy erejét vesztve a földre
pottyan? Mi van ilyenkor ezzel a puskagolyóval? Nem vitte
véghez azt, amire megalkották.
Sajnos emberek milliói élnek és halnak meg a Földön így,
elvétve a küldetésüket. Megalkotásuknak, létezésüknek konkrét oka volt, de célt tévesztve bolyongnak, majd erőtlenül
pottyannak a földre életük végén. Nagyon úgy tűnik, hogy
határozottan és egyenesen jó irányba tartanak, de ez csak a
látszat. Már rég elmentek amellett, ahová be kellett volna
csapódniuk, és nem a helyes irányba száguldanak. Igen,
nagyon sokan ilyen életet élnek.
Az elején még tisztán láttuk az úti célt, ahová el akartunk jutni.
Láttuk az álmainkat, és fel is mertük vállalni őket. Ám még
mielőtt bármit is tehettünk volna megvalósításukért, a körülöttünk élők, hogy „megmentsenek a csalódásoktól” és a
haszontalan időpocsékolástól, igyekeztek lehozni bennünket a
fizikai valóságba.
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Közölték velünk, hogy mi a menő, és mi nem az. Elmondták,
mit csináljunk, hogy ne közösítsenek ki. Megmondták milyen
iskolába kell járnunk, milyen szakmát kell tanulnunk ahhoz,
hogy a lehető legjobban boldoguljunk az életben. Elmagyarázták, hogy az álmainkból bizony nem fogunk megélni, meg
egyébként is nincsenek meg az adottságaink azok megvalósításához. Nem beszélve arról, hogy amiket életünk céljának
gondoltunk, azok nem is elérhető dolgok.
Körülbelül így öli meg ez a világ azokat a gyermekkori
álmaidat, melyekben benne rejlik az elhívatásod. Így indulsz
neki az életnek, az érvényesülésnek, eltaposott álmaidon
keresztül. Mindenki a pénzért, a jobb életszínvonalért hajt, hát
neked is azt kell tenned, ha nem akarsz kilógni a sorból. A
pálya- és munkahely választási döntéseidet sem a küldetésed,
hanem a megszerezhető pénz mennyisége határozza meg. Ezért
él a Földön rengeteg ember, aki muszájból csinálja, amit csinál,
nem pedig azért, mert szereti a hivatását.
Az egyéniségüktől ilyenformán megfosztott emberek egyetlen
szürke masszává állnak össze, mely még többeket igyekszik
magához vonzani, így még hatalmasabbra és hatalmasabbra nő.
Csak néhányan mernek hinni az álmaikban kockáztatva azt,
hogy a többiek kinézik, kigúnyolják, kiközösítik őket. De ha
jól belegondolsz, ezt a világot mindig azok a tudósok,
művészek, szakemberek vitték előre, akik mertek önmaguk
lenni, és hinni az álmaikban.
Képzeld csak el, régen hogy kinevették azokat az embereket,
akik azt gondolták, hogy a kocsik képesek lesznek egy napon
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állatok vontatása nélkül, maguktól menni. De ők nem csak
hitték ezt, hanem mindent meg is tettek azért, hogy az
elképzelésük megvalósuljon. Terveztek, szereltek, gondolkodtak, rengeteget dolgoztak, míg mások csak mosolyogtak rajtuk,
és élték a maguk kis földhözragadt életét. Ők sajnos nem
voltak az álmok emberei, de annál jobban csodálkoztak és
éljeneztek, amikor az első gép által hajtott automobil elkészült.
Ma már több millió gépjármű üzemel világszerte, és utasokat,
árukat szállítanak, földet művelnek, harcolnak stb.
A nagy szürke tömeg nem remélte igazán ezt az újítást, de
valakik igen, és nem csak hitték, hanem rengeteg mindent meg
is tettek az álmuk megvalósulásáért, és így előre haladhatott a
világunk.
Akár gondolhatsz arra is, mikor valaki kitalálta, hogy az ember
egyszer repülni fog, és úgy közlekedik majd. Szerinted mit
szóltak azok, akik hallottak erről az ötletről? Csak a földön és a
vízen történő közlekedésről tudtak addig. Ebben éltek és
gondolkodtak az emberek, és jót nevettek, gúnyolódtak
azokon, akik egészen másról álmodoztak. Ám a víziókat
később tettek követték, s ma több millió ember utazik repülőgépeken egész kontinenseket, földrészeket átszelve mindössze
néhány óra alatt.
Képzeld csak el például, hogy valakinek több száz évvel
ezelőtt azt mondod, lehetővé fog válni majd, hogy egyetlen
ujjmozdulattal akár több ezer kilométernyi távolságra el tudsz
küldeni egy levelet, fotót vagy videót! Vagy hogy ugyanilyen
messziről beszélhetsz is az illetővel úgy, hogy közben látod is
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őt. Szerinted mit mondtak volna erre az emberek? Enyhén
szólva eszementnek néztek volna. Mit mondhattak akkor
azokra, akik ebben őszintén hittek, ezért keményen dolgoztak
is, amikor az internet világhálózatát igyekeztek kiépíteni? Ma
pedig számtalan háztartásban megtalálható már ez a technika,
sőt, szó szerint a zsebünkben hordhatjuk.
Ezeket a példákat csak azért vetettem fel, hogy demonstráljam
számodra, milyen hatalmas szerepe van annak, hogy szabadon
merj álmodni, és bárki bármivel lehúz közben, merj tenni az
álmaid beteljesüléséért! Ha nem lennének ilyen emberek, ez a
világ még mindig a kőkorszakban élne.
Álmai pedig mindenkinek vannak. Küldetése van az összes
embernek. Sajnos azonban kevesen fordítanak időt és energiát
arra, hogy ezt megtalálják, felfedezzék saját magukban. Még
kevesebben vannak azok, akik fel is merik vállalni azt, amiről
meg vannak győződve. Tudod, ki lehet nevetni azokat, akik
hisznek az álmaikban, és tesznek is értük. Rengeteg gúnyolódást, nyilvános megszégyenítést kapnak. Sokan győzködik
őket, hogy szálljanak már le a földre ugyan! De egy dolgot
sohasem szabad megtenni velük: nem érdemes őket figyelmen
kívül hagyni. Mert ha olyannyira őrültek, hogy azt gondolják,
változást tudnak hozni a világba, akkor ahhoz is elég őrültek,
hogy ezt véghez is vigyék!
Van egy történet egy gazdáról, aki egyszer hosszú útra készült,
és erre az időre hátra kellett hagynia gazdaságát. Hogy ne
maradjon minden felügyelet nélkül, és gördülékenyen menjen
az üzlet a távollétében is, kiválasztotta három legmegbízha-
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tóbbnak tartott emberét, akikre rábízta a vagyonát. Az egyikre
többet, a másodikra kevesebbet, a harmadikra még kevesebbet.
Mindegyiküknek a képességeik szerint adott. Ezt követően útra
kelt. Az első két ember befektette a rábízott hatalmas összeget,
ám a harmadik fogta az egészet úgy, ahogy volt, és elrejtette.
Sok év után egyszer hazaérkezett a ház ura, és hívatta az
embereit, hogy elszámoltassa őket. Az első, aki a legtöbbet
kapta, büszkén mutatta, hogy megduplázta a rábízott vagyont.
Majd a második következett, aki szintén így tett. Végül a
harmadiknak kellett számot adnia, aki ezt mondta: - Én
elrejtettem a pénzt, nehogy a kockázatos befektetés, vagy a
rablók miatt odavesszen, és kárt okozzak ezzel neked. Nézd! Itt
van az egész, úgy ahogyan adtad!
A gazda mérges lett, és így szólt hozzá: -Te egy aggodalmaskodó, gyáva és határozatlan ember vagy. Nem vagy gazdálkodónak, sem pedig befektetőnek való. Az összes pénzt add ide,
és nem bízok rád többet semmit. A te részedet szétosztom azok
között, akik kamatoztatták a vagyonomat. Akik pedig a
kevéssel jól bántak, azokra sokkal többet fogok bízni a
jövőben, mert ez így éri meg nekem.
Vannak emberek, akik használják a bennük lévő adottságokat,
és így egyre többre viszik. Sajnos azonban többen vannak
azok, akik félnek felvállalni és kamatoztatni a rájuk bízott
tehetséget, amit azért kaptak, hogy jobbá tegyék ezt a világot.
Ők nem azt nézik, vajon mi a küldetésük, és hogyan kamatoztassák, amit kaptak, hanem földhözragadt módon akarnak
boldogulni, és valódi cél nélkül haladnak az utolsó napjuk felé.
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Minden egyes emberre lett bízva egy vagy több képesség, és
bizony mi döntjük el, hogy befektetjük, használjuk-e, vagy
elássuk a kincseinket.
Egy valamirevaló munkahelyen a főnök azt lépteti elő, aki a
lehető legjobban bánik a neki adott javakkal. Azért őt, mert az
ilyen ember megbízhatónak, bátornak, talpraesettnek mutatkozott, és hűségesnek a rábízottakon. Ez így logikus. Ugyanez a
helyzet a tehetséggel is. Ha elkezded használni, egyszerűen
gyarapodni fog. Először valószínűleg csak néhány embernek
segítesz, azután egyre többnek és többnek. Eleinte talán csak
ügyetlenül csinálod a dolgokat, ám később egyre szélesebb
körben tevékenykedsz. Csak merni kell elindulni!
Megpróbálom szemléltetni a saját példámmal mindazt, amiről
eddig írtam. Tudod, életemben már nagyon sokféle munkát
végeztem. Voltam kőműves, festő, gipszkartonos segédmunkás,
napszámos, asztalos, szociális gondozó stb. De valahogy
mindig bennem volt, hogy nem ez az én elhívásom, életcélom.
Egyik eddig végzett munkám sem igazán az. Viszont dolgoznom kellett, pénzt kellett keresnem, és fizetnem a számlákat,
csekkeket. Volt, hogy jobban, volt, hogy kevésbé, de sikerült
elnyomnom magamban az elhívásomat, és a „muszáj életet”
élnem. Tekernem kellett a mókuskereket, ahogyan mindenki
másnak ahhoz, hogy én és a családom megéljünk. Egyszer
azonban elérkezett az idő, amikor már nem bírtam tovább
elnyomni magamban azt, amire születtem, és éreztem, hogy
válaszúthoz érkeztem. Vagy a kényszer szolgája leszek
továbbra is, és egy olyan szokványos, hétköznapi életet élek,
mint bárki más, vagy bátran kilépek, és elkezdem használni
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mások javára azt a tehetséget, amit eddig még csak nagy ritkán
vettem elő. Tudtam, hogy van ez a bizonyos mókuskerék,
hiszen sokan éltek így körülöttem. De vajon azon kívül mi
van?
Mi fog történni, ha feladom a munkahelyemet, az egyetlen
jövedelemforrásunkat az álmaimért? Tartalékaink nem, de
hiteleink és rezsink ugyanúgy voltak, mint a legtöbb embernek.
Vajon ha az álmok útjára lépek, meddig tudok majd elmenni,
mielőtt elsüllyednék? Biztonságosabb lett volna a jól megszokott sémát követni, azaz hajszolni a pénzt mindenáron, és
elásni azt, amit arra kaptam, hogy kamatoztassam. Végül több
havi vívódás után meghoztam a döntést, hogy otthagyom a
munkahelyem, és megpróbálok megélni abból, amit addig csak
hobbi szinten, munka mellett űztem. Megírtam a második
könyvemet, több felkérést tudtam elvállalni, és az online
világban is igyekeztem minél több embert elérni. Mindez, most
mikor e sorokat írom, szinte pontosan két éve történt.
Azóta ez az ötödik könyv, amit írok. Az eddigiek több mint
ezer személyhez jutottak el, és bár nem számolom, de úgy
hiszem, már több száz előadáson bátorítottam az embereket,
hogy tegyék a nekik szánt sínre az életüket, éljenek rendeltetésüknek megfelelően. Eleinte csak néhányukat sikerült elérni a
szívembe zárt üzenetekkel, míg mára ez pár ezer főt jelent már,
akik demográfiailag több országban helyezkednek el. Mikor
elindult ez a munka, sokat ügyetlenkedve sikerült megalkotni
az első könyvemet, viszont most már a borítótervezéstől, a
tördelésen át az értékesítésig, szinte mindent meg tudok
csinálni. Honlapokat, oldalakat építettem fel, közösségeket
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hoztam létre, rendezvényeket szervezek. Mindez semmiképp
nem azt bizonyítja, hogy én milyen nagy szám valaki lennék,
hanem azt támasztja alá, hogy valóban igaz az, hogy aki a
kevéssel jól gazdálkodik, arra sokkal több lesz bízva.
Én be mertem fektetni azt a kicsi tehetségemet, ami volt,
vállalva mások kritikáit, értetlenkedő pillantásait. Szeretném,
hogy tudd, ez működik! Vállald te is az álmaidat, a képességeidet, légy bátor és lépj ki! Dolgozz sokat, légy kitartó, és
meglátod az életedben a csodát. Ha én akkor, azon a napon
nem hozom meg a saját döntésemet, te most nem olvasnád ezt
a könyvet, és nem bátoríthatnának sokakat az itt leírtak.
A fent említettek fényében állítom neked, hogy a mókuskeréken kívül a valódi életed, és a valódi küldetésed található.
Kijelentem továbbá azt is, hogy ez a világ sokkal szegényebb
lesz a te megvalósult álmaid nélkül. Valamit létrehoznál,
valamit alkotnál vagy képviselnél, ha megtalálnád, és fel
mernéd vállalni a küldetésedet. De ha nem keresed, és nem
harcolsz érte, akkor nem fognak létrejönni azok a dolgok,
melyeknek tőled kellene eredniük. Tudod a temetőkben világszerte nem csak több millió meghalt ember földi maradványai
pihennek, hanem az a hely a soha nem látott tehetségek
temetője is. Sokan ugyanis a sírba vitték magukkal mindazt,
amikké válhattak volna, vagy azokat a dolgokat, melyeket
létesíthettek volna. Igen, úgy haltak meg, hogy a félelmeik
miatt soha nem váltak azokká az emberekké, akiknek lenniük
kellett volna. Ki tudja hány találmány, könyv, szónoklat,
kedves cselekedet vagy egyéb dolog maradt megvalósítatlan a
halálba vitt álmok által?! Te ne vidd a sírba, amit kaptál!
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Ennek a világnak szüksége van arra, ami benned van, és amit
te tudsz adni. Ne feledd: senki nem születik képességek és
álmok nélkül!
Ha visszagondolsz a gyermekkorodra, bizonyára neked is úgy
tűnik, mintha nemrég lettél volna kisgyermek. Hosszú évek
teltek el azóta, de mégis hogy elrohant minden. Tudod az
időnek ez a száguldása azóta sem állt meg, és a jövőd is egy
szempillantás alatt elillan majd. Szinte észre sem fogod venni.
Életed vége, az utolsó napjaid előbb eljönnek, mint gondolod.
Akkor már nem tehetsz majd semmit, hogy bepótold az
elvesztegetett éveket, pedig szeretnéd. Akkor már nem fogsz
tudni tenni semmit, hogy betöltsd a küldetésedet, és elmondhatom neked, ugyanúgy fogod bánni az elvesztegetett lehetőségeket, a szokványos, szürke életet, amit éltél, mint mindenki
más, aki így halt meg a történelem folyamán. Nem engedheted
meg magadnak ezt a luxust, mert sokkal drágább az életed
annál, mint hogy elszalasztott lehetőségekkel legyen tele, és
ilyen véget érjen!
Persze mutogathatsz majd mindenkire magad körül, hogy ezért
vagy azért nem tudtad a saját életedet élni, de belül a szívedben
nagyon fájdalmas lesz a felismerés, hogy a te életed a te
döntéseiden múlott.
Kérlek, menj vissza gondolatban a gyermekkori álmaidhoz,
keresd meg közöttük azt, amiért megszülettél erre a Földre, és
akármilyen kis dolgot is, de tegyél végre valamit annak
érdekében, hogy elindulj ezen az úton!
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A kezedben van a döntés, hogy milyen nyomot fogsz hagyni
magad után ezen a bolygón. Óvatosan, csendben fogsz élni és
meghalni, mint bárki más, vagy küzdesz, harcolsz az álmaidért? Használod-e az Isten adta tehetségedet mások javára? Ha
igen, akkor sokak emlékezetében megmaradsz majd, és közben
a saját életedet is tartalmassá teszed.
Rengetegen azt mondják, hogy az ő életcéljuk a családjuk, és
az, hogy a gyermekeiket felneveljék, kitaníttassák. Ha esetleg
te is ezt gondolnád, ki kell, hogy ábrándítsalak. Az utódnemzés, és azok felnevelése nem más, mint egy belénk kódolt
ösztön. Ez nem életcél, csak egy ösztön, amit lehetőségeinkhez
képest igyekszünk a tőlünk telhető legjobban csinálni. De ezen
felül tennünk kell dolgokat másokért is. Mások javára élni,
hozzátenni valamit ehhez a világhoz. Hasznosnak lenni, és
annak érezni magunkat. Pontosan ezekkel vagyunk többek az
állatoknál. Azzal emelkedünk ki, hogy produktívak vagyunk és
alkotunk. Vajon hogy fogod érezni magad, ha a gyermekeid
felnőnek, kiröppennek, és magadra maradsz? Magányosnak,
elhagyottnak, haszontalannak. Az életed értelme fog elillanni
az ő távozásukkal. De ha a rendeltetésednek megfelelően éltél,
akkor azokra az időkre mindig mosolyogva fogsz visszatekinteni, mert tudni fogod, hogy több volt az életed, mint
utódok felnevelése, vagy vagyongyűjtögetés. Folyamatosan
örömmel fog eltölteni, hogy adtál valami maradandót ennek a
világnak. Így te ugyanannyi idő alatt sokkal többet éltél, mint
mások.
Legyen az a munkád és a hivatásod, amit szeretsz csinálni, és
ne az, amit muszáj! Ha ragaszkodsz ehhez, és így élsz, nem
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leszel középszerű sablon ember, vagy egy széria gyártmány,
hanem rögtön egyedivé válsz. Messziről ki fogsz tűnni azok
közül, akik a külső kényszer hatására feladták az álmaikat, és
földhözragadtabb vágyakat kerestek helyettük. Küldetéseddel,
életeddel világítani fogsz a végeláthatatlan, szürke, egyhangú
és unalmas tömegben. Ragyogni fogsz a parancsszóra rángatott
bábok között, mert te igazán élni fogsz. Ne szalaszd el
semmiképpen ezt a lehetőséget!
Pénz, pénz, pénz! Ezt majmolja az egész világ. Legyél egy
közülük, és elveszítesz mindent. Önmagadat, az álmaidat és az
örömödet is. Vagy találkoztál már olyan emberrel, akinek
sikerült megvennie az áhított házat vagy autót, és attól a naptól
kezdve meglelte élete értelmét, és élete végéig boldog volt?
Azért nem láthattál ilyet, mert ha belekerülünk ebbe a csapdába, mikor is tárgyaktól várjuk a boldogságot, akkor még ha
meg is szerezzük, amit akarunk, hamarosan más után fogunk
epekedni. Ennek soha nincs vége! Ez nem az igazi álmod, nem
a rendeltetésed, hanem csak vágyak. Az pedig köztudott, hogy
a vágyaink ide-oda csaponganak, de neked azt kell megtalálnod, és azért kell harcolnod, ami a léted valódi értelme! Tedd
meg, ne késlekedj! Indulj el és ragyogj, mert erre születtél!
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Egy fontos törvényszerűség
Amióta világ a világ, létezik egy nagyon egyszerű, de annál
szélesebb körű törvényszerűség, ami meghatározó szerepet tölt
be bolygónk és egyéni életünk alakulásában egyaránt. Talán
most a gravitációra, vagy hasonló kaliberű dologra gondolsz,
mely összetartja világunkat. Tény és való, hogy ez egy
létfontosságú elv, de most egy olyasvalamiről ejtenék néhány
szót, ami nem ennyire sokat emlegetett. Nem beszélünk róla
gyakran, pedig világunk létezésében és fejlődésében kiemelkedő jelentőségű.
Nem csigázlak tovább, és megosztom végre veled, hogy a
vetés és az aratás törvényszerűségére gondoltam. Képzeld csak
el, hogy a körülötted lévő dolgok közül mennyi mindenre van
hatással ez az összefüggés! Csak fogj egy szelet kenyeret, és
eszedbe kell, hogy jusson a búza, melyből készült, ami egy
magvetés következménye volt. Vagy igyál egy pohár tejet,
minek kapcsán talán magad előtt látod a tehenet, akitől ez
származik. Majd pedig az a széna, fű vagy bármilyen más
növényzet, amiket elfogyasztott ez a jószág. Ahhoz, hogy az a
pohár tej létrejöhessen, bizonyos növények magokat szórtak el,
azokból újabbak keltek és fejlődtek ki, és ezek szolgáltak az
említett tehén eledeléül. Ha kezedbe fogsz egy darab papírt,
hogy valamit felírj magadnak, jusson eszedbe, hogy azok a fák
is, melyekből ez készült, magokból sarjadtak ki. Igyál meg egy
pohár bort, és gondolj a szőlőtőre, egyél egy darab csokoládét,
és gondolj a kakaóbabra. Akármilyen modern és mesterséges
világban élünk is, a természetnek ezen körforgása is igen nagy
hatással van ránk. Mindenfelé megtalálható körülöttünk. Hogy
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hogyan kapcsolódik ez a téma egy motivációs könyv anyagához?
Bár megmagyarázni nem tudom miért, de az imént felvázolt
törvényszerűség nem csak fizikailag, a növények között zajlik
és működik, hanem szellemi szinten is. Van is erre egy jó kis
közmondásunk, ami így szól: „Ki mint vet, úgy arat.”
Mindannyian tudjuk, hogy ez nem a fizikai magvetésre, hanem
inkább a tetteink következményeire vonatkozik. Te is tapasztaltad, hogy tényleg így funkcionálnak a dolgok, vagy szerinted
ez butaság?
Ha bármilyen kapcsolat folytán neked együtt kell élned egy
emberrel, és az örökké csak bánt téged, beléd köt és rosszul
bánik veled, akkor szerinted jó, vagy rossz vége lesz a
kapcsolatotoknak? Jó lesz a légkör közöttetek?
Ha egy szülő mindig negatív dolgokat harsog a gyermeke
fülébe, és folyton azt mondja neki, hogy te semmirekellő,
senkiházi és haszontalan vagy, akkor szerinted az a gyermek,
ha felnő, hogyan tekint majd magára? Ha úgy élünk, amiként
magunkról gondolkodunk, akkor szerinted milyen sors fog
várni ránk?
Vagy képzeljük el ennek az ellenkezőjét! Mit fog a fejében
forgatni magáról, és hogyan fog élni az az ember, akit egész
gyermekkorában bátorítottak és dicsértek? Vajon nem azt fogja
mondani magában a problémákkal szemben állva, hogy:
„Igenis meg fogom csinálni!”? Jó mag, jó gyümölcs, rossz
mag, rossz gyümölcs. Ennyire egyszerű.
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Ha van egy párod, egy házastársad, együtt vagy vele minden
nap, de állandóan a rossz dolgokat látod meg a viselkedésében,
akkor milyen lesz az a kapcsolat? Ha többnyire csak kritizálod,
akkor rossz magot vetsz. Csinálhatod ezt évekig, amíg csak
bírjátok idegekkel, de ennek a rossz vetésnek rossz eredménye
lesz. Egyszer be fog sokallni a kedvesed és lelép. Vagy ha
annyira hűséges típus, akkor csak simán pokol lesz a kapcsolatotok. Folytonos veszekedés és egyebek. Ezt aratod, ha rossz
magokat ültetsz.
Gondolkodj el most egy kicsit, hogy a saját életedben, vagy a
környezetedben láttál-e példát a rossz, illetve jó vetésre, és a
vele arányos aratásra? Bízom benne, hogy ha eddig nem, akkor
most már el tudod hinni, hogy mindez nagyon is valóságos. Ha
te kedvességet vetsz, sokkal kedvesebbek lesznek veled mások
is, ha pedig morgolódsz és kötözködsz az emberekkel, akkor
ők sem lesznek veled jó fejek.
Egy nagyon hasznos tanács így szól: „A jó cselekedetekben ne
fáradjunk el, mert ha nem adjuk fel, akkor el fog jönni az idő,
amikor megkezdjük az aratást.” Ha megromlott valakivel a
kapcsolatod, vagy a saját életed és gondolatvilágod van tele
negatív megerősítésekkel, akkor van egy jó hírem. Ha elkezdesz pozitív magokat, mondatokat, gondolatokat vetni, rövidesen változást tapasztalhatsz meg ezeken a területeken. Én
egyáltalán nem agykontrollról beszélek most neked, amikor
tele kell pumpálnod az agyadat pozitív megerősítésekkel úgy,
hogy a végén már majd szétdurran a fejed. Egyszerűen csak
annyit javaslok, hogy figyelj oda, mit gondolsz magadról,
másokról, és mit mondasz ki, mert ezek lesznek az alapjai a
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későbbi tetteknek, megnyilvánulásoknak. Ha mással bánsz
rosszul, azt fogod visszakapni, ha magaddal, akkor a saját
életedben fogod aratni ennek a következményét.
A vetés-aratás összefüggésének van egy érdekes jellemzője,
melyet még nem említettem, és ez a dolog nagyobb odafigyelést igényel ezzel a témával kapcsolatban. Röviden szemléltetném. Képzeld, hogy elvetsz egy szem búzát. Az kikel, a hajtása
növekszik, majd kalászt hoz, és hány mag is lesz a kalászban?
Vagy képzelj magad elé egy kukoricaszemet. Elveted, kihajt,
terem. Hány mag lesz vajon egy kukoricacsövön? A lényeg az,
hogy mindig a sokszorosát fogod aratni az elvetett mennyiségnek. Ez a mezőgazdaságban, és a pozitív szellemi vetések
esetében is szuper jó hír, igaz? Ugyanakkor a negatív berögződéseinkkel kapcsolatban nagyon is rossz. Ha ugyanis rendszeresen lehülyézed magad, és táplálod magadban a mások által
beléd ültetett -hangsúlyozom ültetett, tehát gonosz magvak
hatásai- káros megerősítéseket, akkor is sokszoros lesz az
aratás. (A negatív önbecsülés következményeiről már írtam az
önértékeléssel foglalkozó fejezetben.)
Senki nem kötelez rá, hogy jókat gondolj vagy mondj
magadról, vagy a társadról, barátaidról. Viszont a saját életed
minőségét alakítod ezekkel. Nyugodtan folytathatod tovább a
dúlás-fúlást, mások vagy magad hibáztatását, kritizálását, de ha
egyszer úgy döntesz, hogy jobb légkört szeretnél magad körül,
vagy minőségibb, boldogabb életet, jobb lehetőségeket,
előrehaladást, sikereket, akkor kezdj el dicsérni, emelni,
optimistábbnak lenni!
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Te milyen barátot szeretnél magadnak? Olyat, aki odafigyel rád
néha ebben a rohanó és önző világban? Meghallgat, számíthatsz rá, kedves veled és megértő? Valami ilyesmire gondoltál
igaz? Elárulom neked, hogy mindenki ilyen barátokat keres.
Sőt, tovább megyek. Az az igazság, hogy a körülötted élők is
ilyen barátokat szeretnének. Ha csak egy picit is kedvesebb,
figyelmesebb leszel velük, le fognak döbbenni, és egész
másként fognak viszonyulni hozzád, mint azelőtt. Ha
kezdetnek csak néha azt mondanád a „De béna vagyok, én erre
nem leszek képes!” helyett, hogy „Nem vagyok én azért
annyira béna. Megpróbálom.”, sokkal több sikerélményed
lenne, jobban éreznéd magad a bőrödben, és előrehaladnál
azokban a dolgokban is, amikben azelőtt egy helyben toporgásra voltál kárhoztatva saját magad által.
Láthatjuk, hogy a kedves embereknek mindig több barátjuk
van, mint azoknak, akik sem magukkal, sem másokkal soha
nincsenek kibékülve. Az is nagy igazság, hogy aki akár gondolati, akár a szavak szintjén semminek tartja önmagát, egy sötét
burokkal vonja körül az életét, ami ahogy vastagodik, úgy
egyre kevesebb jó dolog jut át rajta.
Te hogy állsz ezzel a burokkal, kedves Olvasóm? Létezik az
életedben? Vastag a fala? Átszivárog rajta némi jóság és
pozitívum, vagy szinte semmi? Hogy viszonyulsz önmagadhoz
és másokhoz? Tudtad, hogy addig nem vagy képes igazán
szeretni, igazán jó barát lenni, és jó társsá válni, amíg
önmagadat utálod? Így szeretnél továbbmenni a jövőben is? Ha
igen, akkor sajnos nem volt értelme megvásárolnod, és idáig
elolvasnod ezt a könyvet. Akár ki is dobhatod, mert én azért
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írtam neked, hogy valódi változást hozzon az életedbe. Ez
pedig csak úgy tud elkezdődni, ha önmagaddal rendben vagy.
Ha nagyon mély az önutálatod, és ennek a magjai sűrű, sötét
veteménnyé fejlődtek a szívedben, akkor komolyan megfontolod, hogy tényleg kidobd ezt a könyvet, mert most egy olyan
dolgot fogok kérni tőled, ami mélységesen fel fog háborítani.
Kelj most fel, és indulj el a fürdőszobai tükörhöz, vagy ahol a
nagyobb tükrödet tartod. Állj elé! Igen... és ez most nem a
reggeli futó pillantásod lesz, amikor csak a külsődet rendezed.
Nem, most belül kell rendet tenni! Tedd meg, vagy dobd a
kukába ezt a könyvet! Mondd el magadnak, hogy mi miatt
utálod önmagad, vagy miért nem vagy szerethető szerinted!
Kérj bocsánatot magadtól őszintén! Hogy ez annyira hülyén
hangzik? Ha meg tudod tenni, érezni fogod, hogy cseppet sem
volt felesleges. Ha pedig nem tudod megtenni, akkor nagyon is
érezni fogod, hogy mekkora súlya van ennek.
Tudod, nem azért született meg ez a könyv, mert unatkoztam,
és elárulom neked, akár elhiszed, akár nem, hogy nem is a pénz
miatt. Én őszintén segíteni szeretnék neked és mindazoknak,
akik a kezükbe veszik, elolvassák. Most, ahogyan e sorokat
fogalmazom, azt érzem, lesznek, akiket komolyan meg fog
érinteni, és igazi áttörést hoz az életükbe. Vajon te is közéjük
tartozol majd? Tiszta szívemből remélem!
Ott vagy még a tükör előtt? Vagy el sem jutottál odáig? Pedig
hidd el, hogy ez az alap. Ideje elkezdened jó magokat vetni a
saját életedbe, a saját szívedbe. Ideje a sötét veteménynek
kipusztulnia végre, hogy szabad és teljes életet élhess! Ha
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őszintén meg tudtad tenni az előbbi feladatot, akkor most
sokkal szabadabbnak érzed magad. Végezetül elárulok egy
titkot: ez csak a kezdet. Mire a könyv végére érsz, egy
radikálisan más életed lehet. De most cserélj vetőmagot!
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A nagy mesterség
E fejezet címét látva talán felmerül benned a kérdés, vajon
miféle mesterségről akarok írni ugyan. Mit takarhat vajon ez a
titokzatos beharangozás?
Egy olyan tudományt mutatnék be neked, melyet bár sokan
nem tanultunk az iskolában, nincs róla papírunk, de mégis
valamilyen szinten minden ember űzi ezt. Van, aki kifinomultabban, úgymond csúcsra járatva, van, aki átlagos szinten, és
olyanok is akadnak szép számmal, akik pocsékul színészkednek. Igen, a színészmesterségről szeretnék most írni, amit mi
azért nem így hívunk a hétköznapokban. Elmondom mire
gondoltam, te pedig eldöntöd magadban, hogy minek szoktad
nevezni.
Tegyük fel, hogy most nem állnak túl jól a dolgaid. A munkahelyeden megint leszidtak, és persze hozzátették azt a bűvös
mondatot is: „Ha nem tetszik valami, kereshetsz másik
munkahelyet.” Ezt utálod a legjobban, de újra csak beszóltak.
Vagy képzeld el, hogy például közbejött egy váratlan fizetnivaló, és nem tudod elvégeztetni azt a bizonyos egyre sürgetőbb
javítást a házadon vagy az autódon, esetleg nem tudod
megvenni, amit már régóta szeretnél. Most komolyan ezért kell
dolgoznod? Ezért gályázol annyit, és tűröd a piszkálásokat,
közben pedig semmire nem elég, amit keresel?
Ekkor szembejön veled egy kedves szomszéd néni, és a
tekintetedet látva mosolyogva kérdezi: „Csak nincs valami baj,
drágám? Olyan megviselt az arcod!” Te ilyenkor mit csinálsz?
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A legtöbb hasonló esetben nem tárjuk szélesre a szívünket,
hanem gyorsan megkeressük a „nincs gond” álarcunkat,
felvesszük, és egy kierőltetett vigyor kíséretében vagy kikerüljük a kérdést egy „Megvagyok, köszönöm.”-mel, vagy egy
kegyes hazugságot hívunk segítségül mondván: „Ááá, minden
rendben van, köszönöm.”
Egy másik példa. Amikor szeretnéd, hogy befogadjanak egy
társaságba, igyekszel úgy viselkedni, ahogyan azt a többiektől
látod, még akkor is, ha valójában nélkülük nem így tennél
bizonyos dolgokat, vagy nem így beszélnél. Az „alkalmazkodó,
vagy másoló” álarcodhoz nyúlsz, ami képességeidhez mérten
annyira rugalmas, hogy bárkit le tudsz utánozni, vagy bármilyen közösséget, ha szükséges.
Ezeknek a maszkoknak köszönhetően lehetsz vagány, nagyszájú, kemény, csábító, művelt, érzékeny, vagy ami éppen
„odaillik”. Ezek használatával talán leginkább a tinédzserek
élnek, akik önmagukat, valós lényüket keresve csapódnak
egyik klikkből a másikba, egyik bandától vagy kapcsolattól a
másikig. Otthon többnyire egész másként viselkednek, de az
adott személyekkel találkozva rögtön felkerül az aktuális álarc.
A probléma akkor kezdődik, amikor ezt magukon hagyják csak
azért, hogy ne közösítsék ki őket, és azt bizonygatják, hogy ők
valóban ilyenek! Az elfogadásért annyi mindenre képesek
vagyunk! Még arra is, hogy feladjuk önmagunkat és a
terveinket. Most képzeld el, hogy egy plázacica klikkben
mennyire gáz bevállalni azt, hogy te gyermekkorod óta arról
álmodsz, hogy futóversenyeken indulj. De ha megmutatod azt,
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aki vagy, nem csak hogy ki fognak nevetni a többiek, hanem
talán még ki is közösítenek az osztály legmenőbb csajai.
Van, amikor még a gyerek szülei is asszisztálnak ehhez a
„játékhoz” azzal, hogy az utolsó forintjukból is megveszik a
gyermeknek a méregdrága márkás ruhát, mert ez a trendi, és
hát megérdemli tőlük a legjobbat. Így majd jobban beilleszkedik, és lesz sok barátja. De ugyanígy a felnőttek is képesek
tinédzserként viselkedve sokkal drágább dolgokat vásárolni,
mint amit egyébként anyagilag megengedhetnének. Miért?
Hogy gazdagnak, jól menőnek tűnjenek, pedig igazából nem
azok. Szeretnék, hogy az emberek felfigyeljenek a szép, új
autójukra, telefonjukra, irigyeljék, megdicsérjék őket. Ám
valójában alig tudják fizetni a törlesztőrészleteket.
Azt hiszem elég a példákból. Bízom benne, hogy sikerült
kellően érzékeltetnem, mennyire nagy színészek tudunk lenni
mindannyian. Van, hogy a helyzet megköveteli, van, hogy
nem, de két dolog biztos:
- Az egyik, hogy minden színészkedéssel önmagunkat, a valós
lényünket, állapotunkat szorítjuk háttérbe.
- A másik pedig az, hogy minden ilyen praktikát magunktól,
saját döntésünk alapján hozunk meg, nem lenne kötelező!
Bizony, mi határozunk úgy, hogy álarcokat veszünk fel egyegy helyzetben, vagy hogy feladjuk saját lényünket mások
elfogadásáért cserébe. Sokkal biztonságosabbnak és egyszerűbbnek tűnik egy nagy szürke tömeg közepén lenni, mint
vállalni azt, akik vagyunk, a vágyainkat, álmainkat, képességeinket, és így kitűnni a többiek közül. Ahogyan azt már
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megfogalmaztam az előzőekben, egyedinek és különlegesnek
születtél, személyre szabott képességekkel és álmokkal. Saját
életcélt kaptál, amit ha felismersz, és van bátorságod követni,
igazán boldog emberként élheted le az életedet. Csak kevesen
tudják létük valódi értelmét, és még kevesebben vannak, akik
olyan bevállalósak, hogy kövessék is azt. Te is feladnál
mindent, és kész lennél hosszú évekig olyannak mutatni
magad, aki nem vagy?
Te is hordasz álarcokat? Vagy már fel sem ismered, hiszen
olyan régen vetted fel, hogy szinte hozzád nőtt? Talán már el is
hiszed, hogy az vagy, akinek évtizedekig bemutattad magadat?
Van egy kiábrándító hírem: ez a világ mindenedet akarja!
Öltözz úgy, mint ők, beszélj és gondolkodj úgy, mint ők,
hallgass ugyanolyan zenét, mert kilógsz a sorból. Ruházkodj
úgy, mint a sablon tömeg, melyben mindenki egyforma, mert
ugye menő akarsz lenni, mint a többiek. Dolgozz, gályázz
muszájból, és ne a saját egyéniségedet, álmaidat éld meg. Sőt,
egyáltalán ne legyél egyéniség, mert akik egyediek, azok
furák! Sehogy sem illenek az összképbe, ahol mindenkit a
reklámok, a sok hitelre vett dolgokon keresztül pedig a bankok
kényszerítenek arra, hogy robotoljanak a vágyaikért. Komolyan ilyen sorsot akarsz? Újabb vágyak, újabb robotolás, újabb
hitel, és még több robotolás, csak hogy passzolj a tömegbe?
Ne feledd, amit már írtam neked. A világot mindig az
egyéniségek vitték előbbre! Azok, akik fel merték vállalni az
álmaikat, és meg is dolgoztak azok megvalósításáért. Sokszor
ugyan kinevették őket, de ők legalább szabadok voltak, és a
világ ma is emlegeti a nevüket úgy, mint híres művészekét,
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gondolkodókét, írókét, politikusokét, akik hittek abban, hogy
változást hozhatnak ebbe a világba, és meg is tették.
Te ki mersz lépni az álarc mögül? Biztos vagy magadban?
Hiszel eléggé az álmaidban, vagy azok sikerében? Akkor újra
megosztom veled az egyik kedvenc mondatomat, ami
eljuttatott engem az öngyilkosság szélétől ide, hogy most az
ötödik könyvemben téged bátorítalak egy győztes életre. Nem
tudom emlékszel-e még rá, de így szól: „MINDEN
LEHETSÉGES ANNAK, AKI HISZ.” Igen, most kicsit jobban
kiemeltem, mint az előzőekben. Hátha megragad benned, és te
is ráállsz, mint egy kiemelkedő sziklára, ahonnan egész
másként látod az alattad elterülő világot a maga problémáival,
nehézségeivel együtt.
Még ha mindenki azt is mondja, hogy normális dolog feladni
az álmaidat és a küldetésedet azért, hogy a nagy tömeghez
tartozz, attól ez még nem igaz! Ha magad körül ezt látod
mindenki életében, feladott álmokat, kiégett, agyonhajszolt
embereket, attól ez még nem lesz jó és helyes hozzáállás. Ha
azt bizonygatják neked egyre többen egy fehér lapra, hogy az
fekete, attól még nem válik azzá. Ha tízszer, százszor, ezerszer
annyian ordítják feléd ugyanezt, még akkor sem kezd el
sötétedni. Ha az egész világ azt állítja a rosszról, hogy jó, attól
még nem válik azzá.
A választás, az elhatározás a te kezedben van, senki máséban,
így nem is okolhatsz senkit azért, ahogyan döntesz. Felveszed
az álarcot, és űzni fogod te is a legnagyobb mesterséget, vagy
szabad emberként akarsz élni? Apró statiszta leszel egy
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hatalmas színdarabban, vagy inkább rendező, aki beleszól a
dolgok alakulásába? Ha most még nem is, de a könyv végére
remélem jó döntést fogsz hozni az életedre vonatkozóan!
Én hiszek benned.
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Doboz
Az emberek generációról generációra adják át utódaiknak
mindazt a tudást és tapasztalatot, melyet addig megszereztek.
Ez a tudáshalmaz egyre növekszik, ahogy egyre szélesebb
körben ismerjük meg világunkat, életünket.
Persze nem csak a pozitív dolgok kerülnek továbbításra, hanem
azok is, amik negatív hatással bírnak. Sőt, hogy továbbmenjek,
nem minden örökül hagyott gondolat, vagy szabály helytálló és
igaz. Gyakran rosszul tudott ismereteket, helytelenül levont
következtetéseket, és egyéb torz tudnivalókat, viselkedésmintákat adunk át a jövő nemzedékének, melyekről előbb-utóbb
kiderül, hogy nem állják meg a helyüket. Gondoljunk csak a
régi idők tudósaira, akiknek még nem voltak megfelelő
eszközeik például a naprendszer és a világegyetem tanulmányozására, ezért olyan tényeket is állítottak, amikről a mai
modern műszereinkkel egyértelműen megállapíthatók, hogy
nem feleltek meg a valóságnak. De ezen a témán kívül
számtalan területet lehetne még említeni, ahol újabb és újabb
információk láttak és látnak napvilágot, még napjainkban is.
Én most kiemelnék egyetlen dolgot, amit a kezdetek kezdetétől
rosszul tud és hagy örökül az emberiség. Csak néhányan
vannak, akik másként gondolkodnak, így másként is
cselekszenek, és egészen másként élnek, mint embertársaik.
Ahogyan erről az előzőekben már írtam, az ilyen személyekre
általában furcsán néznek a többiek, sokan gúnyolják őket
különc gondolkodásuk és életük miatt. Ám amikor végül
bebizonyosodik, hogy mégis csak nekik volt igazuk, a tömeg
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megbélyegző tekintete csodálatra vált át. Így válnak híres és
elismert emberekké, akik addig őrültnek, különcnek tűntek.
Remélem mostanra már nagyon szeretnéd tudni, hogy
konkrétan miről is akarok írni ebben a fejezetben! Vajon mi
lehet az, amit a társadalom nagy része helytelenül fog fel, és
emiatt sokkal alacsonyabb színvonalon él, mint ahogyan
tehetné? Amire gondolok nem más, mint világunk és saját
magunk egyéni korlátai. Képzeld el, hogy az összes ember egy
óriási dobozban él. Ennek a doboznak a falai azok a korlátok,
amit az emberiség oly hangzatosan megszabott. Jöjjön most
csak néhány példa:
„Eddig mehetek el, és tovább nem.”
„Erre képes vagyok, de többre semmiképp!”
„Ezt csak így lehet csinálni, másként nem.”
„Ez a dolog csakis így érhető el, máshogyan nem.”
„Ezt mindenki így csinálja, tehát biztosan csak így a jó.”
Soroljam még, vagy átjött, hogy milyen korlátokra gondolok?
Mi magunk határozzuk meg, hogy mit, meddig és hogyan lehet
csinálni, és az alapján állapítjuk meg ezeket a szabályokat az
életünkben, amit másoktól láttunk, hallottunk, tanultunk.
Neked is megvannak a magad előírásai, és ezek szerint élsz.
Talán észre sem veszed, de így van.
Amikor Arnold Schwarzenegger azt kezdte el hajtogatni, hogy
ő a testépítés mellett filmsztár is szeretne lenni, azt mondták
neki, hogy ez aztán nem fog menni, mert túl edzett a teste.
Ráadásul a termete miatt dublőrt sem könnyen találtak helyette
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a veszélyes jelenetek eljátszásakor. Ez egy korlát volt, amit
mások raktak elé, egy fal, mint annak a bizonyos doboznak egy
oldala. Neki kellett eldöntenie, hogy ebben a korlátban hisz,
megáll, és nem megy tovább ezen a területen, vagy nem
törődik ezzel, átlép rajta vagy széttöri, és halad előre
rendületlenül a célja felé. Az ismert és sikeres filmjeiből
tudhatjuk, hogy keresztülment az akadályokon, mert azok csak
emberi illúziók, okoskodások voltak csupán.
Átlépni a lehetetlenből a lehetségesbe egy fantasztikus, felemelő érzés, melyet neked is meg kell ismerned! Számodra milyen
határvonalakat állítottak fel a körülötted élők? Elhitted őket?
Mire nem vagy képes szerintük? Valóban így van? Sikerült
beléd nevelni a doboz falai által nyújtott „biztonságérzetet”?
Már nem is ábrándozol a lehetetlen dolgokon? Nem unalmas a
négy fal között?
Tudod milyen sok sikeres embert fel lehetne sorolni, akiknek
előzőleg azt mondták: „Eddig, és nem tovább!”? Egyszerűen
csak haszontalan tanácsot adtak nekik. Rosszul gondolták, akik
azt jelentették ki: „Ez nem fog menni.” Ők pedig nem hitték el,
mentek és küzdöttek tovább, majd pedig fényes diadalt arattak.
Bill Gates, a Microsoft cég alapítója, a világ leggazdagabb
emberei között szerepel. Vállalatának a legtöbb számítógéppel
rendelkező háztartásban világszerte vannak termékei. Fiatal
korában szülei azt mondták neki, hogy ügyvédnek kell
tanulnia, különben nem támogatják tovább. Nem érdekelte őket
Bill szenvedélye: a számítógép és a programozás. Itt volt a fal,
itt volt a korlát, amin nem volt szabad átlépnie. A szívében más
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szenvedély égett a fiatal fiúnak, de szülei nyomásának engedelmeskedve mégis elkezdte a Harvard jogi karát látogatni. Egy
év után azonban otthagyta az iskolát.
Tudod, ha egy szenvedély ég a szívedben valami iránt, és
nemet mondasz rá, akkor elvágod magad a boldogságtól. A jó
hír viszont az, hogy amíg itt élsz a Földön, van lehetőséged
visszatérni a te saját vágányodhoz. Bill is ezt tette. Összeszedte
minden erejét, és hamarosan megalapította a Microsoft nevű
cégét. Napi 16 órát dolgozott öt éven keresztül, míg végül
sikerült megalkotnia a Windows 1.0-t. Ezt az operációs rendszert egy elengedhetetlenül fontos programnak szánta a
számítógépek működéséhez. Arra számított, hogy hatalmas
sikere lesz, de az eladások messze elmaradtak a várttól.
Ez a fiatal srác csak a szenvedélyének élt. Hitt az álmaiban
akkor is, ha mások nem ezt tették. Döngette azokat a bizonyos
korlátokat, és mindent belefektetett, hogy a vágyai valóra
váljanak. Naponta 16 órát dolgozni rendszeresen, éveken
keresztül, ezt csak elhivatottságból lehet megtenni. Azt hinné
az ember, hogy ilyen elszántsággal garantált a siker, de ne
gondold, hogy azért, mert leperegnek rólad mások lehúzó
szavai, rögtön minden sikerül majd. A bukások fogják megpróbálni a hitedet, és azt, hogy valóban a helyeden vagy-e. Mert
ha nem, akkor fel fogod adni. De ha ez a küldetésed, akkor
nem fogod tudni nem csinálni tovább.
Bill Gates sem tudta nem folytatni a munkát, melybe
belekezdett, és további két évet szánt addigi eredményeinek
tökéletesítésére. Hamarosan elkészült a Windows 2.0, ami már
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a legmodernebb számítógépek igényeit is ki tudta szolgálni. Ez
a program hatalmas győzelem volt. Bill 31 éves korára milliárdos lett. Tudta, hogy óriásit kockáztat, amikor szembement a
mások által támasztott korlátokkal. Történetéből az is kiderül,
hogy döngetni a falakat, a hazug szabályokat, az egy dolog. De
áttörni azokat, és valóra váltani a lehetetlent, nem csak elszántság kérdése, hanem emberfeletti erőfeszítésbe is kerül. Erről
megkérdezhetnénk Arnold Schwarzeneggert is. Vajon mennyi
munkát fektetett a kezdetben átlagos termetű fiatal srác abba,
hogy a világ legjobb testépítője legyen a maga idejében?
Magától nőttek az izmai? Összesen vajon hány tonnányi súlyt
kellett megmozgatnia, mire eredményeket kezdett elérni?
Azoknak a korlátoknak, amik visszafognak minket álmaink
megvalósításától, túlnyomó részét csak belénk nevelték
tévesen. Mi pedig hagytuk, hogy megtegyék. Talán csak óvni
akartak bennünket a bukásoktól, pedig a bukás sokszor része a
győzelemnek. Nem menekülni kell tőle, hanem tanulni belőle!
Ha azt mondja neked valaki: „Ez nem fog menni. Nem tudod
megcsinálni, mert eddig még senkinek sem sikerült!”, akkor ez
ne lombozzon le téged, hanem örülj annak, hogy te lehetsz az
első, aki megteszi.
Tudod, ezek között a falak között, melyek között létezünk,
csak hét színből áll a szivárvány. De nézd meg, mit alkottak
ebből a hét színből a leghíresebb festőművészek! Itt, e falak
között, csak hét alaphang van, de gondold csak át, mit komponált meg ezekből Vivaldi, Beethoven vagy a többiek? Szerinted
érdemes kilépni?
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Korlátokat hagyunk örökül az utánunk felnövekvő nemzedékeknek. De ha te nem törődve a kritikákkal és a gúnyolódásokkal, túl mersz lépni innen, egy kitágult világot, a lehetőségek földjét hagyod hátra azoknak, akik utánad nőnek majd fel.
Példakép lehetsz, mint mindenki más, aki volt olyan bátor,
hogy áthúzza ezeket!
„Te nem vagy normális!” -kiáltja az átlagember, aki még sosem
mert kipillantani a dobozon túlra. „Ott nincs semmi! Hagyd
már ezeket az őrült álmokat!” -teszik hozzá. Te pedig
meggyőződéssel érzed, hogy ott kívül igenis van élet. Sőt, ott
vár az igazi boldogulás, egy esélyekkel teli világ! Ott a
lehetetlen lehetségessé válik, az álom pedig sok munkával és
elszántsággal valóság lesz. Az a szenvedély, ami olyan régóta a
szívedben égett, most kitörni készül. Igen, ki szeretne törni,
hogy értelmet adjon az életednek, és általad is egy picit jobb
hellyé tegye ezt a világot.
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Igenis meg tudod csinálni!
Amint azt már érzékelhetted, ebben a könyvben arra biztatlak,
hogy keresd meg életed célját, vállald fel bátran mások előtt az
elhívásodat, higgy benne, és kezdj el érte harcolni. Mindez
talán még így leírva sem tűnik túl egyszerűnek, nemhogy maga
a megvalósítás. Mi van akkor, ha elindultál ezen az úton,
igyekszel mindent megtenni a győzelemért, de hiába a hited, a
kitartásod, mégsem látsz előrelépést ez ügyben?
Ebben a fejezetben egy kis bátorítást szeretnék adni neked arra
az esetre, ha elfogyna az erőd, az elszántságod, és igazán
szívből eleged lenne mindenből. Előfordulhat, hogy ilyenkor a
legkülönfélébb, negatívabbnál negatívabb gondolatok kerülnek
elő lelked sötét, rejtett zugaiból. Ha nincs fegyvered, amit
ilyenkor előhúzz, és hagyod, hogy a fullasztó, gyilkos füst
elborítson, megmérgezzen, akkor az könnyen a feneketlen
mélységbe taszíthat téged. A keserűség, a pesszimizmus, a
depresszió mocsarába nem egyik pillanatról a másikra, hanem
szép lassan, szinte észrevétlenül merül el az ember.
Ha a lehetetlent tűzted ki célodul, és szembe akarsz menni az
egész világ szabályrendszerével, bizony résen kell lenned a
gúnyos, irigy támadásokkal szemben! A jó harcos nem csak
eltökélt és bátor, hanem óvatos is, és sosem hagyja, hogy
felkészületlenül érjék az ellenség mesterkedései.
Ha már a harcos katona példáját hoztam elő, akkor fontos
megemlítenünk ezzel kapcsolatban még egy kardinális kérdést.
A harcos nem volt mindig harcos, a győztes nem volt mindig
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győztes, és a hős nem volt mindig hős. Hogyan jutott el a
céljáig?
Először is a kiképzés fájdalmai által. Ez azt jelenti, hogy egy
kiképzőtiszt azért olyan kemény és kegyetlen, hogy minél
inkább felkészítse katonáit a valódi küzdelem emberpróbáló
szenvedéseire. Ha folyton megsajnálná őket, és inkább sztorizgatna velük, nehogy kifáradjanak, akkor a lehető legrosszabbat
tenné a rábízottakkal! Ugyanis már az első ütközetük napján
teljesen felkészületlenül állnának szembe a valódi fájdalmakkal, kimerültséggel, kegyetlenséggel és félelmekkel. Egy jó
kiképzőtiszt tehát minél inkább szereti az újoncait, annál
keményebben bánik velük, hogy élve viszontláthassa őket a
harcok elmúltával.
A második dolog ami győztessé tesz valakit az, hogy újra és
újra talpra áll, miután veszteséget szenvedett. Veszteségek és
harcok nélkül ugyanis nem születnek hősök. Az, hogy újra és
újra elesel, majd makacsul talpra állsz, hozzá tartozik annak az
embernek a lényéhez, akivé válni fogsz. Miközben küzdesz az
álmaidért, és a lehetetlen megvalósításán fáradozol, sérülések,
fájdalmak fognak érni, és igen, a padlóra kerülhetsz. Ez a világ
nem nézi jó szemmel a különcöket. Szeretné eltiporni őket,
mert kilógnak a sorból. De ahogyan azt az előzőekben is
leírtam már többször, ezekből a bizonyos különcökből, ha nem
adják fel a küzdelmet, később hősök, példaképek lesznek. Ha
megütöttél egy bizonyos szintet, eltűrted a fájdalmakat, kitartottál, és véghezvitted azt, amit a körülötted élők lehetetlennek
tartottak, bizony fel fognak nézni rád. Te csak menj előre
rendületlenül, ne nézz se jobbra, sem pedig balra! Ne törődj az
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ütésekkel, és a szemeidet le ne vedd a célról! Csak azt nézd
mereven, kitartóan úgy, mint az életed értelmét. Soha ne vedd
le róla a tekinteted, mert elkezdesz süllyedni lassan, észrevehetetlenül, egyre mélyebbre az önsajnálat és a sötétség bűzös
mocsarában.
Visszatérve a harcos példához, szerinted a kiképzésen mit
tartanak szem előtt a katonák? Na és a háborúban? Mire
néznek vajon a sportolók, mikor utolsó erejüket összeszedve
küzdenek egymással? Mind a győzelemre fókuszálnak. Csak ez
lebeg a szemeik előtt. Te sem tehetsz másként, ha nem akarod,
hogy a kritikák egészen a szívedig elérjenek. Amikor minden
erőddel küzdesz a céljaidért, az olyan, mintha az elszántságod
egyfajta páncélt vonna köréd a kritikusaiddal és a hitetlenkedőkkel szemben. Nem tehetsz másként! Csak így győzhetsz.
Ha pedig fájdalmas a küzdelem, gondolj arra, hogy ez csak a
kiképzés része azért, hogy igazi hős lehess a valódi csatákban!
Minél keményebb a felkészülés, annál könnyebben fogsz majd
győzelmeket aratni.
Mikor e sorokat írom, magam is visszaemlékszem, hogy
kisgyermekként hányszor és hányszor feküdtem le és aludtam
el félelmek között az ágyamban, vagy bandukoltam haza az
iskolából rettegve az otthoni erőszaktól. Hányszor láttam vért
folyni, hallottam az ütések tompa puffanását a néma falak
között. Emlékszem arra az időszakra, mikor a kezeimet
vagdostam, és gyakran csak egyetlen mozdulat, egyetlen
pillanat választott el attól, hogy ne az ereimet vágjam fel.
Emlékszem a gúnyolódásokra, a pofonokra, az érzésre, mikor
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azt hittem, valóban megszakad a szívem. Emlékszem mikor az
út szélén álltam, egy nagy teherautó közeledett száguldva,
dübörögve, és én összetört szívvel szinte mozdultam, hogy elé
vetem magam. Számos esetben nem sok hiányzott hidd el,
hogy újra és újra feladjam. Csak egy-egy pillanat és néhány
centiméter. Most pedig, mikor e sorokat írom neked, sokan
akik ismernek, harcosként tekintenek rám, sőt néha még úgy is
szólítanak. Pedig nem vívtam világmegváltó csatákat, csak
egyszerűen túléltem, és túl makacs voltam ahhoz, hogy
feladjam a harcot.
Legyél makacs te is! Legyél elszánt a legvégsőkig, mert csakis
így viheted véghez a lehetetlent! Sem áltatni, sem elkeseríteni
nem akarlak, de az az igazság, hogy ezt a világot nem igazán
érdeklik a te problémáid. Főleg, ha nem illesz bele a világképükbe, mert hiszel az álmaidban. Talán esetleg csak azokat
foglalkoztatja valamelyest, mi van veled, akik valóban közel
állnak hozzád. Viszont azt tudnod kell, hogy ezekben a
harcokban nem nagyon számíthatsz senkire. Ez a te csatád és a
te felkészülésed. Emberileg nézve egyedül kell végigcsinálnod.
Ha valaki levenné rólad a kiképzés terhét, akkor nem érne
semmit az egész.
De vigasztaljon a tudat, hogy ha megfelelően használod fel az
életedben mindazt a rosszat, ami veled történt, akkor olyan
előnyre tehetsz szert, ami csak keveseknek adatik meg. Ha
tanulsz ezekből, és a fájdalmak erővé válnak benned, akkor éri
el a célját a kiképzésed. Az elsők között esnek el a csatában
azok, akik még a fegyvereikkel sem tudnak bánni, mert nem
kaptak rendes kiképzést. Azután azok, akikkel túl lágyszívű
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volt a kiképzőjük, nem edzettek eleget, és nem megfelelő az
erőnlétük. Csak akik a legkeményebb kiképzést kapták,
azokból lesznek igazi hősök. Ezért ne akard megspórolni a
kellemetlenségeket, ne akard kikerülni a fájdalmakat, ne add
fel a cél előtt, és legfőképpen ne sajnáld magad!
Szánd el magad most! Harcosként, győztesként akarsz élni,
vagy elodázod ezt a döntést, és ezzel azt mondod: „Jó nekem
így!”? Sokan vannak, akik arra mennek, amerre a nagy szürke
tömeg hömpölyög. Nincsenek saját céljaik, saját vágyaik, csak
azok, amiket másoktól ellesnek, vagy amit beléjük diktálnak a
reklámok. Nem küzdenek a lehetetlennek tűnő álmaikért, mert
az áldozatokkal járna. A többiek által megszabott muszáj életet
élik, nem az önmagukét. Azért teszik ezt, hogy fizetni tudják a
hiteleiket, hogy megfeleljenek a főnökeiknek, rokonaiknak,
barátaiknak, és a küldetésük, mely a szívükbe van írva, így
soha nem lesz kivitelezhető. Neked itt van ez a pillanat, hogy
elindulj, és példaképpé válj a társadalomban. Valósítsd meg,
amire számos ember azt mondta, hogy elképzelhetetlen! Azt
nem ígérem, hogy könnyű lesz, de azt igen, hogy megéri, és azt
is hozzáteszem, hogy közben azt fogod érezni, végre sínen van
az életed.
Én annyit tudok neked ebben segíteni, hogy ha végigolvasod
ezt a könyvet, és jó döntéseket hozol, egy egészen új életet
fogsz kapni. A többi mind rajtad múlik.
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Egy ház öt oszloppal
Sok okos ember sokfélét mond arról, mi mindenre van
szükségünk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, normális életet
élhessünk. A témához talán te magad is szívesen felsorolnál
néhány fontosnak vélt kelléket. Ám itt most nem kívánságműsorról és luxuscikkekről van szó, hanem az ember legalapvetőbb igényeiről, hogy értelmes lényhez méltóan tudjon élni.
Úgy képzeltem el ezt a dolgot, mint egy házat, mely az
életünket jelképezi, és amit öt darab oszlop tart.
Az eddigi tapasztalataim és tanulmányaim alapján egy ötös
listát állítottam össze, amit szeretnék megosztani veled, majd
kifejteném részletesen is. Mindezt azért tartom fontosnak, hogy
a mindennapjaidat ezen szükségletek fényében tudd látni. Így
talán másként fogsz viszonyulni az életed egyes területeihez.
Elsőként a FIZIKAI ÉLETFELTÉTELEK-et említeném, mint
legfontosabb lételemünket, hiszen ha ezek nem adottak, akkor
a testünk létezni sem tudna. Ide tartozik például a levegő, amit
belélegzünk, a víz, melyből szervezetünk több mint fele áll, az
étel, ami energiát ad működésünkhöz, a megfelelő ruházat,
hogy ne fagyjunk vagy ne égjünk meg, és persze az sem árt, ha
tető is van a fejünk felett.
Bár mi a mai modern, luxuscikkekkel teli világunkban már-már
tökéletesre fejlesztettük testünk elkényeztetését, de ha igazán
belegondolunk, ezek a dolgok azok, amikre valóban szükségünk van: levegő, folyadék, étel, ruha, otthon. Milyen egyszerűen hangzik mindez, ugye? Pedig sajnos a tiszta levegő már

68

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
lassan különlegességnek számít. A folyadék, a jó meleg teától,
az alkoholon keresztül a kóláig, annyi de annyi minden lehet.
Akárcsak az ételünk, amire egy szerteágazó, hatalmas iparágat
építettünk. Ugyanez a helyzet az öltözködéssel is. Azért az,
hogy kell a ruházat, korántsem ilyen egyszerű. Van például a
munkaruha, van az otthoni kényelmes, sportos viselet, és ott az
elegánsabb, divatosabb öltözet. Mindezeket követi az otthon
szükségessége. Ebben az esetben is hatalmas dologról beszélünk. Beleértve az épület elhelyezkedését, minőségét, nagyságát, a berendezéshez szükséges töménytelen mennyiségű
tárgyakkal.
Hogy miért soroltam fel ezeket ennyire részletesen egy
motivációs könyvben? Azt szeretném, hogy meglásd, hogy
azok a dolgok, melyekért olyan sokat aggódsz, mennyire
leegyszerűsíthetőek. Fizikai igényeink, kívánalmaink betöltése
történhet a szegény ember szintjén, az átlagember szintjén,
vagy luxuskivitelben. Belegondolok, hogy biztosan te is, mint
minden ember, mennyit stresszelsz, küzdesz, hajtasz azért,
hogy mindened meglegyen, és ha lehet, mindenből a megfizethető legjobb minőség. Miért is szeretnéd a legjobb italokat,
legfinomabb ételeket, a legtöbb szórakoztatási, konyhai,
tisztálkodási cikket, ruhát, házat vagy autót? Miért dolgozol
értük annyit? Miért vered hitelekbe, adósságokba magad
ezekért?
Rámegy az egész életed, hogy ezeket megszerezd, miközben
sokszor már te magad is menekülnél ebből a telezsúfolt, zajos,
nyugtalan világból. „Kell még ez, kell még az, és ha nincs rá
pénzem, megveszem hitelre, bár így a banki kamatokkal együtt
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jóval többet fizetek mindenért.” Teletömjük az életünket
mindenfélével, amikről el akarják hitetni velünk, hogy
csodássá, boldoggá fogják tenni a napjainkat. Sajnos csak
néhány évig, évtizedig élvezzük valamilyen szinten mindazt,
amit összegyűjtögettünk magunknak, vagy élvezni sem tudjuk,
mert újabb és újabb vágyaink támadnak más tárgyak iránt. Az
egészségünket, erőnket, időnket adjuk annyi mindenért, amire
mások azt mondják, hogy az kell és jár nekünk, miközben a
szívünk mélyén sokszor inkább nyugalmat, csendet és egyszerűséget szeretnénk. De a reklámok harsognak, mi pedig
gyakran bevesszük, hogy mindaz, amit kínálnak, elengedhetetlen számunkra. Újabb hitel, újabb kiadás, újabb mondvacsinált, mulandó kis életcél, és egyszer csak eljön a nap,
amikor mindent, amit összeszedtünk, gyűjtögettünk, itt kell
hagynunk, mert véget ér a földi életünk.
Bizony erre szeretnék rámutatni. Vannak szükséges dolgok,
amik az életben maradásunkhoz kellenek, és van a versengés,
telezsúfolás, felhalmozás, magamutogatás, ami felesleges
gürcölés, idegeskedés, birtoklás. Hidd el nekem, néha jobb a
kevés, mint a sok! Egyszerűbbé, szabadabbá válik az életed, ha
nem akarsz annyi mindent megkaparintani, ha nem láncolod
magad bankokhoz, és nem viszed magad kényszerhelyzetekbe.
Emlékszem, láttam egyszer egy filmet arról a cunamiról, ami
az Indonéz partoknál, Thaiföldön, és több part menti országban
végigsöpört 2004-ben. Miközben több millióan elvesztették az
otthonukat, és 228.000 ember meghalt, tudod mi volt a
döbbenetes? Az, hogy a verejtékkel megszerzett javak, az a
sok-sok tárgy, eszköz ott úsztak, hömpölyögtek a vízben, de az
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embereknek már abszolút nem ez volt a fontos. Ügyet sem
vetettek minderre, mert a saját és a szeretteik életben maradása
hirtelen mindennél égetőbbé vált. Az volt minden gondjuk,
hogy ha ők megmaradtak, vajon mi lett azokkal, akiket
szerettek, és hogyan találják meg őket?!
Ha a te életed, vagy a szeretteidé komoly veszélybe sodródik,
azonnal átértékelődik minden. Valahogy a helyükre kerülnek a
dolgok. Amikor viszont rendben mennek a dolgok, tárgyakat,
vágyakat hajkurászunk, melyeket egyszer így is, úgy is itt kell
hagynunk. Annyiszor elfelejtjük, mekkora érték az életünk! Az,
hogy mások szeretnek bennünket, és nekünk van kit szeretnünk. Ezzel el is érkeztünk a következő oszlophoz, ami szintén
létezésünk egyik elengedhetetlen alappillére. Ám mielőtt
ugranánk egyet, összefoglalásként elmondanám, hogy a
„fizikai életfeltételek” résszel szerettem volna felhívni a
figyelmedet arra, hogy vannak létszükségleti elemek, és
vannak igazából feleslegesek. Ha lejjebb tudsz adni a vágyaidból, nemet tudsz mondani bizonyos dolgok megszerzésére,
azzal lényegesen megkönnyítheted saját életedet. Ne feledd:
egy nap mindent itt kell hagynod neked is!
Akkor most térjünk át épületünk következő oszlopára, és
nézzük meg, mennyire alapvető, hogy SZERETVE
LEGYÜNK.
Láttál már olyan növényt, ami szerette a fényt, de valami
folytán mégis árnyékos helyre került? Én láttam ilyet szépen
lassan elpusztulni. Ahogyan a növények fotoszintéziséhez és
életben maradásához elengedhetetlenül szükséges a napfény,
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ugyanúgy kell az ember fennmaradásához a szeretet. Ez ugyan
nem fizikai szükséglet, és talán nem a testi létünk függ tőle, de
a lelkünk egészsége mindenképpen. Ha úgy érezzük, senki sem
szeret bennünket, akkor szomorúak leszünk, és ha ez hosszabb
ideig tart, el is keseredünk egyre jobban, míg végül már élni
sem akarunk. Szélsőséges esetekben az ember kész el is pusztítani saját magát, ha úgy tapasztalja, sehonnan nem kapja meg
ezt a számára oly fontos érzést. Ezért bátran állíthatjuk, hogy
közvetett módon fizikai létünk, közvetlenül pedig annak
minősége is függ attól, hogy kapunk-e elég szeretetet. Olyan a
viszonyunk ezzel az igényünkkel, mint egy virágnak a
napfénnyel.
Úgy lettünk megalkotva és beállítva, hogy valamennyien a
szeretet koldusai vagyunk. Erre vágyunk, amikor sajnáltatjuk
magunkat, vagy amikor partnert keresünk mindenáron, esetleg
ágyról ágyra járunk, vagy ezerféleképpen szeretnénk felhívni
magunkra mások figyelmét. Azt akarjuk, hogy felnézzenek
ránk, kedvesek, gyengédek legyenek velünk. Ezek mind-mind
a szeretetéhség következményei. Még a legdurvább, legkeményebb ember is vágyik a szeretetre, csak esetleg nem úgy fejezi
ki, hogy „Ölelj át!”, vagy „Mondj szépeket!”, hanem sokkal
testiesebb, magamutogató módon.
Ha nem kapunk elég figyelmet, törődést a körülöttünk élőktől,
azt gondoljuk magunkról, hogy értéktelenek vagyunk, akik
nem méltók mindezekre. Egyszerűen rossznak, selejtnek
fogjuk tartani magunkat. Ennyire lényeges ez a visszacsatolás.
A saját értékünket mérjük le abból, mennyire kedvelnek minket
mások, és ezt milyen mértékben fejezik ki számunkra. Az
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pedig, hogy mi mennyire értékeljük magunkat, nagyban
befolyásolja életünk minőségét. A könyv elején az önértékelésről szóló részben már részleteztem ezt a kérdést.
A lényeg, ha minél inkább azt tapasztalod, hogy nem bírnak,
nem fogadnak el téged, annál inkább értéktelennek érzed
magadat. Egyre keserűbb, lehangoltabb leszel, és az önértékelésed a nullához közelít. Hasonlítani fogsz egy hervadó virághoz, ami nem jut elég fényhez. Pont olyan leszel, csak nem
zöldben. A modern ruháid, eszközeid, és a már szintén említett
álarcok egy ideig talán el tudják ezt tompítani, de előbb-utóbb
kibukik minden. Ki tud ilyenkor támogatni? Mi a megoldás?
Mi az a titkos csodaszer, ami bármilyen mélyen is legyél, fel
tud segíteni? No ezen a ponton érkeztünk el életünk építményének következő tartópilléréhez.
Ha tudsz SZERETETET ADNI, érdekes módon akkor neked
nem kevesebb lesz belőle, hanem több!
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha mindened megvan
fizikailag, és sikerült összegyűjtened az éppen divatos státuszszimbólumokat, autót, házat, ruhákat, és igen jó életszínvonalon tudsz is élni, de nincs melletted valaki, akinek adhatsz,
vagy nem találod meg a módját, hogyan mutass szeretetet
mások felé, akkor előbb-utóbb úgy fogod érezni, hogy egy
lyukas garast sem ér az életed. Tudjuk jól, hallottunk sok példát
arra, hogy híres emberek, vagy a környezetünkben élő jómódú
ismerősök nem tudtak örülni a megszerzett vagyonuknak, és
teljesen lecsúsztak lelkileg, akár a szenvedélyek rabságáig
vagy az öngyilkosságig is.
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Miért??? Mert rá kellett jönniük, hogy azzal szemben, ahogyan
azt addig hitték, a kitűzött, majd elért céljaik nem tették őket
valóban boldoggá. Azok a gazdag emberek, akik gyakran segítenek másokon, szívesen adakoznak, jótékonykodnak olyan
területeken, melyek a legközelebb állnak hozzájuk, ők már
látják az értelmét mindannak a vagyonnak, amihez hozzájutottak.
Az ember kicsit olyan, mint egy esőelvezető csatorna.
Egyszerűen az a rendeltetése, hogy átfolyjanak rajta az
áldások, a javak, legyenek ezek akár lelki vagy fizikai dolgok.
De maradjunk most a szeretetnél! Ha szeretnek téged, az jó
érzés. Minden nap akarod, hogy ez így legyen. Jó lenne minél
több elfogadás, elismerés, kedvesség. De ha csak ebben
gondolkodsz, akkor rövidesen egy igen önző emberré válsz, és
akármennyit is kapsz ezekből, soha nem lesz elég. Az önző
ember keserű, követelőző, tehát semmiképpen nem nevezhető
boldognak. Más szavakkal, hogy ha kapunk is szeretetet, attól
még nem lesz tökéletes a boldogságunk. Ha tudunk viszontszeretni és adni, akkor már sokkal inkább. Tehát te kapsz és
adsz is, azaz átfolyik rajtad, akárcsak egy csatornán a víz.
Ha így működsz, akkor működsz jól, rendeltetésszerűen, és ezt
érezni is fogod. Örömet okozni valakinek, az legalább olyan jó
érzés, mint amikor velünk teszik ugyanezt. Át kell engedned
magadon a szeretetet, mert csak akkor fogja elérni az életedben
azt, amire rendeltetett. Ha csak kapni szeretnél, és nem adsz
senkinek semmit, vagy fordítva, ha folyton csak osztogatod
másoknak, de te nem gyűjtesz be eleget, akkor károsan és
kórosan funkcionálnak a dolgok a lelkedben.
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Mai világunkban, ha nem kapjuk meg valakitől, amit akarunk
tőle, akkor sokszor gond nélkül továbbállunk. Kapni, kapni és
kapni akarunk. Adni már kevésbé. Bizony, egyre önzőbb
világban élünk, miközben csodálkozunk, hogy miért van annyi
boldogtalan, depressziós ember. A házassági szövetség már
semmit nem ér, mert oly könnyen felrúgunk mindent és kereket
oldunk, ha nem azt kapjuk, amit akartunk. Ha két ember, akik
csak zsákmányolni akarnak, összeházasodik, akkor mi lesz a
kapcsolat vége?
Olyan lesz, mint amikor két kiéheztetett vadállatot összezárnak
egy helyre. Egymásnak esnek, és vagy megölik egymást, vagy
az erősebb felfalja a gyengébbet. Miért van annyi válás? Mert
elsősorban profitálni akarunk egy ilyen szövetségből és nem
befektetni. Annyira kapzsik, önzőek vagyunk, hogy társas
lényünk ellenére szinte már nem is tudunk megmaradni
egymás mellett.
Említettem az előbb egy másik végletet is, melyben különböző
okok miatt valaki sokkal többet nyújt mások felé, mint
amennyiben ő maga részesül. Ha például munkájánál fogva
egy illető emberekkel foglalkozik, és kedvességet, empátiát,
törődést, odafigyelést kell biztosítania mások felé, de ő maga
nem kap elegendő szeretetet, akkor mi lesz ezzel a személlyel
szerinted? Elfogynak a saját érzelmi tartalékai. Ha még ezt
követően is ugyanígy tesz, akkor szépen elkezdi kiszipolyozni
önmagát. Ahhoz, hogy adj, neked is kapnod kell. Ha mástól
nem, akkor legalább saját magadtól.
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Mikor az érzelmi kiégés jeleit tapasztalja magán egy szociális
dolgozó, vagy lelkipásztor, vagy bárki, aki ilyen területen
tevékenykedik, kötelessége egy kicsit „önzőnek” lennie. Igen,
kötelessége. Hiszen ha nem áll meg, nem csinálja egy kis ideig
azt, ami neki jó, amit csak magáért tesz, ami feltölti őt
érzelmileg, akkor nem tud másoknak nyújtani semmit. Hiába
ez a munkája, egyszerűen nem tudja azt rendesen elvégezni.
Sajnos kevesen ismerik ezt fel azok közül, akik rengeteget
tesznek embertársaikért, így sokan kiégnek, és ha még akkor
sem találják meg a feltöltődés helyét, depressziósakká válnak.
Én magam is emberek segítésével foglalkozom mind a
könyveimen, mind az előadásaimon, mind pedig az online
felületeinken keresztül, előtte pedig szociális gondozóként
tettem ugyanezt. Saját bőrömön tanultam meg, hogy néha
bizony kötelező kikapcsolnom, elvonulnom, jól éreznem
magam, különben semmit nem tudok tenni másokért.
Egyszóval muszáj átadnunk a szeretetet, de nem vihetjük
túlzásba! Szeressünk szóval és tettekkel is másokat, és akkor
azt fogjuk tapasztalni, hogy sokkal fontosabbak vagyunk
számukra, valahogy többen szeretnek, becsülnek bennünket.
Keresd meg a módját, hogyan tudsz örömet okozni embertársaidnak, és meglátod, ez értelmet ad az életednek! Kezdj el
akkor is szeretni, ha úgy érzed, téged szinte senki nem értékel.
Miért? Pont azért, amit az előbb írtam: mert akkor becsesebb
leszel mások számára, és ez jó. Megkedvelnek és keresni
fognak. Felismerik azokat az értékeidet, amiket azelőtt nem
láttak meg benned. Állj neki szeretni, hogy jobbá tedd az
életedet, hogy igazi tartalma legyen végre, mert erre születtél!
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Te egy „szeretetcsatorna” vagy, és ha nem eszerint élsz, nem
fogod magad boldognak érezni a bőrödben. Tudom, hogy
ismétlem magam, de nagyon fontos, hogy az emberek arra
vágynak és várnak, hogy valaki kedves legyen hozzájuk ebben
az önzővé vált világban. Te is ilyen személyeket szeretnél
magad körül, ugye? Természetesen mások is. Te is olyanokkal
vagy szívesen, akik érdeklődnek irántad, megbecsülnek és
értékelnek, igaz? Valójában mindenki ilyen barátokat keres.
Legyél ilyen barát, és meglátod a csodát! Nem leszel többé
magányos, ha eddig az voltál. Sőt, tovább megyek...
Ha tragédiát éltél át és összetört a szíved, ha megbántottak,
beléd rúgtak, földre kényszerítettek, van valami, ami mindig
segít. A legnagyobb mélységekben is talpra tud állítani, és segít
felülkerekedni a fájdalmaidon, gyengeségeiden. Tudom, ilyen
helyzetekben alig van ereje az embernek, hogy bármit is
tegyen. De hidd el nekem, ha összeszorítod a fogaidat, és
összeszedve az utolsó csepp lelkierődet felállsz, és elindulsz
azok felé, akik talán még nálad is rosszabb helyzetben vannak,
elkezdesz adni nekik, kinyújtod feléjük a kezedet, akkor te
magad is erőt fogsz kapni!
Tudom, hogy ez hihetetlenül hangzik, de rengeteg ember életében működik. A tiédben is fog. Azt érzed majd, hogy élet
költözik beléd, amikor másoknak akár csak egy mosolyt is
adsz. Kezdd kicsiben, aztán emeld a tétet! Összetört szívvel
talán csak egy kis mosolyra futja valaki felé, de aztán úgy
fogod érezni, hogy picit erőre kaptál. Később adhatsz még
többet, egy kedves szót, egy szatyor ételt, vagy amit a helyzet
megkíván, és szép lassan azt veszed észre, hogy győztél.
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Ezen elmélet igazolására álljon itt két mondat, mely több száz
éve szájról szájra terjed. Az, hogy még ma is használjuk
ezeket, azt bizonyítja, hogy ilyen idő távlatából is működnek,
és helytállóak, igazak.
„Aki másokat felüdít, maga is felüdül.”
„Adjatok, és akkor nektek is adni fognak.”
Osztogass szeretetet, és szeretve leszel. De ha önző módon
csak követelőzöl, akkor sosem ismered meg az igazi boldogságot!
Úgy gondolom, a szeretet átadásával, illetve az adással, segítéssel kapcsolatos részt is eléggé kiveséztük, úgyhogy itt az idő
megemlítenünk azt is, mennyire szüksége van egy emberi
lénynek az ÉLETCÉL-ra. Neked van életcélod?
Biztosan van, különben teljesen motiválatlan lennél, és nem
látnád értelmét az életednek. A kérdés csak az, hogy a céljaid
vajon mennyire szolgálják a valódi boldogságodat. Ugyanis
amint azt már említettem, egy-egy fizikai tárgy megszerzése
nem fog valóságos, hosszan tartó megelégedést hozni neked,
csak egy ideig-óráig tartó örömet. Boldogság lehet például, ha
az a munkád, pénzkereseti forrásod, ami a hobbid is egyben.
Ennek fényében minden nap izgatottan indulsz dolgozni, és a
szabadidődben örömmel képzed tovább magad, mert egyszerűen odavagy azért, amit csinálsz. Mivel pedig így állsz a
munkádhoz, egyre kiválóbb szakember leszel, és valószínűleg
egyre jobban megélsz majd belőle. Reggelente nem morgolódva, undorral kelsz fel, hanem valódi életörömmel. Na, ez
például már nevezhető boldogságnak. Ez nem csak egy múló,
rövidtávú jókedv, hanem ilyenkor tényleg felhőtlen az ember
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állapota. Hasznos életcél: azt tenni, ami az eredeti elhívásod, és
nem csak a pénz miatt gürcölni.
Egyik korábbi fejezetben írtam már a puskagolyós hasonlatot,
most megint ezt hoznám ide és feleleveníteném kicsit. A golyó,
akárcsak a te életed, egy konkrét tervvel lett megalkotva. A
lőszer azért lett létrehozva, hogy belefúródjon a célba. Ha
pedig csak eltűnik mellette akárcsak egy centiméterrel is, akkor
nem töltötte be a küldetését. Ugyanígy nem mindegy, hogy te
milyen cél felé száguldasz, ahogy percről percre elsuhan az
életed. Vajon be fogod tölteni azt, amire születtél, vagy elmégy
mellette, mert csak a pénzre és a meggazdagodásra fókuszálsz?
Milyen célod van tehát? Vajon kicsinyes dologról van szó,
vagy olyanról, ami a te saját rendeltetésed? Szerinted?
Egy valódi cél nem csak motivációt ad az ember életébe,
hanem értelmet is annak. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy
milyet választasz magadnak. Olyan kell, ami igazából boldogságot hoz neked, nem csak felvillanó örömöt. Olyan, ami
hosszútávú, és ha elérted, nem torpansz meg, hanem van
tovább. Olyan cél kell, ami magasra röpít téged, és nem érhető
el félgőzzel, hanem kihozza belőled a maximumot. Ne feledd:
az életcélod formálja az egyéniségedet, kitartásodat, és gyakorlatilag meghatároz téged. Ne elégedj meg csak apró dolgokkal!
Ne légy kicsinyhitű!
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Ezzel elérkeztünk életünk szimbolikus épületének utolsó
oszlopához, ami nem más, mint a HIT.
Igen, jól emlékszel, az előzőekben egy egész fejezetet
szenteltem a hit fontosságának kifejtésére, tehát ezt nem
ismételném meg. Összefoglalásképpen azonban megemlíteném, hogy életünk minden területén szükségünk van hitre.
Hinnünk kell abban, hogy a munkahelyünk el fog tartani
bennünket, hogy a házasságunk működni fog az általunk választott társunkkal, hogy fizetni tudjuk az éppen felvenni
kívánt hitelt... Szóval maga a hit jelen van az életünkben. A
kérdés csak az, hogy miben hiszünk?
A sok-sok kicsiny dolgon kívül kell, hogy legyen egy átfogó,
meghatározó cél, melybe a bizalmunkat fektetjük. Egy olyan,
ami megszabja az életünk minőségét. Vajon érdemes olyan
valamiben hinni, ami rövidesen elmúlik vagy megszűnik? Nem
lenne bölcsebb egy maradandó, hosszútávú célkitűzés? Egy
biztos alapról beszélek, amire bátran ráépítheted az életedet és
a jövődet. Ha már egyszer hiszel valamiben, az olyan legyen,
ami az életed minden területére kihat, és segítségedre tud lenni
bármilyen nehézségben, tragédiában. Olyan ez, mint egy pajzs,
mely megvéd téged a támadásokkal szemben, és tűzön-vízen
átjuthatsz vele.
Hihetsz akár saját magadban is, de mi történik akkor, ha egy
komoly baleset vagy betegség ér, és lerokkansz? Akkor hogyan
bízol majd a saját erődben? Hogyan bízol majd a saját
lelkierődben, ha olyan pofont kapsz az élettől, ami után
képtelen vagy talpra állni? Higgy abban, hogy a pénzeddel
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bármikor, bármit megvehetsz, elérhetsz, és nézd meg, mi lesz a
hited alapjával, ha válság jön, megfordul az üzletmenet, nem
vagy többé sikeres, esetleg te vagy egy szeretted gyógyíthatatlan betegségbe kerül... Mit ér akkor a pénzed? Tudod hány
milliomos ember áll tehetetlenül a kórházak várótermében?
Igen, tehetetlenül, mert hiába van valakinek egy halom pénze,
ha olyan problémával kerül szembe, melyben a világ összes
vagyona sem tud segíteni! Ezek miatt javaslom mindenképp,
hogy ne mulandó dolgokba vesd a bizalmadat, mert bármikor
összetörhetsz, mint a ropi! Kell a hit, mely mindenen átvisz,
elengedhetetlenül fontos. A következő fejezetben megosztom
veled, én miben hiszek, és mi az, ami teljesen megváltoztatta,
megmentette az életemet.
Előtte azonban szeretném minél vizuálisabban szemléltetni,
összefoglalni számodra ennek a terjedelmes fejezetnek a
lényegét. Képzeld el, hogy az életed minden apró-cseprő
dolgával együtt olyan, mint egy szép nagy ház, amit öt darab
oszlop tart.
Az egyiket jegyezd meg a cunamiról, ami minden tárgyat,
eszközt, fizikai vagyont olyan könnyen elvitt a 2004-es
thaiföldi katasztrófában, mintha csak egy falevél úszott volna a
vízen. Nem számított, ki mennyit dolgozott valamiért, minden
odalett. Ezért érdemes kétszer is végiggondolni, hogy újabb
adósságokba, túlórákba hajszoljuk-e magunkat olyan tárgyakért, amikre talán semmi szükségünk sincsen.
Az épületünk következő oszlopa a napfényről juthat eszedbe,
ami életben tart egy takaros kis virágot. Ahogyan ennek a
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növénynek szüksége van a fényre, neked úgy van szükséged
arra, hogy szeressenek téged. Talán próbálod sokféleképpen
kivívni másoktól ezt az éltető szeretetet, de vigyázz, soha ne
add fel önmagad, ne hordj álarcokat azért, hogy mások
szeressenek!
A leghatásosabb módja annak, hogy minél többet kapj a
szeretetből az, amiről a házad következő oszlopát elneveztük,
és amiről egy esőcsatornának érdemes eszedbe jutnia. Ez pedig
az adás, segítés, szeretetátadás. Ha te szeretsz másokat, támogatod őket, akkor egyszerűen fontossá fogsz válni számukra, és
sokkal több értékelést, elfogadást, elismerést kapsz majd, mint
azelőtt.
Gyönyörű házad negyedik oszlopával kapcsolatban gondolj
egy puskagolyóra, amit arra gyártottak, hogy süvítve száguldjon a számára kirendelt cél felé, majd becsapódjon oda. Ez
pedig az életcél. Hiszen neked is villámgyorsan telnek az
esztendőid, és te is egy konkrét céllal születtél a Földre. Te is
süvítve száguldasz előre, de vajon elröpülsz a célod mellett,
vagy jó irányba haladsz?
Az ötödik oszlopról eszedbe juthat egy olyan eszköz, ami
életed legkritikusabb helyzeteiben is meg tud védeni téged az
összeomlástól, és attól, hogy eltiporjanak a problémák. Ez nem
más, mint a hit pajzsa. Ha kicsinyes dolgokban bízol, azok nem
fognak túlrepíteni az élet szakadékain. Ha rossz alapra építed
az életedet, és nem a maradandóban hiszel, össze fog omlani az
életed háza. Dönts hát okosan!

82

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
Minden oszlop nagyon fontos és jelentőségteljes. Foglalkozz
velük, szánj időt rájuk, ne hanyagold el őket, és akkor erősen
fog állni a házad! Nem fog dülöngélni, megsérülni vagy
leomlani, ha vihar tépázza, vagy földrengés rázza meg.
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Szobor a lepel alatt
Ha láttál már szoboravatást, tudod milyen érzés, amikor ott
állsz a fehér lepellel letakart műalkotás előtt, amiről azt sem
tudod, hogyan néz ki. Csak domborulatokat, kivehetetlen alakzatot látsz magad előtt, és találgatsz, milyen látvány is tárul
majd eléd, ha eltávolítják róla a fehér anyagot. Azt szeretném,
ha a „Sokkal többre születtél” olvasása közben ez a pillanat,
mikor le kívánom leplezni az én titkomat, amiről eddig nem
írtam a könyv oldalain, legyen hasonló a fenti képhez.
Ennek a fejezetnek a fontosságát és súlyát szeretném érzékeltetni veled, mikor azt írom, hogy egyesek szerint a motivációs
előadások és gondolatok nagy része hosszú távon hatástalannak bizonyul a hallgatóság számára. Miért? Mert mindent az
akaraterőre építenek. De mi van akkor, ha elfogy az akaraterőd? Az értékes és hasznos gondolatok felspanolnak ugyan,
hogy változtass dolgokon, de ez a lelkesedés hamar alábbhagy,
mikor akadályokkal vagy saját akaratgyengeségeddel szembesülsz. Ebben a könyvben viszont, és ebben a fejezetben
pontosan azt a pluszt fogod megtalálni, ami tökéletesen
áthidalja a fent leírt problémák okozta szakadékot az életedben.
Remélem, kicsit sikerült kíváncsivá tennem téged, mire idáig
eljutottál a könyv olvasásában! Bízom benne, hogy érdekel, mi
az, ami megmentette és megváltoztatta az életemet. Mi volt az,
ami célt, értelmet és motivációt adott számomra, és hogy
miként tudtam felülemelkedni az értéktelenség érzésén, amit
belém sulykoltak gyermekkorom óta. Miféle hatalom égette le
a depresszió, az önkínzás és az önsajnálat béklyóit az
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életemről? Ki volt, aki begyógyította a fájdalmas, vérző lelki
sebeimet? Hamarosan megtudhatod mindezt.
De előbb szeretnék még megosztani veled valamit. Írtam már
arról is, mennyire nem mindegy, hogy mibe fekteted a hitedet.
Az evolúcióelmélet azt mondja, hogy az egész világ egy
ősrobbanás folytán úgymond véletlenül alakult ki. A robbanás
következtében szétrepülő hatalmas, bolygónyi darabok a
fizikai törvényszerűségeknek köszönhetően, évmilliárdok alatt
rendeződtek pontosan a helyükre. Tudjuk, hogy ha a mi
Földünk csak egy kicsit is közelebb lenne a Napunkhoz vagy a
Holdhoz, annak végzetes következményei lennének ránk
nézve. Rendben, higgye ezt el, aki szeretné. De az a kérdésem,
ki alkotta meg ezeket a fizikai törvényszerűségeket, mint
például a gravitáció? Ami az ősrobbanás előtt volt, azt ki hozta
létre? Valóban csak egy véletlen folyamat lenne, ahogy a
többsejtű kis élőlényekből kifejlődtek a majmok, elefántok,
bálnák és egyéb csodálatos állatok? Őszintén szólva nekem
nagyon úgy tűnik, hogy az evolúcióelmélethez legalább ugyanannyi hit kell, mint ahhoz, hogy egy természetfeletti intelligencia vett részt ebben a milliméter pontos tervezésben és
kivitelezésben. Én teljesen rád bízom, miben hiszel, és
tiszteletben tartom azt. Mindösszesen csak ugyanezt kérem én
is tőled, miközben leírom neked az én történetemet.
Körülbelül tizenhat évesen kezdtem el keresni az igazságot.
Mivel nem éreztem a környezetem irányából, hogy fontos és
értékes lennék, elkezdtem egy felsőbbrendű, mindenek felett
álló személyt, vallást, hitet vagy bármit keresni, mellyel a saját
önértékelésemet is megtalálhatnám. Ez az évekig tartó kutatás
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volt az, ami értelmet adott az életemnek, és elfordította a
tekintetemet a bántások, félelmek, családi agresszió okozta
depressziómról, önkínzásaimról. Ezoterikus újságokat, könyveket kezdtem el olvasni. Meditáltam, jegyzeteltem hűségesen,
kitartóan, és cikkeket írtam. Persze ki is próbáltam a felkínált
módszereket, eszméket, gondolatokat. Sok mindenbe beleástam magam: jóga elmélet, Buddha és Krisna tanai, reiki,
ufológia, fehér mágia és sorolhatnám. Mindvégig az igazságot
kerestem, és valakit, aki szeret engem, de nem találtam
egyikben sem! Pedig én aztán mindent beleadtam ebbe a
keresésbe.
Egykor élt híres, nagy tanítók bölcs gondolatai nem tudtak
szeretetet adni nekem, maguk ezek a személyek pedig főleg
nem, hiszen rég meghaltak mind. Mára csak az élettelen
szobraik maradtak, melyekhez sokan imádkoznak. De a szépen
megformált kövek, fémek és egyéb anyagok nem képesek sem
válaszolni, sem csodákat tenni! Bölcsességük hátrahagyott
morzsái vajon mit tehetnek a ma emberének tönkrement,
kilátástalan életéért? Én azonban kitartóan kerestem a választ
kérdéseimre a múltból ránk hagyott eszmék lomjai között, nem
alkudva meg amolyan féligazságokkal.
Egy nap egy mondatot hallottam valahol, ami így szólt: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet...” „Vééégre valaki, aki azt
állítja magáról, hogy ő az igazság!” -gondoltam magamban.
Eddigi kutatásaim során senkiről nem olvastam, hogy ilyet
mert volna mondani magáról, de senki nem is támadt fel
harmadnapra a halálból, mint e szavak tulajdonosa, Jézus. Ha
pedig Ő valóban feltámadt, ahogyan arról a Bibliában olva-
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sunk, akkor ezek szerint ma is élnie kell. Ha pedig él, akkor
megtaláltam végre az igazságot, amit annyira kerestem, és egy
ma is létező személyt, aki minden hibám ellenére szeret
engem. Hosszú és fárasztó vizsgálódásom végéhez érkeztem,
és mivel csak egy igazság létezik ezen a Földön, bárki, aki
őszinte szívvel ugyanilyen kutatásra szánja el magát, erre az
eredményre fog rátalálni.
Mit jelent ez az egész? Eddig olyan jó volt ez a könyv,
gondolhatnád. Mi ez a béna szöveg most Jézusról? Hogy jön a
vallás a motivációhoz? Megértelek, ha ilyen és ehhez hasonló
kérdések fogalmazódnak most meg benned, de leegyszerűsítem
az egészet, és elmondom, hogyan mentette meg az életemet ez
az igazság.
Tudod, a mi Teremtőnk minden egyes embert konkrét céllal,
küldetéssel alkotott. Téged is, engem is és mindenkit. Elsődleges célja az volt, hogy az ember és közte egy szoros
szeretetkapcsolat legyen. Másodlagos cél az, hogy a nekünk
adott tehetséggel jobb hellyé tegyük ezt a világot, és minél
többeket mentsünk meg a szenvedéstől. A gond csak az, hogy
úgy döntöttünk, minket nem érdekel mit gondolt felőlünk az
Alkotónk, hanem elindultunk a saját fejünk után. A képességeinket saját önző céljainkra használtuk, hátat fordítottunk
Teremtőnknek, és Őt szidtuk, káromoltuk, ha valami nem úgy
jött össze, ahogyan szerettük volna. Irigyek lettünk, egyre
önzőbbek, engedetlenek, és lépten-nyomon megszegtük Isten
tanácsait, akaratát. A rossz hír, hogy ezt a Biblia bűnnek
nevezi. Viszont a jó hír, hogy Jézus azért született meg ide a
Földre, hogy helyetted és helyettem, a mi bűneink miatt
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vállalja azt a büntetést, ami mindenkinek jár, aki megszegi
Isten akaratát. Ez az igazi és felfoghatatlan szeretet! Amikor
valaki vállalja helyetted a büntetést, hogy megmentsen. Ő ezt
tette.
Ha valakit a hibái ellenére szeretnek, és az illető megtapasztalja, hogy mi is az az önzetlen elfogadás, többé már soha nem
lesz ugyanaz aki addig volt! Ez történt velem is. Mivel Jézus
ma is él, így a szeretete is megtapasztalható és valóságos. Én
aztán gyakran szidtam Istent, amiért engedte, hogy félelmek és
rettegések közepette szegénységben, az alkoholizmus és az
agresszió árnyékába nőjek fel. Depressziós voltam és gyűlöltem az egész világot, beleértve természetesen Istent és saját
magamat is. Az önkínzások, a kezeim vagdosása adtak némi
hamis nyugalmat, de a jövőm nagyon sötétnek ígérkezett,
akárcsak a múltam.
Ebben a mélységben, talán az utolsó pillanatban sikerült
rátalálnom erre a megmentő szeretetre, ami teljesen megváltoztatott. Szinte magától megszűntek a rossz szokásaim, és mivel
át is éltem, hogy valakinek igazán fontos vagyok, elmúlt a
depresszióm, és nem volt már többé okom vagdosni magam.
Ezek után a változások után elkezdtem azért imádkozni, hogy
sokat szenvedett családunkban mások is megtapasztalják azt,
amit én. Édesapám sajnos a sátánizmus felé kanyarodott, és
még ellenségesebb, agresszívabb lett, mint azelőtt. Képzeld
csak el, hogyan él egy keresztény és egy sátánista egy fedél
alatt!
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Én azonban küzdöttem, és évekig igyekeztem jobb hellyé tenni
az otthonunkat Isten segítségét kérve. Egy napon, mikor sok
évnyi küzdelem után már feladtam a harcot, édesapám
öngyilkos lett. Ezt követően, szép lassan a családunk minden
tagja odafordult ehhez a valóságos szeretethez, az élő Istenhez.
Otthonunkba a tengernyi szenvedés és megpróbáltatás után
végre igazi békesség költözött. Furcsa is volt eleinte megszokni, hogy nem kell félelemben élnünk.
Helyreállt az én életem, és helyreállt a családunk is. Addig
reménytelen volt a helyzetünk, és úgy tűnt, nincs jövőnk, de
tévedett, aki ezt gondolta. Isten szeretete, törődése a legkilátástalanabb szituációt is meg tudja változtatni a te életedben is.
Mindössze annyi a dolgod, hogy beismered, eddig nélküle
éltél, bűnöket követtél el, és szükséged van arra, hogy
megbocsásson neked. Tudd, kérd és fogadd el, amit Jézus érted
is tett!
Tudod, Isten alkotott meg téged szeretetéből azért, hogy együtt
lehessen veled minden pillanatban. Egyedinek, különlegesnek
teremtett téged, és azt akarja, hogy mindig is annak érezd
magad. Ő ennyire vágyódik utánad, és annyira, hogy kész volt
megengedni, hogy az egyetlen szeretett Fia, Jézus, feláldozza
érted az életét. Igaz, katonák ölték meg Őt, de ahogy a
halottakat fel tudta támasztani, vagy ahogy tudott járni a vízen,
úgy bármikor meg tudott volna szabadulni a gyilkosai kezéből.
Mégsem tette. Szándékosan engedte, hogy megöljék a mi
bűneinkért. Ha pedig Isten ennyire szeret téged, és ilyen
értékesnek tart, akkor te sem mondhatsz mást magadra. Nincs
jogod értéktelennek tartani magad. Ennek az érthetetlen
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szeretetnek köszönhetően állt helyre az én földbe döngölt
önértékelésem is. Hidd el te is: sokkal több vagy, mint
gondolod!
Ő nem azt akarja, hogy a félelmeid vagy a másoknak való
megfelelés rabságában élj. Szabadságra teremtett bennünket,
csak sokszor mi űztük bele magunkat kényelmetlen és rossz
helyzetekbe, hogy elérjük saját céljainkat. De ha rábízod az
életedet arra a személyre, aki megalkotott téged, és aki a
jövődet is tökéletesen ismeri, akkor a legjobb kezekbe teszed le
azt. Kérd ki Isten tanácsát a döntéseidben, és ne félj kimondani, hogy: „Legyen meg a Te akaratod, Uram!” Mivel Ő
szeret téged, és jót akar neked, így nyugodtan átadhatod Neki a
kormányt. Segíteni fog helyrerakni az elrontott dolgaidat, a
megrabolt önértékelésedet, és örömmel megmutatja neked
életed célját, amire megalkotott téged.
Változást szeretnél az életedben? Igazi motivációt? Azt szeretnéd, hogy a sok meghiúsult elhatározásod után végre valódi
dolgok történjenek? Ez a kulcs. Én nem hirdetek semmilyen
vallást. Egyszer sem fogod tőlem hallani egyetlen egyház nevét
sem, és a pénzedet sem akarom lenyúlni. Egyetlen dolgot
akarok. Azt, hogy ami az én életemben valódi csodákat, igazi
fordulatokat eredményezett, az segítségedre legyen neked is.
Hidd el, nagyon mélyről jöttem, és ha nem találkoztam volna
az élő Istennel, ma nem bátorítanálak téged egy jobb életre,
mert sehol nem lennék. Ha te is rendbe teszed Istennel a
kapcsolatodat, Ő neked is segít majd rendbe tenni, amiket
elrontottál az életedben. Ha odafordulsz Hozzá, akkor a
világmindenség leghatalmasabb személye lesz a barátod.
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Ezzel több ez a könyv, mint egy közönséges motivációs
kiadvány. Megmutatja neked az egyetlen és leghatásosabb
kulcsot a megoldások, csodák ajtajához. Az emberi akarat és
erőlködés sokszor kevés ahhoz, hogy megváltozzanak körülöttünk a dolgok, de ha van melletted valaki, aki valódi erőt tud
adni neked, és ma is kész hihetetlen csodákat tenni, akkor a
legnyerőbb helyzetben vagy!
Ha ezek után úgy döntesz, szeretnéd ezt az utat járni, és
helyrehoznád Istennel a kapcsolatodat, próbáld meg őszintén,
szívből elmondani Neki ezt az imádságot, vagy egy hasonlót a
saját szavaiddal:
Istenem! Tudom, hogy eddig a saját fejem után mentem, sok
bűnt elkövettem, és sokszor megbántottalak téged. Szeretnék
most új életet kezdeni, és kérlek bocsáss meg nekem! Kérlek
töröld el a bűneimet Jézus áldozatával, tisztíts meg engem, és
adj nekem egy teljesen új életet! Szükségem van rá, hogy a
jövőben vezess engem, mert a Te utadon akarok járni.
Köszönöm, hogy elfogadsz engem, segítesz ebben, és velem
jössz a továbbiakban! Ámen.
Talán most úgy érzed, hogy terhek estek le rólad, esetleg kipotyogtak a könnyeid, de lehet, hogy semmi különöset nem
tapasztaltál. Egy dolog azonban biztos: Isten komolyan vette az
imádságodat, és ha te is komolyan mondtad el Neki, akár csak
a legapróbb hiteddel is, akkor valódi változások fognak jönni
az életedbe. Beszélgess Vele minden nap, amikor csak teheted
úgy, ahogy egy baráttal tennéd! Olvasd a Bibliát, kezdd az
Újszövetséggel! Keress megbízható, hiteles hívő embereket,
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akik segítenek téged, hogy növekedhess a hitben! Ha nem
találsz ilyeneket a környezetedben, vedd fel velünk a kapcsolatot a könyvben megadott elérhetőségeken, és mi támogatunk
a továbblépésben!
Menj tovább, ne add fel, ne állj meg, mert SOKKAL TÖBBRE
SZÜLETTÉL!
Szeretettel: Urbán L. Tamás

A műben előforduló bibliai idézetekhez a Nemzetközi Biblia Liga 2013ban megjelent Egyszerű Fordítású Bibliáját (EFO) használtam.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Márk evangéliuma 9:23)
„A hit cselekedetek nélkül halott.” (Jakab levele 2:17)
„Ne félj, csak higgy!” (Márk evangéliuma 5:36)
„Amit vet az ember, azt fogja aratni is!” (Galata levél 6:7)
„Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz, annak
a jutalmát kapja meg.” (Példabeszédek könyve 12:14)
„Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a
munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk!” (Galata levél 6:9)
„Aki másokat felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek könyve 11:25)
„Adjatok, és akkor nektek is adni fognak.” (Lukács evangéliuma 6:38)
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Saját jegyzeteim

94

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
JANUÁR
Január 01.
Előbb-utóbb mindenki elbukik valamiben, de győztesek
csakis azokból lesznek, akik újra és újra talpra állnak.
Január 02.
Lehet, hogy évekig, évtizedekig mentél rossz irányba, de
a jó hír az, hogy bármelyik pillanatban visszafordulhatsz.
Január 03.
Amit vetsz, azt fogod aratni is. Ha pozitív dolgokat vetsz
egy kapcsolatba, jó eredményeket fogsz látni. Ha csupa
negatívumot, akkor ne számíts sok jóra! Ugyanez érvényes az élet minden területén.
Január 04.
Úgy tűnik, a siker összefonódik a cselekvéssel. A sikeres
emberek folyton mozgásban vannak. Követnek el hibákat, de nem adják fel. (Conrad Hilton)
Január 05.
Ha elesel hétszer, kelj fel nyolcszor! Ez a győzelem titka.
Január 06.
Amire bárki más képes, arra képes vagyok én is; amit
ember el tud viselni, azt én is elviselem. Tartásnak
mondják ezt katonanyelven, s körülbelül annyit jelent,
hogy soha, semmilyen körülmények között se hagyd el
magad. (Székely János)
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Január 07.
Ennek a világnak szüksége van arra, ami benned van, és
amit te tudsz adni.
Január 08.
Ha az egész világ azt állítja a rosszról, hogy az jó, attól
még nem válik azzá. Ha tízszer, százszor, ezerszer
annyian ordítják feléd ugyanezt, még akkor sem!
Január 09.
Vagy a saját álmaidat építed fel, vagy valaki másét.
(Farrah Gray)
Január 10.
A cselekvés és a hit embere soha nem adhatja föl,
mindig arra gondol, hogy lehet még tenni valamit.
(Max Gallo)
Január 11.
Kicsiny lépésekkel a legnagyobb álmok is valóra válthatók, de az első lépés lehet a legnehezebb.
Január 12.
A félelem az élet legnagyobb ajándékaitól, a legjobb
dolgoktól is könnyedén meg tud fosztani téged.
Január 13.
Ha a félelem egy ponton megakasztja az életedet, azon
a területen egészen addig nem fogsz tudni fejlődni, amíg
le nem győzöd ezeket a negatív érzéseket.
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Január 14.
A puskagolyót azért gyártják, hogy egyszer célt érjen,
becsapódjon valahová. Ha te nem a küldetésednek
megfelelően élsz, olyan leszel mint a célt tévesztett
puskagolyó, mely süvítve száguld ugyan, de egy nap
erőtlenül hullik majd a földre, vagy fúródik be egy olyan
helyre, ahol semmi keresnivalója.
Január 15.
Amikor egy kisbaba megszületik, és először szívja be
ennek a bolygónak a levegőjét, bizakodunk, hogy valami
jót fog hozni a Földre, valamilyen pozitív változást. A te
életed is így indult. Hol tartasz ma? Hoztál reményt,
segítséget, változást?
Január 16.
Senki sem kötelez rá, hogy jókat gondolj vagy mondj
magadról, vagy a környezetedről. Viszont a saját életed
minőségét alakítod ezekkel!
Január 17.
A bolond folyton csak a jövőről beszél, pedig senki sem
tudja, mit hoz a holnap. (Prédikátor könyve 10:14)
Január 18.
Ha segítesz másoknak elérni, amit szeretnének, közben
te is el fogod érni, amit akartál.
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Január 19.
A siker iránti vágynak nagyobbnak kell lennie, mint a
kudarctól való félelemnek. (Bill Cosby)
Január 20.
A kudarctól nem menekülni kell, hanem tanulni belőle.
Január 21.
Ha te nem törődve a kritikákkal és a gúnyolódásokkal, túl
mersz lépni a saját korlátaidon, a lehetőségek földjét
hagyod hátra azoknak, akik utánad nőnek majd fel, és
példakép lehetsz sokak számára!
Január 22.
Amikor a boldogság irányába egy ajtó bezárul, egy másik
kinyílik; de mi gyakran csak a zárt ajtót bámuljuk, emiatt
nem látjuk az újat, ami megnyílt számunkra.
(Helen Keller)
Január 23.
Néha csupán egyetlen mosoly is megszépítené a
napodat, és segítene, hogy tovább tudj menni. Ezzel
mások is így vannak. Ajándékozd meg őket a te
mosolyoddal!
Január 24.
Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és
hatékonyabb, mintha valaki egyedül dolgozik.
(Prédikátor könyve 4:9)
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Január 25.
Aki rosszul bánik az emberekkel, az előbb-utóbb egyedül
marad.
Január 26.
Nézd végig milyen szokásaid vannak, és megláthatod,
milyen lesz a jövőd. Ha kell, változtass rajtuk! Dobd ki a
szemetet, és hozz helyettük újat!
Január 27.
A saját életedre vonatkozóan a saját döntéseidet kell
meghoznod, és nem azt, amit mások mondanak, ugyanis
ennek a felelőssége is téged fog terhelni.
Január 28.
Tudod mi van a mókuskeréken kívül? A valódi életed, és
a valódi küldetésed.
Január 29.
Légy bátor, lépj ki, és dolgozz meg keményen az
álmaidért! Ne kicsinyes dolgokban gondolkodj, amiket
egy nap elveszíthetsz, hanem az emberek megsegítésében, ami megmarad a szívekben.
Január 30.
Vannak, akik a félelmeiket élik, vannak, akik az álmaikat.
Január 31.
Ha nem szeretnéd, hogy kritizáljanak az emberek, akkor
ne tegyél és ne mondj semmit!
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FEBRUÁR
Február 01.
Ha úgy érzed nincs tovább, és kicsúszott a talaj a lábad
alól, akkor csak egyetlen dolgot kell tenned: fordítsd
hátat ennek a hazugságnak, és menj tovább!
Február 02.
Az, amid most van, annak egy része a régi vágyaid beteljesülése. Ha ezekért nem tudsz naponta hálás lenni, és
nem boldogítanak téged, akkor a mostani álmaid beteljesülése sem fog tudni boldoggá és hálássá tenni.
Február 03.
Állj az őszinték és a bátrak közé, ott van a legtöbb
szabad hely!
Február 04.
Amikor a dolgok rosszra fordulnak, az erősek továbbmennek. (Kimberley Freeman)
Február 05.
Amíg lélegzel, addig még van tovább, és van remény.
Február 06.
Indulj el, és ragyogj, mert erre születtél!
Február 07.
Isten adja az erőt és az akaratot is, melyekkel elérsz
dolgokat. Legyél hát hálás mindenkor, mindenért, mert

100

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
nem mindenkinek természetes az, ami neked megvan!
Február 08.
Az emberek elfelejtik, amiket mondtál, és egy idő után
talán azt is, amiket tettél. De azt soha nem fogják elfelejteni, hogyan érezték magukat veled.
Február 09.
A remény erőt ad neked a kitartáshoz, a kitartás pedig
győzelemre vezet téged.
Február 10.
Nincs olyan mélység, ahonnan ne lenne kiút, csak egy
döntés és végtelen kitartás kell hozzá.
Február 11.
A győztesek azokból a vesztesekből lesznek, akiknek
már elegük van a vesztésből, akik úgy döntenek, hogy
még egyszer talpra állnak, akárhányszor ütik is ki őket.
(Bob Gass)
Február 12.
Hogy mi az a kitartás, és hogy van-e értelme? Nézd csak
meg, ahogy idővel a puha kis esőcseppek hogy megkoptatják a kemény sziklát, vagy nézd meg, ahogy a lágy
vizű folyó milyen mély medreket vág a hegyekbe!
Február 13.
Ha igazán győzni akarsz, akkor előfordulhat, hogy mindent fel kell tenned egy lapra.
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Február 14.
Soha ne mondd, hogy nincs tovább! Csak épp köd van
az úton, és nem látod merre folytatódik.
Február 15.
Ki lehet gúnyolni, meg lehet szégyeníteni, és sok mindent meg lehet tenni azokkal, akik hisznek az álmaikban,
de egy dolgot nem szabad csinálni velük: figyelmen kívül
hagyni őket!
Február 16.
A temetőkben világszerte nem csak több millió meghalt
ember földi maradványa pihen, hanem az a hely a soha
nem látott tehetségek temetője is. Sokan ugyanis a sírba
vitték magukkal azt, amikké válhattak volna.
Február 17.
Törekedj a bölcsességre, törekedj az értelemre!
(Példabeszédek könyve 4:5)
Február 18.
Hinned kell a csodákban!
Február 19.
Ha azt szeretnéd, hogy sok barátod legyen, legyél jó
barát mások számára!
Február 20.
Ha az egész világ azt mondja a feketére, hogy fehér,
attól még nem válik azzá.
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Február 21.
A kritika olyan, mint egy kötél. Vagy megment téged,
vagy megkötöz.
Február 22.
Az indulatos ember nagyokat hibázik.
Február 23.
Ha egyszer majd el kell menned erről a világról, vajon
milyen nyomot hagysz magad után?
Február 24.
Ha nem szállsz szembe a félelmeiddel, csodálatos lehetőségek tömkelege száll veled a sírba, mikor eljön az
ideje, hogy menned kell erről a Földről.
Február 25.
Félelmeink alapja többnyire egy elképzelt negatív
jövőkép. A hangsúly az ELKÉPZELT szón van. A veszteség helyett inkább hidd azt, hogy sikerülnek a dolgaid, és
így hozz döntéseket!
Február 26.
Mondd meg nekem, mid marad, mit tudsz felmutatni, ha
félúton feladtad az álmaidat?
Február 27.
Talán el akarják hitetni veled, hogy az álmaidnak nincs
értelme, de azok nem is azért vannak, hogy értelmük
legyen, hanem azért, hogy megvalósítsd őket.
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Február 28.
Az összetört szívekből szól a legcsodálatosabb dallam.
Február 29.
Ahogyan egy virágnak szüksége van napfényre ahhoz,
hogy életben maradjon, az embernek ugyanígy van szüksége arra, hogy szeretve legyen, és szeretetet adjon.
MÁRCIUS
Március 01.
Ha van egy cél, akkor odavezető útnak is kell lennie.
Március 02.
Adj szeretetet, és szeretve leszel, de ha csak követelőzöl
önző módon, akkor sosem ismered meg az igazi boldogságot!
Március 03.
Olyan életcélra van szükséged, ami valóságos boldogságot hoz neked, nem csak felvillanó örömöt. Olyanra,
ami hosszútávú, és ha elérted, nem torpansz meg, hanem van tovább. Olyan cél kell, ami magasra röpít téged,
és nem érhető el félgőzzel, hanem kihozza belőled a
maximumot.
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Március 04.
Gyermekkorodban ilyen életre vágytál, amit most élsz?
Vagy a többiek más dolgokat mondtak, kinevettek, másfelé tereltek, és feladtál mindent?
Március 05.
Úgy lettünk megalkotva és beállítva, hogy valamennyien
a szeretet koldusai vagyunk.
Március 06.
Amikor járni tanulunk, közben talpra állni, és újra elindulni is meg kell tanulnunk. Ez a kettő együtt jár.
Március 07.
Ez a világ sokkal szegényebb lesz a te megvalósult
álmaid nélkül.
Március 08.
Ha csak azokat szereted, akik téged is szeretnek, nem
vagy különb senkinél. Ha igazán ki akarsz tűnni a szürke
tömegből, szeresd azokat is, akik bántanak!
Március 09.
Az örömtől ragyogó szemek másokat is felvidítanak.
(Példabeszédek könyve 15:30)
Március 10.
Csak néhányan mernek hinni az álmaikban, kockáztatva
azt, hogy a többiek kinézik, kigúnyolják, kiközösítik őket.
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Március 11.
Életed alkonyán majd mutogathatsz mindenkire magad
körül, hogy ezért vagy azért nem tudtad a saját utadat
járni, de belül a szívedben nagyon fájdalmas lesz a felismerés, hogy a te életed a te döntéseiden múlott!
Március 12.
Amíg önmagadat nem tudod elfogadni, addig másokat
sem.
Március 13.
Amid van, abból adj másoknak is, minél többnek, mert
nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe.
(Prédikátor könyve 11:2)
Március 14.
Minden napnak elég a maga baja.
(Máté evangéliuma 6:34)
Március 15.
Ha igazán fontos számodra a célod, akkor megoldást
keresel, ha nem, akkor kifogást.
Március 16.
Nincs olyan, hogy kudarc. Egyszerűen csak felfedeztél
egy újabb módszert, ami nem működik.
Március 17.
Életed minőségének alapja az, hogy miként viszonyulsz
önmagadhoz.
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Március 18.
Néha azt érezzük: „Ezt már nem bírom ki! Nem tudom
megcsinálni.” De ha összeszedjük magunkat, valahogy
mégis sikerül. Mi lenne az eredmény, ha azt mondanánk:
„Képes vagyok rá! Meg fogom csinálni.”?
Március 19.
Ne add fel! Ha megteszed, ugyanolyan leszel, mint mindenki más. (Chris Evert)
Március 20.
Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és
amit tesz, annak a jutalmát kapja meg.
(Példabeszédek könyve 12:14)
Március 21.
Tudod hány gazdag ember áll tehetetlenül a kórházak
várótermében? Igen, tehetetlenül, mert hiába van valakinek egy halom pénze, ha olyan problémával kerül
szembe, ahol a világ összes vagyona sem tud segíteni!
Ezért szükséges, hogy olyan dologra alapozd a hitedet,
ami mindenen átvisz téged.
Március 22.
Minden reggel választhatsz: vagy alszol tovább az álmaiddal, vagy felébredsz, és dolgozol értük.
Március 23.
Minden csoda úgy kezdődik, hogy: MEGPRÓBÁLOM.
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Március 24.
Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon
minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem az.
(Albert Einstein)
Március 25.
Attól, hogy elbuktál, még nem lettél értéktelen! De ha
nem állsz talpra gyorsan, egyre többen átlépnek rajtad
azok közül, akik haladnak elérni saját céljaikat.
Március 26.
Soha, de soha ne add fel a célodat! Még akkor sem, ha
nem látod hogyan tovább.
Március 27.
Többet tenni a világért, mint amennyit a világ tesz érted ez siker. (Henry Ford)
Március 28.
A szeretteink, akik igazán közel állnak hozzánk, ők
tudnak leginkább megbántani bennünket. De amikor ezt
teszik, jusson eszedbe, milyen érzés lenne elveszítened
őket!
Március 29.
Könnyebb megszerezni, amit szeretnénk, mint azután
hálás szívvel élvezni azt. Te hálás tudsz lenni mindazért,
amit eddig elértél? Ha nem, akkor felesleges volt annyit
küzdeni értük.
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Március 30.
A siker titka abban rejlik, hogy eggyel többször kell felállnod, mint ahányszor elesel. (Csontos Márta)
Március 31.
Aki becsületesen él, az biztonságban érezheti magát, de
aki görbe utakon jár, annak mindig résen kell lennie.
ÁPRILIS
Április 01.
A tetteid, és a példa, amit mutatsz másoknak, sokkal
hangosabban beszélnek, mint az, amit mondasz.
Április 02.
Keresd mindig a dolgok jó oldalát!
Április 03.
Az nem baj, ha lassan haladsz a céljaid eléréséhez vezető úton, csak ne állj meg, mert akkor könnyen szem elől
téveszted azt!
Április 04.
Minden újabb kitartó próbálkozással közelebb kerülsz a
győzelemhez, csak nem szabad feladnod!
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Április 05.
Kell, hogy legyen egy mottód! Egy gondolat, egy mondat,
amiben hiszel, és amire a legnehezebb időszakokban is
rá tudsz állni.
Április 06.
Sajnos emberek milliói élnek és halnak meg a Földön
úgy, hogy soha nem töltik be a küldetésüket, létezésük
célját, hanem csak azt teszik, amit szerintük, vagy mások
szerint KELL.
Április 07.
Az álmaid ki akarnak törni a szíved mélyéről, hogy értelmet és célt adjanak az életednek. Hagyd, hogy ez megtörténjen!
Április 08.
Aki pénzimádó, sohasem elégszik meg azzal, amit
szerzett. (Prédikátor könyve 5:10)
Április 09.
Vagy előrelépsz egyet a növekedés irányába, vagy hátrafelé a biztonságba. (Abraham Maslow)
Április 10.
Néha a legnehezebb időszakokban csak arra kell
fókuszálni, hogy túlélj.
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Április 11.
Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba)
Április 12.
Ki tudja hány találmány, könyv, szónoklat, kedves cselekedet, vagy egyéb dolog maradt megvalósítatlan a soha
meg nem élt álmok által?!
Április 13.
Komolyan ilyen sorsot akarsz magadnak? Újabb vágyak,
újabb robotolás, újabb hitel, és még több robotolás, csak
hogy passzolj a tömegbe?
Április 14.
A harcos nem volt mindig harcos, a győztes nem volt
mindig győztes, és a hős sem volt mindig hős. Céljukig
sok fájdalom árán jutottak el.
Április 15.
Ha meg akarod tudni valakiről, hogy milyen ember
valójában, akkor kezdd el dicsérni vagy kritizálni, és rövidesen kiderül.
Április 16.
Ne olyan emberekkel vedd körül magad, akik csak akkor
tudnak elfogadni téged, ha megfelelsz az elvárásaiknak,
hanem olyanokkal, akik úgy szeretnek, ahogy vagy!
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Április 17.
A valódi és igazán izgalmas élet a komfortzónádon kívül
kezdődik.
Április 18.
Bizony nagy igazság, hogy aki akár gondolati, akár a
szavak szintjén semminek tartja önmagát, egy sötét
burokkal vonja körül az életét, ami ahogyan vastagodik,
úgy egyre kevesebb jó dolog jut át rajta.
Április 19.
Ne akarj többet mutatni, mint ami vagy! A világot ugyan
becsaphatod, de ezzel csak még szegényebb leszel.
Április 20.
Ne feledd: az életcélod formálja az egyéniségedet, kitartásodat, és gyakorlatilag meghatároz téged. Ne elégedj
meg csupán apró dolgokkal! Ne légy kicsinyhitű!
Április 21.
Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj! (Walt Disney)
Április 22.
Aki nem tud, nem akar felnézni Istenre, azt tönkreteszik a
bajok. De aki ismeri Őt, az a létező leghatalmasabb segítőtársra talált.
Április 23.
Nem az a maradandó, amit veszel másoknak, hanem az,
amilyen érzést hagysz bennük.
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Április 24.
Ott fenn, ahonnan származol, ott még mindig számítanak
rád. Látják, tudják és átérzik, hogy nehéz itt lent, de tudod mit? Még mindig hisznek benned, hogy amiért
elküldtek, amiért itt élsz a Földön, azt véghez fogod vinni!
Hisznek benned a legvégsőkig.
Április 25.
A célunk megszerzéséhez vezető út sokkal többet adhat,
mint maga a cél elérése.
Április 26.
A folyó és a szikla összecsapásából mindig a folyó kerül
ki győztesen, de nem az erejének, hanem a kitartásának
köszönhetően. (H. Jackson Brown)
Április 27.
A jövőd aszerint alakul, hogy mit teszel meg most, a
jelenben.
Április 28.
Előbb vagy utóbb biztosan meglesz az eredménye a sok
befektetett munkádnak. Kivéve, ha közben feladod.
Április 29.
Sokkal de sokkal többre születtél annál, mint hogy
muszájból élj, és mások utánzója légy!
Április 30.
Bárki bármit is mond rólad, a tényeken semmit nem tud
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változtatni. Egyedi és megismételhetetlen alkotása vagy
Istennek, tehát felbecsülhetetlenül értékes vagy!
MÁJUS
Május 01.
Ha feladod az álmaidat, melyekben egykor talán hittél,
akkor az életcélod megvalósítása, betöltése nélkül fogsz
elmenni erről a Földről.
Május 02.
Van egy képesség, egy tehetség, egy feladat, elhívás,
amire ha rátalálsz, és elkezded azt mások javára használni, akkor az életed egyszer csak értelmet nyer.
Május 03.
Ha elkezded használni a beléd helyezett tehetséget,
egyre jobb leszel benne, de ha nem, akkor elásod talán
egy egész életre.
Május 04.
Ha nem tehetsz nagy dolgokat, tégy apró dolgokat
nagyszerű módon! (Martin Luther King)
Május 05.
Néhány ember annyira szegény, hogy a pénzen kívül
semmije sincs. Ők a legszegényebbek!

114

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
Május 06.
Az egyik legértékesebb ajándék, amit adhatunk egymásnak, az az időnk. Az együtt töltött minőségi idő.
Május 07.
Életed utolsó pillanataiban semmit nem ér majd mindaz,
amit évtizedek alatt összegyűjtöttél.
Május 08.
A szeretet csodákra képes!
Május 09.
Hidd el, hogy sokkal többre születtél annál, mint amit
eddig megéltél az életből!
Május 10.
Legyél fény ebben az egyre sötétedő világban!
Május 11.
Lehetsz tehetséges, lehetsz okos, szép vagy gazdag, de
igazán sikeres soha nem lehetsz kitartás nélkül.
Május 12.
Vannak, akik engednek a félelmeiknek, és vannak, akik
szembeszállnak velük. Te melyik vagy a kettő közül?
Május 13.
A jó cselekedetekben ne fáradjunk el, mert ha nem adjuk
fel, akkor el fog jönni az idő, amikor megkezdjük az
aratást. (Galata levél 6:9)
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Május 14.
Ez a te csatád, és a te felkészülésed. Emberileg nézve
egyedül kell végigcsinálnod. Ha valaki levenné rólad a
kiképzés terhét, akkor nem érne semmit az egész.
Május 15.
Csak akik a legkeményebb kiképzést kapták, azokból
lesznek igazi hősök. Ezért ne akard megspórolni a kellemetlenségeket, ne akard kikerülni a fájdalmakat, ne add
fel a cél előtt, és legfőképpen ne sajnáld magad!
Május 16.
A győztesek olyan vesztesek, akik felálltak, és újra
megpróbálták. (Dennis DeYoung)
Május 17.
Ha éppen vihar van, az még nem jelenti azt, hogy nem a
napfény felé tartasz.
Május 18.
Ha nem fúj a szél a vitorládra, ragadd meg az evezőket!
Május 19.
Amikor ezt a könyvet olvasod, legyen ez a pillanat az,
amire még évek múltán is büszke leszel, mert itt és most
hoztad meg életed legjobb döntéseit! Elhatározásokat,
amik mellett szilárdan kitartottál, makacsul, a legvégsőkig.
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Május 20.
Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok
képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme és ereje van. (Jesse Owens)
Május 21.
A pálya- és munkahely választási döntéseinket sajnos
nem a tehetségünk és küldetésünk, hanem a megszerezhető pénz mennyisége határozza meg. Ezért él a
Földön rengeteg ember, aki muszájból csinálja, amit
csinál, nem pedig azért, mert szereti a hivatását.
Május 22.
Ugyanaz a teher egyeseket összeroppant, másokat megacéloz. Ha elég makacs vagy a túléléshez, akkor te az
utóbbiak közé fogsz tartozni.
Május 23.
Ha jól belegondolsz, ezt a világot mindig azok a tudósok,
művészek, szakemberek vitték előre, akik mertek önmaguk lenni, és hinni az álmaikban.
Május 24.
Mindenkinek hinnie kell valamiben, de vajon érdemes
olyanba fektetni a bizodalmunkat, ami rövidesen elmúlik
vagy megszűnik? Ha már egyszer hiszel valamiben, az
olyan legyen, ami az életed minden területére kihat, és
segítségedre tud lenni bármilyen nehézségben, tragédiában!
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Május 25.
Legyen erős a hited!
Május 26.
A bölcsesség a legfontosabb a világon, tehát igyekezz,
hogy megszerezd! (Példabeszédek könyve 4:7)
Május 27.
Ha úgy érzed, romokban az életed, makacsold meg
magad, állj a romokra, és harcolj tovább a győzelemért!
Május 28.
Türelem nélkül semminek nem válhatsz a mesterévé!
Május 29.
Ma is kaptál 86 400 másodpercet ajándékba. Mit fogsz
kezdeni vele?
Május 30.
Amikor már kimerítettük az összes lehetőséget, jusson
eszünkbe, hogy még nem. (Robert Harold Schuller)
Május 31.
Ha feladod az álmaidat, melyekben hittél, azt fogod
érezni, hogy minden értékét veszítette számodra. Pontosan emiatt él ennyi kiégett és céltalan ember ezen a
bolygón.
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JÚNIUS
Június 01.
Mások elfogadásáért cserébe soha ne add fel azt, aki
valójában vagy, mert akik csak így tudnak elfogadni
téged, azok valójában nem a saját lényedet akarják,
hanem csak egy másolatot magukról.
Június 02.
Amikor elkezdesz tenni mások boldogságáért, egy nap
majd azt veszed észre, hogy a tiéd is megérkezett!
Június 03.
Úgy fuss, hogy győzz!
Június 04.
Ha hittel küzdesz, és megtalálod, eléred az életed célját,
hirtelen majd sokan lesznek körülötted. Talán azok is,
akik addig nem hittek benned.
Június 05.
Minden gyűjteményben azok a legértékesebb darabok,
amikből a legkevesebbet készítették. Belőled csak egyetlenegy darab van az egész bolygón. Hihetetlenül értékes
vagy!
Június 06.
Vedd körül magad azokkal, akiknek ugyanaz a küldetésük, mint neked, és így céljaitok elérésében kölcsönösen segítségére lesztek egymásnak.
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Június 07.
Ha kudarcok értek, és újra kell kezdened a dolgokat, örülj
annak, hogy most valami sokkal jobbat építhetsz!
Június 08.
Sokan vannak, akik arra mennek, amerre a nagy szürke
tömeg hömpölyög. Nincsenek saját céljaik, saját vágyaik,
csak azok, amiket másoktól ellesnek, vagy amit beléjük
diktálnak a reklámok.
Június 09.
És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
(Máté evangéliuma 21,22)
Június 10.
Amikor az életem végén Isten elé állok, remélem, hogy
nem lesz semmiféle olyan kis tehetségem, amire azt
mondhatná, hogy nem használtam ki. (Erma Bombeck)
Június 11.
Ha fontos szeretnél lenni mások számára, akkor ki kell
tűnnöd az emberek közül azzal, hogy teszel értük
valamit.
Június 12.
A bukások fogják megpróbálni a hitedet, és azt, hogy
valóban a helyeden vagy-e, mert ha nem, akkor fel fogod
adni. De ha valóban ez a küldetésed, akkor nem fogod
tudni nem csinálni tovább.
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Június 13.
Azoknak a korlátoknak, amik visszafognak minket álmaink megvalósításától, túlnyomó részét csak belénk nevelték tévesen. Mi pedig hagytuk, hogy megtegyék.
Június 14.
A korlátok csak a fejekben élnek. Így ha használjuk a
képzeletünket, a lehetőségeink korlátlanná válnak.
(Jamie Paolinetti)
Június 15.
Ne feledd: kegyetlen csaták nélkül nem születnek
harcosok, sem pedig hősök!
Június 16.
Az élni és a félni szó között nem csupán egy „F” betű a
különbség, hanem ennél sokkal több! Mégpedig egy
döntés. A te döntésed.
Június 17.
Döngetni ennek a világnak a korlátait, az egy dolog. De
áttörni azokat, és valóra váltani a lehetetlent, nem csak
elszántság kérdése, hanem emberfeletti erőfeszítésbe is
kerül.
Június 18.
Mindenkinek úgysem tudsz megfelelni, úgyhogy legyél
nyugodtan önmagad. Így sem, úgysem fog mindenki
szeretni.
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Június 19.
A siker csodálatos dolog, de az ember nem tud éjszaka
hozzábújni, ha fázik. (Marilyn Monroe)
Június 20.
Átlépni a lehetetlenből a lehetségesbe egy fantasztikusan felemelő érzés, amit neked is meg kell ismerned!
Június 21.
Isten az embert egyszerűnek és becsületesnek teremtette, de az emberek mindenfélét kitaláltak, amivel
bonyolulttá teszik a dolgokat. (Prédikátor könyve 7:29)
Június 22.
Amíg az arcod szomorú, a szíved jobb belátásra tér.
(Prédikátor könyve 7:3)
Június 23.
Gondozd az életedben a reménység kicsiny magját!
Tápláld az abból kifejlődő gyenge hajtást! Ha így teszel,
hamarosan meglátod a csodát, amint a félelmeid helyét
egyre inkább erősödő remény és bizakodás veszi át.
Június 24.
A jóságra néha a pokol kellős közepén bukkan rá az
ember. (Charles Bukowski)
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Június 25.
Te milyen barátokat szeretnél magadnak? Mások is
pontosan ilyeneket. Tehát ha sok barátra vágysz, nincs
más dolgod, mint úgy viselkedni másokkal, ahogyan te
szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Június 26.
Az aggodalom elcsüggeszti, a jó szó pedig felvidítja az
embert. (Példabeszédek könyve 12:25)
Június 27.
Mindenki annyi örömöt talál az életben, amennyit hajlandó benne észrevenni.
Június 28.
A mai nap is egy újabb lehetőség, hogy egy kicsit jobb
hellyé tedd ezt a világot.
Június 29.
Vannak, akik annyira hozzászoktak már a rossz
dolgokhoz az életükben, hogy nem mernek változtatni
semmin.
Június 30.
Adjatok, és akkor nektek is adni fognak.
(Lukács evangéliuma 6:38)
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JÚLIUS
Július 01.
Az egyik fő különbség azok között, akik sikert érnek el,
és akik nem: a kitartás. Az, hogy komolyan veszik, amit
csinálnak! A befektetett munka pedig egyértelműen meghozza a sikert. (Oravecz Nóra)
Július 02.
Ne csüggedj el, ha egy olyan úton kell haladnod, ahol
még senki nem járt előtted, és amit senki nem helyesel!
Küzdj a legvégsőkig, és mutasd meg mindenkinek, hogy
igenis ez egy jó út!
Július 03.
Aki soha nem hibázott, soha nem is próbált ki semmi
újat. (Walt Disney)
Július 04.
Az igaz barát testvérré válik a bajban.
Július 05.
Van egy kiábrándító hírem: ez a világ mindenedet akarja.
Öltözz úgy, mint ők, beszélj és gondolkodj úgy, mint ők,
dolgozz, gályázz muszájból, és ne a saját egyéniségedet, álmaidat éld meg!
Július 06.
Jobb, ha élvezed azt, amid van, mint ha csak álmodozol
arról, amit a lelked kíván. Mert ha mindig mást kívánsz,
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az is hiábavalóság, és csak arra jó, hogy gyötörd
magadat vele. (Prédikátor könyve 6:9)
Július 07.
Úgy tűnik, azok az emberek próbálják leginkább boldoggá tenni a többieket, akik tudják, milyen érzés
összetörve, reményvesztettnek lenni.
Július 08.
Időnként mindannyiunk életébe jönnek olyan emberek,
akik teljesen megrengetik az addigi világunkat, és ezzel
valódi változásra ösztönöznek bennünket.
Július 09.
Soha ne próbálkozz semmivel! Vagy tedd meg, vagy ne
tedd, de ne próbálkozz!
Július 10.
Siker, kudarc, vagy tétlenség? Valamelyik így is, úgy is a
tiéd lesz!
Július 11.
Egyszerűen csak szeress, és meglátod ahogy az emberek szép lassan köréd gyűlnek.
Július 12.
Sokan azt mondják, hogy ami nem megy, azt nem kell
erőltetni. Pedig másodjára, harmadjára vagy negyedjére
mindig jobban és jobban sikerülhet. Egyszer pedig
összejön majd úgy ahogy szeretted volna.
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Július 13.
A kaland akkor kezdődik igazán, amikor a tervek felborulnak.
Július 14.
A saját értékünket szoktuk lemérni abból, mennyire kedvelnek bennünket mások, és ezt milyen mértékben
fejezik ki a számunkra. Pedig a valódi értékünk egyáltalán nem ettől függ.
Július 15.
Ha tudod mi az álmod és a küldetésed, nem hagyhatod,
hogy bárki lebeszéljen róla, mert ezzel az életed értelmét
venné el!
Július 16.
Ez a világ nem nézi jó szemmel a különcöket. Szeretné
eltiporni őket, mert kilógnak a sorból! De ha ezek a bizonyos különcök nem adják fel a küzdelmet, később hősök,
példaképek válnak belőlük.
Július 17.
Indulj el, ahogy vagy. Használd, amid van. Tedd, amit
tudsz. (Arthur Ashe)
Július 18.
Ha van egy mustármagnyi hitetek... semmi sem lehetetlen a számotokra. (Máté evangéliuma 17:20)
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Július 19.
Minden ember szeretne sikeres lenni, viszont kevesen
vannak, akik tesznek is érte valamit!
Július 20.
Mikor mindenki lemond rólad, akkor küzdj a legkeményebben. Mutasd meg nekik, ki vagy valójában!
Július 21.
Nem tudod megváltoztatni, ami történt, amit tettél, vagy
amit veled tettek. De dönthetsz arról, hogy most hogyan
élsz. (Edith Eger)
Július 22.
Ha egy szenvedély ég a szívedben valami iránt, és
nemet mondasz rá, akkor elvágod magad a boldogságtól. A jó hír viszont az, hogy amíg itt élsz a Földön, van
lehetőséged visszatérni a te saját vágányodhoz!
Július 23.
Egy nap majd mindenkinek mennie kell. Ha rajtad lesz a
sor, arra figyelj, nehogy az álmaidat is magaddal vidd a
sírba, mert azért kaptad őket, hogy valóra váltsd.
Július 24.
Ha van valami, amiben hiszel, és a sok fárasztó küzdelem után fel akarod adni, soha de soha ne felejtsd el: a
siker lehet, hogy a kanyar után van, csak még nem
látszik!
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Július 25.
Ha a körülmények nem kedveznek a céljaid eléréséhez,
az nem feltétlenül azt jelenti, hogy rossz úton jársz.
Július 26.
Nem az a lényeg, hogy milyen világban élsz, hanem,
hogy milyen világ él benned! (Popper Péter)
Július 27.
Amire az egyik ember azt mondja, hogy lehetetlen, azt a
másik megcsinálja. Kettejük között a különbség csak az
elszántság.
Július 28.
Ha hihetetlen dolgokat akarsz véghezvinni, számíts rá,
hogy talán mindent fel kell adnod, ami addig biztos pont
volt az életedben!
Július 29.
Élj úgy, hogy egy szép emlék maradj ennek a világnak,
ha már nem leszel itt!
Július 30.
A csúcson mindig van hely, de annyi sosincs, hogy
leülhess. (Tarjányi Péter)
Július 31.
Addig szeress, örülj és küzdj, amíg még lehet, hiszen a
holnapot senki sem garantálja!
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AUGUSZTUS
Augusztus 01.
Ha folyton csak magadból adsz másoknak, de nem tudsz
feltöltődni, akkor feléled a mentális, szellemi tartalékaidat, és menthetetlenül ki fogsz égni. A túlélésed érdekében meg kell tanulnod kikapcsolódni, ha eddig ezt nem
tetted!
Augusztus 02.
A bukás és a boldogtalanság titka az, ha megpróbálsz
mindenkinek megfelelni.
Augusztus 03.
Inspiráló azt gondolni, hogy küldetésed van ezen a
bolygón, és kényelmes azt hinni, hogy csak úgy céltalanul vagy itt. Te melyiket vallod?
Augusztus 04.
Senki sem született cél nélkül, mindenkinek van küldetése ezen a bolygón. Sajnos azonban kevesen fordítanak
időt és energiát arra, hogy ezt megtalálják.
Augusztus 05.
Lusta emberek között nem fogsz előre haladni, csak
olyanok között, akik sokat várnak tőled, s maguktól.
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Augusztus 06.
Aki bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz, de ha
ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül.
(Példabeszédek könyve 13:20)
Augusztus 07.
Az, hogy újra és újra elesel, majd makacsul talpra állsz,
hozzá tartozik annak az embernek a lényéhez, akivé
válni fogsz.
Augusztus 08.
Te csak menj előre rendületlenül, ne nézz se jobbra, sem
pedig balra! Ne törődj az ütésekkel, és a szemeidet le ne
vedd a célról!
Augusztus 09.
A pesszimisták a nehézséget látják minden lehetőségben. Az optimisták a lehetőséget látják minden nehézségben. (Winston Churchill)
Augusztus 10.
Nem tudsz úgy átvinni valakit a csónakodon a túlsó
partra, hogy te magad is meg ne érkezz. Ha másnak
segítesz, az neked is segítség, mert jobbá tesz téged, és
értelmet ad az életednek.
Augusztus 11.
Annyira rohanunk a mindennapokban, hogy néha meg
kellene állnunk megvárni, hogy a gondolataink utolérjenek bennünket.
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Augusztus 12.
Egy kicsi bátorságban hatalmas győzelem rejlik.
Augusztus 13.
Amíg nem a saját életedet éled, hanem másoknak
akarsz megfelelni, soha nem leszel boldog.
Augusztus 14.
Honnan tudhatod, hogy a jó úton jársz, és a küldetésednek megfelelően élsz? Onnan, hogy minden egyes
nap örömmel teszed a dolgodat.
Augusztus 15.
Attól még senki nem lett több, hogy másokat kevesebbnek nézett. Esetleg csak egy ideig úgy érezte magát.
Augusztus 16.
Ha magad körül mindenfelé feladott álmokat, kiégett,
agyonhajszolt embereket látsz, attól ez még nem lesz jó
és helyes hozzáállás.
Augusztus 17.
Bizony, az ember csupaszon jön ki az anyja méhéből, és
mikor el kell mennie, akkor is meztelenül megy el.
Semmit nem vihet magával abból, amiért oly sokat
fáradozott. (Prédikátor könyve 5:15)
Augusztus 18.
A gyenge ember mások megalázása, lehúzása által akar
erősnek látszani, az erős pedig felemel másokat.
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Augusztus 19.
Tartsd ébren másokban a reményt, hogy a lehetetlen
igenis elérhető, és valódi csodák fognak megtörténni a
szemeid előtt!
Augusztus 20.
Pénz, pénz, pénz! Ezt majmolja az egész világ. Lehetsz
te is egy közülük, és elveszíthetsz mindent. Önmagadat,
az álmaidat, és az örömödet is.
Augusztus 21.
Az a boldogság, amikor el tudod engedni, hogy milyennek kellene lennie az életednek, és meg tudod ünnepelni
azt, amilyen most.
Augusztus 22.
Minden nehézségből lehet előnyt kovácsolni. Ha mást
nem, akkor azt, hogy sokkal erősebb leszel, miután
legyőzted.
Augusztus 23.
A békesség gyermeke legyél, ne a kapkodás fia!
Augusztus 24.
Ha nem tehetsz nagy dolgokat, tégy apró dolgokat nagyszerű módon! (Martin Luther King)
Augusztus 25.
Számodra milyen határvonalakat állítottak fel a körülötted
élők? Mire nem vagy képes szerintük? Elhitted ezeket?
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Augusztus 26.
Te csak higgy és cselekedj! Isten tudja mi az Ő dolga.
Augusztus 27.
A hit cselekedetek nélkül halott. Nem ér semmit, mert
nem hatékony. (Jakab levele 2:17)
Augusztus 28.
Ha mindened megvan, de nem tudsz szeretetet, törődést
adni mások felé, előbb-utóbb úgy fogod érezni, hogy egy
lyukas garast sem ér az életed. Szeress szóval és
tettekkel is, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy sokkal
fontosabb vagy az emberek számára! Valahogy többen
fognak kedvelni, értékelni és becsülni téged.
Augusztus 29.
Ha minden oldalról körülvettek a problémák és a bajok,
nézz fel, és jusson eszedbe, hogy a felhők felett mindig
süt a nap!
Augusztus 30.
A negatív embereknek minden lehetőségre van egy
kifogásuk.
Augusztus 31.
A szeretetet és a hűséget soha el ne hagyd!
(Példabeszédek könyve 3:3)
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SZEPTEMBER
Szeptember 01.
Nézd meg a hangyákat és a méheket, és tanulj tőlük!
Senki nem liheg a sarkukban, hogy munkára ösztönözze
őket, mégis milyen szorgalmasak!
Szeptember 02.
A Biblia az ember „használati utasítása”. Minden élethelyzetre találsz benne megoldást, csak tudnod kell, hol
keresd!
Szeptember 03.
Minden egyes emberre lett bízva egy vagy több
képesség, és bizony mi döntjük el, hogy befektetjük,
használjuk-e, vagy elássuk a kincseinket.
Szeptember 04.
Sokkal drágább az életed annál, mint hogy elszalasztott
lehetőségekkel legyen tele.
Szeptember 05.
Lehet, hogy tudod mit kell tenned, de még küzdened kell
azért, hogy meg tudd tenni. (Mai Ige)
Szeptember 06.
Ha elég elszánt és kitartó vagy, teljesen mindegy honnan
jöttél, egyenlő eséllyel indulhatsz bárkivel.
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Szeptember 07.
Legyen az a munkád és a hivatásod, amit szeretsz
csinálni, és ne az, amit muszáj! Ha ragaszkodsz ehhez,
és így élsz, nem leszel középszerű sablon ember, vagy
egy széria gyártmány, hanem rögtön egyedivé válsz.
Szeptember 08.
Egy harcos jellem minden rosszban a kihívást látja, míg
a hétköznapi ember csak bajnak tekinti, ha valami nem
úgy alakul, ahogyan szeretné.
Szeptember 09.
Földi életünk nem más, mint a születésünk és a halálunk
dátuma közötti időszak, amit egy kicsiny kötőjel fog majd
jelezni a sírkövünkön. Biztos, hogy ezt a kis időt az
alapján akarod leélni, amit mások mondanak rólad?
Szeptember 10.
Tarts ki a fájdalmak, a kudarcok, a gúnyos kacajok, a
csüggedés ellenére, és meglátod, egyszer majd tátani
fogják a szájukat, hogy hittel hova lehet eljutni!
Szeptember 11.
Ha azt mondod magadban: „Nem tudok festeni.“, akkor a
festék valóban elhallgat benned.
(Vincent Van Gogh)
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Szeptember 12.
Mikor úgy érzed, semmi esélyed ebben a sötét világban,
jusson eszedbe, hogy a csillagok nem tudnak ragyogni
sötétség nélkül.
Szeptember 13.
A félelem szerteszét garázdálkodik a világban, hogy
minél többeket megkötözzön, megraboljon, megnyomorítson. Egyedül te döntöd el, mit tehet veled.
Szeptember 14.
Ha pusztán félelemből döntesz a rosszabb, gyengébb
lehetőségek mellett az életben, vagy ugyanezen okból
egyszerűen nem lépsz semmit, és maradsz az addigi
állapotodban, máris meg lettél rabolva.
Szeptember 15.
Ha valaki annyira őrült, hogy azt gondolja változást tud
hozni a világba, ahhoz is elég őrült, hogy ezt meg is
tegye.
Szeptember 16.
Szemed előre nézzen, figyelj az útra, tekinteted tartsd a
célodon! (Példabeszédek könyve 4:25)
Szeptember 17.
Előbb csináld azt, ami szükséges, azután azt, ami
lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen!
(Assisi Szent Ferenc)
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Szeptember 18.
A lehetetlen dolgokat csakis azok érik el, akik még akkor
is próbálkoznak, mikor mindenki más már feladta.
Szeptember 19.
Ha tragédiát éltél át, és összetört a szíved, ha megbántottak, beléd rúgtak, földre kényszerítettek, az utolsó
csepp lelkierődet összeszedve állj fel, indulj el azok felé,
akik talán még nálad is rosszabb helyzetben vannak!
Nyújtsd ki a kezeidet és adj nekik! Ekkor te magad is erőt
fogsz kapni!
Szeptember 20.
Ha nem kapod meg az áhított csodádat, legyél te azzá
mások számára!
Szeptember 21.
Ahhoz, hogy egy összetört életből csodálatos dolgok
fakadjanak, nem kell más, mint egy cseppnyi remény.
Szeptember 22.
Sokan néznek rád rossz szemmel, irigykedve, ha az
álmaidat mered követni, de mélyen legbelül ők is szeretnének ilyen bátrak és kitartóak lenni.
Szeptember 23.
Ha a szíved száz százalékosan akar valamit, akkor a
tested képes azt a legvégsőkig csinálni.
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Szeptember 24.
A te időd is kíméletlenül rohan. Élj hát értékes életet,
amíg még itt vagy a Földön!
Szeptember 25.
Aki másokat felüdít, maga is felüdül.
(Példabeszédek könyve 11:25)
Szeptember 26.
Vannak, akik minden erejükkel azon vannak, hogy valóra
váltsák az álmukat, és vannak, akik még álmodni sem
mernek. Te melyik vagy?
Szeptember 27.
A győzelemért mindig árat kell fizetni. Kész vagy rá?
Szeptember 28.
Soha ne add fel az álmaidat, mert nem tudhatod, hogy
nem-e épp a következő próbálkozásod lett volna sikeres!
Akkor pedig minden addigi erőfeszítésed hiábavaló volt.
Szeptember 29.
Ha elkezdesz másokért tenni valamit, rá fogsz jönni, nem
az az életed célja, hogy a magad boldogságát keresd
csupán, hanem az, hogy a többiekét is.
Szeptember 30.
Még ha mindenki azt mondja is, hogy normális dolog
feladni az álmaidat és a küldetésedet azért, hogy a nagy
tömeghez tartozz, attól ez még nem lesz igaz!
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OKTÓBER
Október 01.
Valaki egy napon majd bebizonyítja a te küldetésedről,
hogy egyáltalán nem lehetetlen. Vagy te leszel az, vagy
valaki olyan, aki bátrabb nálad.
Október 02.
A múltad inspirálhat is téged, de rabságban is tarthat egy
életre. A döntés egyedül a te kezedben van.
Október 03.
Melyik a fájdalmasabb? Ha bátran kilépsz egy dologban,
és elutasítást kapsz, vagy ha nem teszel semmit, de
később kiderül, hogy sikered lett volna?
Október 04.
Akik egyedül a célra fókuszálnak, azok győztesek
lesznek, akik pedig a nehézségekre, azok veszítenek.
Október 05.
Arra születtél, hogy egyéniség legyél, és a neked szánt
célok szerint élj, nem arra, hogy másokat utánozz azért,
hogy elfogadjanak.
Október 06.
Ne akarj mindenáron beleolvadni a körülötted élő
világba, hanem bátran légy önmagad!
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Október 07.
Válaszd a boldogságot! Dönts úgy, hogy a körülmények
ellenére igenis megelégedett életet fogsz élni! Legyél
ebben hajthatatlan, makacs és kitartó!
Október 08.
Ha nincsenek terveid, az sokkal nagyobb fájdalom, mint
mikor nem éred el a céljaidat!
Október 09.
Az idő homokjában hagyott lábnyomokat soha nem
üldögéléssel hozták létre. Ha valami maradandót
szeretnél hátrahagyni ebben a világban, akkor talpra kell
állnod, és tenni érte.
Október 10.
A nehézségek a célhoz közeledve fokozódnak. (Goethe)
Október 11.
Akarat és elszántság nélkül közel sem tudsz annyit
teljesíteni, mint ezekkel felfegyverkezve. Akkor inkább
jobb, ha feladod a küzdelmet.
Október 12.
Veszíteni egy dolog, és feladni megint más.
(Michael J. Fox)
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Október 13.
Ha nem éltek volna olyan emberek a Földön, akik hittek
az álmaikban, és tenni is hajlandók voltak azokért, akkor
ez a világ még mindig a kőkorszakban élne.
Október 14.
Aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne, a
bölcs beszéde pedig meggyógyít.
(Példabeszédek könyve 12:18)
Október 15.
Mindent végigcsinálhat az ember mosollyal az arcán.
Még azt is, amiről más azt gondolja, hogy lehetetlen.
(Lippai Marianna)
Október 16.
Ez a nap is egy ajándék számodra. Az ajándékot pedig
illik megbecsülni.
Október 17.
Nem kell nagy dolgokra várni. Csak ott kezdd el, ahol
vagy! Használd azt, amid van! Tedd meg azt, amit meg
tudsz tenni, és máris elindultál a lehetetlen megvalósításában!
Október 18.
Mint amikor egy mozdony rázökken a sínpárra, vagy
amikor egy hajót először bocsájtanak a vízre, olyan az a
pillanat, mikor megtalálod az életed célját!
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Október 19.
Akárhányszor megpróbálod feladni a reményt, az mindig
azt suttogja: Csak még egyszer, utoljára...
Október 20.
Ha az ember hibázik, az nem azt jelenti, hogy végleg fel
kell adni, és hátat fordítani, hanem csak annyit, hogy újra
kell próbálkozni.
Október 21.
Mindig két út van előtted: a biztonságosabb, és az,
amelyre születtél. (Nedeczky Júlia)
Október 22.
Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
(Máté evangéliuma 6:21)
Október 23.
Te melyiket választod? Szembeszállsz a félelmeiddel, és
előbb-utóbb győzöl, vagy hagyod, hogy egészen a halálod pillanatáig megkötözzenek, megraboljanak téged?
Október 24.
Egyedül küzdeni az álmaidért még mindig jobb, mint
valódi célok nélkül, illúziók között élni.
Október 25.
Az életednek nem egy kis lelkesedésre van szüksége,
hanem valódi boldogságra, és valódi változásokra.
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Október 26.
Boldogok, akik sohasem ismerik a kudarcot és a megaláztatást, de még boldogabbak, akik a legfájóbb vereségből is talpra állnak. (Hárs Ernő)
Október 27.
Időnként mindannyiunk sorsában előfordulnak olyan
emberek, akik teljesen megrengetik az addigi világunkat.
Erre azért van szükség, mert ilyenkor egy újfajta rend
alakul ki az életünkben.
Október 28.
Ha pofont kapsz az élettől, két kérdést tehetsz fel: mit
tanulhatsz belőle, és hogyan fordíthatod azt a hasznodra? (Domján László)
Október 29.
Az igazi szeretet annyira nagyvonalú, hogy még a bántásokat is képes elviselni.
Október 30.
Ha te is azt reméled, hogy a boldogságot és az örömöt a
jövőben fogod megtalálni, akkor állj meg, és nézz körül
alaposan! Bőven van minek örülnöd ma is.
Október 31.
Amilyen mértékkel adtok másnak, ti is ugyanolyan
mérték szerint fogtok kapni. (Lukács evangéliuma 6:38)
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NOVEMBER
November 01.
A hit hegyeket képes elmozdítani az életedben.
November 02.
Az ostoba ember utálja a bölcs tanácsokat.
November 03.
Ha feladtad volna a próbálkozást, mikor kisgyermekként
járni tanultál, még ma sem tudnál menni. Akkor most
miért nem vagy olyan kitartó?
November 04.
A múlt már nem létezik, csak az emlékeidben. A jövő
még nem létezik, csak találgatod. Szerinted akkor mikor
kellene változtatnod az életed alakulásán?
November 05.
Szeretetet adni nagyon sokféleképpen lehet. Egy
süteménnyel, egy mosollyal, egy kedves szóval, vagy
ahogy épp szeretnéd. Ha te is erre az útra lépsz, meg
fogja színesíteni az életedet.
November 06.
Amikor egy üzletember megköt egy üzletet, hisz annak a
sikerében. Mikor két ember összeházasodik, hisznek a
boldogságukban. Mikor elindulsz vásárolni, hiszel benne,
hogy meg tudod venni, amire szükséged van. Mindenhez
hit kell. Te miben hiszel az életedre vonatkozóan?

144

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
November 07.
Az élet olyan, mint egy maratoni futás. Nem elsősorban
az elindulás számít, hanem a kitartásod fogja eldönteni,
hogyan érsz a célba.
November 08.
Az önsajnálat olyan, mint a mocsár. Ha nem lépsz ki
belőle időben, egyre mélyebbre és mélyebbre fogsz
süllyedni.
November 09.
Mindent, amit megtehetsz, vagy meg kell tenned, vidd
véghez teljes szívvel és képességeid szerint!
(Prédikátor könyve 9:10)
November 10.
Menj vissza a gyermekkori vágyaidhoz! Ott fogod valahol
megtalálni azt a küldetést, amire születtél.
November 11.
Vajon milyen gyorsan tudsz futni? És ha mondjuk az
életed múlna rajta? Ez is azt bizonyítja, hogy kellő
motivációval hihetetlen eredményekre vagyunk képesek.
November 12.
Arról, ahogyan másokról beszélsz, tudni fogják, hogy te
milyen ember vagy.
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November 13.
A legtöbben csak álmodnak a sikerről, míg mások felkelnek, és kőkeményen megdolgoznak érte.
November 14.
Ne szomorkodj, ha valami szépet csinálsz, és senki nem
veszi észre! A nap is minden reggel csodálatos előadást
tart, pedig a közönség nagy része alszik. (John Lennon)
November 15.
Nem létezik a Földön olyan ember, aki hálátlan is, és
boldog is egyszerre.
November 16.
Amikor minden erőddel küzdesz a céljaidért, az olyan,
mintha az elszántságod egyfajta páncélt vonna köréd a
kritikusaiddal és a hitetlenkedőkkel szemben. Nem
tehetsz másként, csak így győzhetsz.
November 17.
Merj egyedül és csendben lenni, mert a legnagyobb
dolgok ezekben a pillanatokban születnek.
November 18.
Legyen a te hited szerint! (Máté evangéliuma 8:13)
November 19.
Ha valamit el szeretnél érni, először egy másik dolgot fel
kell áldoznod érte.

146

SOKKAL TÖBBRE SZÜLETTÉL
November 20.
A szeretet türelmes.
November 21.
Ha éppen a poklok poklán is mégy keresztül, akkor sem
állhatsz meg! Tovább kell menned, mielőtt elkezdesz
süllyedni az önsajnálat és a fájdalom bűzös mocsarában.
November 22.
Amikor végre a tettek mezejére lépsz, váratlan események, találkozások, támogatók fognak a segítségedre
sietni. Az eltökéltség mágnesként vonzza a segítséget.
(Napoleon Hill)
November 23.
Mikor valaki azt mondja neked, hogy ez vagy az a dolog
nem fog menni, mert eddig még senkinek sem sikerült,
akkor örülj neki, hogy te lehetsz az első, aki megteszi!
November 24.
Győztessé nem akkor válsz, mikor mások küzdelmeit
nézed, hanem amikor te magad veszed a fáradtságot,
elindulsz, harcolsz, és győzelmet aratsz.
November 25.
Sokan azért mondják neked, hogy nem tudod megcsinálni, mert nekik nem megy!
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November 26.
Az örömtől ragyogó szemek másokat is felvidítanak.
(Példabeszédek könyve 15:30)
November 27.
Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem
élvezettel csinálnak.
November 28.
Tudnod kell valamit: ha elindulsz az életcélod, az álmaid
felé, sokan el fognak majd hagyni téged. Talán jönnek
helyettük újak, akik hisznek az utadban, de az is lehet,
hogy teljesen egyedül fogsz beérni a célba.
November 29.
Ha szeretnéd megtudni, milyen fontos vagy, ejts egy
könnycseppet, és figyeld meg, hányan sietnek a segítségedre!
November 30.
Tarts ki! Néha az egyetlen kiút, ha végigcsináljuk a
dolgot. (Bob Gass)
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DECEMBER
December 01.
Ha szivárványt akarsz látni, el kell viselned az esőt.
(Dolly Patron)
December 02.
Ha bajnokként szeretnél élni, ne felejtsd el, hogy azért
előbb keményen meg kell küzdened!
December 03.
Csak rajtad múlik, úgy táncolsz-e, mint az egész világ,
vagy saját dallamot alkotsz magadnak.
December 04.
Mikor jól megy a sorod, örülj neki! Mikor pedig rossz
napok jönnek, gondold meg, hogy ezt is, azt is Isten
adta. (Prédikátor könyve 7:14)
December 05.
Ha nem tudod győztesként látni, elképzelni magad, akkor
soha nem is fogsz tudni úgy teljesíteni!
December 06.
Minden napot fejezz be úgy, hogy te mindent megtettél.
Tanulj belőle, de zárd is le. Holnap új nap kezdődik.
(Ralph Waldo Emerson)
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December 07.
Nagyon sok dologról állították a történelem folyamán,
hogy lehetetlen, de a legtöbbről később bebizonyosodott,
hogy nem az.
December 08.
A bátorság teszi a lehetőséget harccá, a kitartás pedig
győzelemmé kovácsolja.
December 09.
A te álmod, a te utad, a te célod, a te harcod, és a te
győzelmed.
December 10.
Nem az a baj, ha kihűl a szíved, vagy belefáradsz a
dolgokba, hanem az, ha belenyugszol mindebbe!
December 11.
Az élet alaposan megtépáz mindenkit. Annyit tehetünk,
hogy felszedegetjük megtépázott darabkáinkat, és újra
összerakjuk magunkat. (L. A. Casey)
December 12.
Minden egyes küzdelem tanít valamit. Még az is, amit
elvesztettél.
December 13.
Ha nem a megfelelő irányba haladsz, hiába vagy kitartó,
mert el fogod véteni a célt.
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December 14.
Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót! (Milton Berle)
December 15.
A legtöbb ember azt hiszi, hogy az élete abban a másodpercben változik meg örökre, amikor áthalad a célvonalon. De nem! Az életed abban a másodpercben változik
meg örökre, amikor eldöntöd, hogy odaállsz a startvonalra!
December 16.
Küzdj úgy, mintha ez lenne az utolsó napod itt a Földön,
de ültess fát, és higgy a holnapban!
December 17.
Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek,
és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják
nektek az ajtót! (Máté evangéliuma 7:7)
December 18.
Ha kaptál egy álmot a szívedbe, és tehetséget valamihez, akkor nem gondolod, hogy minden mást is megkaptál ahhoz, hogy az elhívásod szerint élj?
December 19.
Ha sikeres akarsz lenni, olyan emberekkel vedd körül
magad, akiknek ugyanaz a küldetése, mint neked!
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December 20.
Mosolyogj úgy, mintha még soha nem bántott volna meg
senki, és meglátod, szebb lesz körülötted a világ!
December 21.
Ne a kritikáktól félj, hanem attól, hogy ezek visszatartanak téged a tettektől!
December 22.
A győztesek általában vesztesként kezdik, csak tovább
küzdenek!
December 23.
Ha nem akarsz egy unalmas, szürke, földhözragadt,
tétlen életet élni, és szeretnél hihetetlen dolgokat elérni,
kell, hogy legyen benned egy cseppnyi őrültség!
December 24.
Arra születtél, hogy a tehetségeddel, amiben a legjobb
vagy, segíts másoknak, és ezzel jobb hellyé tedd ezt a
világot. Csak meg kell találnod a módját.
December 25.
Szeretnéd magad értékesebbnek, fontosabbnak érezni?
Szeretnéd, hogy odafigyeljenek rád? Akkor legyél fény!
Világíts az embereknek ebben a sötét világban, mert
mindenki a fény után megy!
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December 26.
Csak ha el tudod engedni a jó dolgokat, akkor fogod
meglátni, hogy még sokkal jobbak várnak rád.
December 27.
Egy összetört szív, egy romokban heverő élet a legtökéletesebb állapot az új kezdethez. Miért? Mert a hegymászók is lentről indulnak a csúcs meghódítására.
December 28.
Ne félj a csendtől, és ne félj egyedül lenni, mert lehet,
hogy pont a semmi közepén fogod megtalálni önmagad!
December 29.
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd
magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is.
(Máté evangéliuma 6:34)
December 30.
Harcolj úgy, mintha sosem vesztettél volna még csatát,
mert akkor nem fogsz félni a kudarctól!
December 31.
Merj élni! Merj szeretni! Merj hinni, és tenni az álmokért,
melyeket fentről kaptál!
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