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Maxinak és a csodálatos anyukájának ajánlva,
akiket nagyon szeretek!

Hálás vagyok minden egyes pillanatért,
amit a férjemmel tölthetek.
Általa még boldogabb az életem.
Köszönöm, Sankó, hogy együtt majd helyett MOST élünk,
teszünk magunkért és másokért!
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Mosolygó-Marján Erzsébet,
köszönöm, hogy segítettél megvalósítani
a Lelkierő az élethez című újabb könyvemet!
Imádom, hogy még a neved is mosolyog!
Ha Te is könyvet szeretnél kiadni,
helyesen leírni gondolataid,
a legjobb szívvel ajánlom Őt!
www.helyesenmagyarul.hu
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Előszó a feleségem könyvéhez
Egy nap úgy tűnt, elvesztettem mindent. A barátnőmet, a vállalkozásomat, a pénzemet, az albérletemet, és az élet rákényszerített, hogy újrakezdjem azt.
Ott ültem a belvárosban a földön, és azon gondolkodtam,
merre tovább? Az járt a fejemben, hogy miből fogok megélni,
hol fogok aludni éjszaka? Foglalkoztatott az a kérdés is, hogyha nem az a lány a legigazabb másik felem, aki éppen elhagyott, akkor ki?
Találkozni akarok vele, a legigazabb másik felemmel, legyen előttem nyomban!
A gyomrom korgott, akkor még kakaós csigára se futotta,
egy hajszálon múlott, hogy az utcán pénzt kérjek bárkitől, aki
elém kerül. Aztán szereztem munkát, ha akkor nem is a legjobbat, viszont idővel már tudtam hol lakni és ruházkodni, de
lelkileg még mindig cefetül éreztem magam.
Azon gondolkodtam, miért történt ez az egész velem? Miért? Majd úgy éreztem, fogódzkodókra van szükségem, azokat
az igaz történeteket kerestem, amik valódi, igaz kapaszkodókat
tudtak adni ahhoz, hogy az életem újra olyan legyen, amelyben
örömmel élek.
Ezért faltam a könyveket, és kerestem azokat az igaz történeteket, amelyek tudnak emelni, tudnak nekem segíteni,
amelyek által több lehetek, amelyek által el tudom hinni, ha
másnak sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Nekem is lehet egy
fantasztikus feleségem, én is élhetek egy tóparti házban, nekem is lehet csodálatos az életem.
Nézőpontot váltottam, és bár még Budapest nyolcadik kerületének egyik legmocskosabb utcája nézett velem szembe,
www.21napaboldogsagert.hu |
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elkezdtem benne hinni, hogy igen, nekem is lehet fantasztikus
az életem.
Bár munkám már volt, de pénzem még nagyon nem. Nem
fért bele, hogy minden napra ebédet vegyek magamnak. Volt,
hogy már annyira éhes voltam, hogy kivettem a kasszából a
munkahelyemen egy kakaós csigára valót, és bíztam benne,
hamarosan vissza is tudom tenni.
Közben az igaz történetek által, amiket olvastam, egyre inkább elhittem, hogy képes vagyok megváltoztatni az életemet,
és magasabb színvonalon élni a létezésemet. Sokkal magasabb
életminőségben, sokkal boldogabban!
Akkoriban azt tanultam, ha másnak adok, akkor általa én
is több leszek, és egyben megfeledkezhetek az aktuális problémákról, legalább addig, míg másokra figyelek. Gondolkodtam azon is, mit adhatnék én a világnak? Akkor még nem
volt saját lakásom, éppenhogy a húszas éveim végén jártam,
de már több tucat albérlet volt mögöttem, és rengeteg munkahely.
De ahogy magamévá tettem azt a mondatot, hogyha másoknak adok, én leszek több általa, akkor elkezdett az életem
még inkább megváltozni, emelkedni.
Jobb állásom lett, jobb ruhákat engedhettem meg magamnak, elkezdtem törleszteni a tartozásaimat, és akkoriban nagyon sok mindent tettem azért, hogy másoknak tényleg jobb
legyen.
Hajléktalankórházba jártam ételt osztogatni, amiket hajnalban hoztam el több pékségből, akik felajánlották, amit nem
adtak el. A kórházban beszélgettem az ott élőkkel, és hajléktalanokat ölelgettem, vagy vittem őket a boltba vásárolni, és
fizettem, amit kértek. Rájöttem, igaz, tényleg igaz!
16
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Én is tudok mit adni a világnak, hiszen lehet valaki nálam
sokkal-sokkal lentebb, és ha én adok, azzal tényleg nekem és
másnak is jobb lesz. Az élet valahogy többszörösen adja viszsza.
Akkoriban az járt a fejemben, a legnagyobb ugrást külsőleg
talán egy tóparti lakásban való boldog élet jelentené a legigazabb társammal.
Elkezdtem hát ezt lerajzolni, egy tollal, egy cetlire, egy tavat,
egy szép házat, és amit szeretnék, csak rajzoltam újra és újra,
rengeteg cetlit rajzoltam tele, miközben dolgoztam, és már eltartottam magam. Gondolataim azonban már azt látták, amit
szeretnék, nem azt, ami akkor körbevett.
Mindennél jobban vágytam egy saját lakásra a világ legszebb tavának a partján, az igazi társammal együtt. Azt, hogy
olyan ételeket ehessek, amilyenekre csak vágyom, olyan ruhákban járjak, amilyenekre csak vágyom.
Egy nap az ég felé fordultam, a csillagokat néztem, és azon
gondolkodtam, mi értelme lehetne még igazán az én életemnek? Majd azt mondtam, amíg élek, történeteket szeretnék átadni több tízezer embernek, amelyek által szebb és jobb életet
élhetnek. És amire akkor még ennél is jobban vágytam, az az,
ha nem a volt barátnőm a legigazabb másik felem, akkor most
már tényleg adja nekem oda az élet azt, aki viszont nekem a
legigazabb másik részem!
Éltem tovább az életem, könyvírásba fogtam, volt, amikor
éjszaka a munkahelyemen aludtam, hogy időt nyerjek, és csak
írtam és írtam, és a hónom alatt a kézirattal elindultam egy
előadásra. Ott megláttam egy lányt, akire mikor ránéztem, azt
mondtam: Én nem megyek oda hozzá, ha úgy kell lennie, jöjjön oda hozzám most ő!
www.21napaboldogsagert.hu |
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Ekkor – mintha csak meghallotta volna a gondolataimat
– odajött hozzám, hogy segítenék-e neki felmenni a lépcsőn?
Mosolyogtam, mert mikor a szemedbe néztem, éreztem, hogy
te vagy az: Csillaglány! Földi neveden, ebben az életedben
Hozleiter Fanny Mosolyka.
Tudtam, hogy már ismerlek téged, láttam a szemedben,
hogy találkoztunk más világokban, más életekben, és köszönöm, hogy felismerhettem ezt.
Köszönöm, hogy pár hét után a feleségem lettél, hogy folyton a Balatonra jártunk, és mikor még egyikünknek sem volt
rá pénze, már akkor tovább álmodoztunk, és tettünk azért,
hogy együtt élhessünk egy Balaton-parti lakásban, míg dobban a szívünk, és él a testünk. Sőt, hogy utána is találkozunk,
újra és újra életeken át.
Miközben ezeket a sorokat írom, te már több mint 7 éve a
feleségem vagy.
A legcsodálatosabb nő, akivel valaha találkoztam! Örülök,
hogy olyannak fogadjuk el egymást, amilyenek vagyunk. Hogy
együtt fejlődünk tovább.
Amikor megismertelek, elmentem a könyvbemutatódra.
Akkor jött ki az első könyved, a Te döntesz. A metróaluljáróban vettem neked egy virágot egy idős nénitől.
És ekkor még csak álmodoztunk együtt arról, ami ma már
történik, együttes erővel létrehoztuk a Mosolyka – Majd helyett MOST film igaz egész estés történetét barátunk, Vékony
Zoli segítségével, ami már több ezer embernek segített boldogabb életet élni, kijönni a mélypontról, és újra szárnyalni.
Ahogy annak a párnak is, akik fel akarták bontani a házasságukat, de a filmünk megnézése után úgy döntöttek, együtt
maradnak.
18
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Sok ilyen történetünk van, és ennek a könyvnek a legnagyobb ereje, hogy igaz történetei és Mosolyka gondolatai által
emeli a lelkedet, kedves Olvasó. Ha nyitott vagy rá, hogy tegye,
segít neked, ezért született, ez a feladata, ahogy nekünk is. Erre
születtünk, ahogy a legbátrabb lelkek, kik végül úgy fújják el a
legkeményebb leckéket, mint egy hópelyhet.
Nagyon remélem, hogy ezt az életünket már együtt töltjük,
hogy egyszerre hagyjuk majd el idős korunkban, boldogan,
egészségesen ezt a bolygót, és ahová leszületünk, ott is felismerjük egymást újra.
Mert szeretlek, Csillaglány, és az a szándékom, hogy minden létezésben megadhassam neked a legtöbbet, ami igazán
öröm, béke, és segít testednek, szívednek, lelkednek!
Sankó – A Kék Unikornis
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Köszönöm Neked!
Hétfő hajnali hat múlt pár perccel, még sötét van kint. Nem
sokat aludtam, de mégis kipihent vagyok, és nagyon lelkes.
Imádom, amikor lelkes vagyok! Tele lelkierővel és energiával.
Ilyenkor minden olyan szép és jó! Ilyenkor azt érzem, hogy
pont ott vagyok, ahol lennem kell. Pont azzal foglalkozom,
amivel szeretnék, és mindenem megvan, amire igazán vágyom, ami a boldogságomhoz szükséges.
Illatozik a frissen sült kenyér a sütőben, amit Sankóm készített házilag. Mellettem meleg tea, amit lassan kortyolgatok. Pár
perce átölelt az én jóképű férjem, és puszijaival kedveskedett.
Lábam mellett fekszik Falatka kutyus, felettébb cukin szuszog.
Kiélvezem mindezt! Ahogy azt is, hogy MOST minden olyan
tökéletes.
Most van itt a legmegfelelőbb pillanat, hogy belekezdjek
ebbe a könyvbe. Annyi minden van bennem, amit szeretnék
átadni. Kimondani. Leírni. Megmutatni.
Az elmúlt 12 év alatt ezt gyakran meg is tettem, de ezek
a gondolatok, történetek összevissza vannak. Most összeszedem őket. Kiegészítem, és én is újraolvasom, aztán átadom
Neked.
Most épp lehet, minden olyan nagyszerű, de ahogy az
élet, úgy a pillanatok is elmúlnak. Azt gondolom, hogy nekem és neked is jól jön egy olyan könyv, amit bármikor csak
kinyitsz, találsz benne valamit, ami által több leszel. Azt érzed, hogy az a néhány sor, egy történet, egy nézőpont pont
jókor jött.
A célom ezzel a könyvvel az, hogy a nehezebb napokon legyen valami, amihez nyúlni tudsz, ami elővarázsolja a benned
www.21napaboldogsagert.hu |
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rejlő lelkierőt az élethez. A szebb napokat pedig még boldogabbá tegye!
Javaslom, hogy egy nap csak néhányat olvass el belőlük,
vagy csak nyisd ki bárhol, amikor úgy érzed, szükséged van
rá, és engedd hatni a gondolatokat!
Lásd meg, hogy mennyi csodás dolog vesz körbe, még
akkor is, ha éppen hideg, szakadó eső és szürkeség van
odakint. Bent még tud sütni a nap! Ehhez adok át gondolatokat.
Sosem akartam elhitetni senkivel, hogy én mindig boldog vagyok. Butaság lenne ezt mutatni, és ez frusztrációt is
okozhatna másoknak. Te is bátran éld meg az érzéseidet!
Én is önmagamat adom, nem szépítem. Megmutatom,
mi van a lelkemben. Az vagyok, aki tud sírni és dühös is
lenni. Akinek vannak nehéz napjai, csakúgy, mint másoknak. Aki olykor a padlón van, és nem tudja, hova tovább…
Van, hogy látszólag elfogy a lelkierőm, nem tudok lelkesedni, és nem vagyok boldog. Olyan, mintha vége lenne
mindennek, és beszippantana…
Épp csengetett a sütő, kész a kenyér! Valahogy az élet is így
működik. Amikor épp belemerülnék a fájdalomba, a szenvedésbe, akkor „csengetnek”.
Meghallok valamit.
Látok valamit.
Megértek valamit.
Más szemszögből nézek valamit.
Erősre sírom magam.
Újra felragyog bennem a nap, és vele együtt a lelkierőm is
előbújik. Ahogy a felhők felett mindig süt a nap, úgy azt gondolom, hogy a lelkierőnk is mindig velünk van. Mindig szá22
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míthatunk rá! Teljesen elvenni senki sem tudja, csak mi magunk nyomhatjuk el.
Van, hogy egyedül is meglelem belső erőm, és olyankor újra
felszabadulok. Máskor pedig egy kívülről érkező „csengő” segít
hozzá.
Az életben boldog nem lehetek helyetted, de ezeket a „csengőket” továbbadhatom Neked. Te is tedd ezt!
Köszönöm, hogy erősíted lelkierőd az élethez, és másokét
is itt a Földön.
Ölellek!
Hozleiter Fanny Mosolyka

Ui.: Nagy örömmel fogadom, ha küldesz fotót, hogy merre és
kinél jár a Lelkierő az élethez könyvem, vagy megosztod, hogy
mit adott számodra néhány történet, gondolat.
Ide várom izgalommal:
szepnapot@lelkieroazelethez.hu
www.21napaboldogsagert.hu |
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#1 Nagybetűs ÉLET
Azt az életet érdemes élni, ahol az életnek nevezett vászon
minden milliméterét felhasználjuk...
Ahol látunk is, és nemcsak nézünk...
Ahol a probléma helyett a megoldás része vagyunk...
Ahol a „kudarc” sokkal inkább egy állomása a sikernek...
Ahol tervezgetés helyett teszünk...
Ahol szeretünk, és engedjük, hogy szeressenek...
Ahol majd helyett MOST élünk, teszünk magunkért és másokért.
(Részlet a Mosolyka – Majd helyett MOST filmből)
#1 Lelkierő az élethez
Majd helyett MOST élj, tegyél magadért és másokért!

#2 Te döntesz!
Kevés dolgot tudok pillanatok alatt megváltoztatni, de egyet
bármikor, a hozzáállásomat. Állandóan a kezemben van a
lehetőség, hogy döntsek: feladom vagy megcsinálom; sírok
vagy nevetek; depressziós leszek, vagy megoldást találok;
pánikba esem, vagy a lehetőségeimre koncentrálok.
#2 Lelkierő az élethez
Te döntöd el, mit hozol ki az életedből!
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#3 Megtanultam örülni
A huszonhárom évem alatt én még soha nem fogócskáztam,
nem másztam kötélre, és nem táncoltam a két lábamon. Se
lassút, se pörgőset. Nem telt el úgy nap, hogy ne kértem volna segítséget, és ne mondtam volna ki a köszönöm szót. Nem
sétáltam a szakadó esőben, és nem futottam bele egy forró napon a hűvös Balatonba. Nem ugróköteleztem, és nem másztam bordásfalra. Nem indultam zsákban futásban, és nem hulahoppkarikáztam.
Viszont megtudtam, milyen az, amikor azért szeretnek valakit, ami belül van, és nem a külső miatt. Azt, hogy milyen egy
őszinte ölelés, és azt is, hogy mennyit tud jelenteni a legapróbb
fejlődés is egy embernek. Milyen az igaz barát és a szerető család. Több országban láttam a felkelő napot és az égen ragyogó
holdat. Kaptam váratlanul kedves üzeneteket, és ébredtem egy
szerető férfi puszijaira. Kaptam őszinte mosolyokat pici gyerekektől és felnőttektől. Számtalan meglepetéssel gazdagodtam,
de legfőképp megtanultam annak örülni, amim van, és nem
azon szomorkodni, ami hiányzik az életemből.
#3 Lelkierő az élethez
A boldogság egyik kulcsa, ha azt értékeled,
amid van itt és most is már.
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#4 Másnak lenni
Van az embereknek egy érdekes szokásuk: imádják megbámulni, aki szerintük „más”. Közben pedig kicsücsül az arcukra
a „szegény, milyen rossz lehet neki” nézés, és közben fogalmuk
sincs, hogy ilyenkor nem is engem kellene sajnálniuk, hanem
inkább magukat, hogy így fogják fel…
#4 Lelkierő az élethez
Ha valaki felett ítélkezel, önmagad felett teszed azt!

#5 Kincsestáskád van!
Az életem egy izgalmas kalandjáték. Indulásnál kaptam egy
„táskát”, benne az eszközeimmel, és egy listát a jellemzőimmel. Nem kutattam, elmélkedtem sokat azokról, mit kapott
más, hogy nekem mim nincs. Abból kezdtem el gazdálkodni,
ami jutott.
Volt, aki izmos testet kapott, más vastag tárcát, luxuskörülményeket, de olyan is, aki sötétséget, csendet. Nem lát,
nem hall, de tud szeretni. Te is eldöntheted, hogy örökké
azon rágódsz, hogy Te miért nem kaptál ezt vagy azt, vagy
feltalálod magad, és elhiszed, hogy a Te táskáddal is képes
vagy bármire…
#5 Lelkierő az élethez
Akár hiszed, akár nem... igazad van!
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#6 Mire megy a fókusz?
Amikor arról kezdek mesélni, hogy mennyire jót sétáltam
pár nappal ezelőtt a munkából hazafelé, valójában azt kellene írnom, hogy mennyire jólesett a ragyogó napsütésben gurulnom a kerekesszékben. Mégsem ezt teszem, én sétáltam…
Azt képzelem el, amit szeretnék, hogy megvalósuljon. Annak
adom az energiát, amire vágyom.
#6 Lelkierő az élethez
Azt képzeld el, amit szeretnél, és annak is adj figyelmet!

#7 Tükör a világ
Béke… szeretet… harmónia.
Oly sokáig harcolt a bennem élő nő és az alattam lévő kerekesszék. Elnyomott. Hagytam, hogy elnyomjon. Hagytam,
hogy bekússzon a fejembe a külső. Hagytam, hogy zavart
okozzon a gerincferdülés, a zsírpárnák, a deformitás. Nem
tudtam önmagam lenni. Folyton takargattam magam, és hagytam, hogy a címlapokról visszapillantó női kép legyen az etalon a fejemben…
Mekkora hiba volt nem szeretni önmagam igazán! Ezzel a
testtel és adottságokkal. Mekkora hiba!
A zavart, az elégedetlenséget sugároztam, és ezt is kaptam
vissza a világtól. Majd, ahogy kezdem megkedvelni, összpontosítani a számomra is tetsző részeimre, valahogy a világ is változott.
28
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Majd elfogadtam magam. Így fogadott el Ő is, és lettem a
felesége. Pedig továbbra sem lettem címlapbombanő. Továbbra sem egyenes még a gerincem, akad zsírpárnám, és itt-ott
deformitás is a testemen… Ugyanaz a nő vagyok, mint előtte.
Egy különbséggel: aki szereti magát. Egyre jobban.
#7 Lelkierő az élethez
Szeresd magad, mert ajándék vagy a világnak!

#8 Szemléletformálás
a gyakorlatban
A munkahelyemen nem rejtettek el egy hátsó irodában, elzárva az emberektől, mert „más” vagyok. Nemcsak azért vettek
fel, hogy meglegyen a fogyik után járó adókedvezményük. Nekik sem vagyok ufó, mert nem úgy közlekedem, mint az átlag.
Inkább bátran kiültetnek oda, ahol a legtöbben járkálnák – pici
gyerekektől egészen a nagyszülőkig minden korosztály – ezzel is formálva az ott megforduló emberek viszonyát azokhoz,
akik így vagy úgy, mások, mint az átlag.
#8 Lelkierő az élethez
Vállald fel azt, aki valójában vagy!
A világnak pont rád van szüksége!

www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 29

29

2021.11.11. 22:26:20

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

#9 Vannak álmaim!
Engem életben tart. A remény és mellette az álmaim, amelyek miatt képes vagyok reggelente kikelni az ágyból, és többségében mosolyogva beülni a kerekesszékbe, és tenni ma is
valamit, hogy közelebb kerüljek ahhoz, amire vágyom. Azt
gondolom, hogy amíg vannak vágyaink, addig van miért élnünk is.
#9 Lelkierő az élethez
Mi a legmerészebb álmod? És ma mit tettél érte?
Cselekedj!

#10 Miért?
Ma már tudom a választ, de jó néhány évvel ezelőtt számtalanszor feltettem magamnak ezt a kérdést, hiába.
Miért születtem így?
Miért pont én nem tudok járni még?
Miért?! Miért?!
Néha ordítani tudtam volna teljes tüdőből, aztán zokogva
négykézláb a földet verni.
Aztán meglátni és megérteni, hogy így is tudok élni, méghozzá nagyon is boldogan, ha…
… és itt a kulcs: Ha szeretnék boldogan élni, felemelem a
tekintetem, és teszek is érte, akkor sokkal több csodát és lehetőséget látok meg, mint két ordibálás között a földet bámulva.
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#10 Lelkierő az élethez
Látod a lehetőséget, ami neked adatott?
Várja, hogy átöleld, és élj vele!

www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 31

31

2021.11.11. 22:26:20

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

#11 Apró örömök
Aztán visszatérek a valóságba, és már dodzsemezem is az utcákban az autók és emberek között a kerekesszékkel. Ilyenkor
direkt átgurulok egy-egy kiszemelt száraz levélen, ami ropog a
„talpam” alatt.
#11 Lelkierő az élethez
Mi a legkisebb apróság, amit a legjobban
élveztél ma a napodban?

#12 Benned is ott van!
Édesanyám mindig arra tanított, hogy mosolyogjak, bármi is
történik, hisz ez az egyetlen dolog, amit senki nem vehet el
tőlem, nem veszthetem el, és mégis bárkinek odaadhatom. Az
erőt nem én adom, sokkal inkább előhozom azokból, akikben
amúgy is benne van.
#12 Lelkierő az élethez
Mosolyogj ma az eladóra, a pénztárosra, a szomszédra!
Olyan, mintha te adnál, de valójában te leszel több általa!
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#13 Feladás helyett
Néhány percre, órára azt éreztem tegnap, hogy nem bírom tovább, elfáradtam, sok ez nekem. Nem az élet, nem a betegségnek nevezett valami, nem a munka, nem a küzdés, hanem a
felesleges plusz akadályok, amiket könnyedén mellőzhetnénk.
Azok a „borzasztó” dolgok, amiket mások nagyítanak fel.
Számomra problémák helyett megoldandó feladatok vannak,
amikre azért találok megoldást, mert szeretnék! Van, hogy valami sokadszorra sem megy. Ilyenkor azt mondom, hogy feladás helyett csak felfüggesztem, míg megtalálom a megoldást.
Aztán egy váratlan pillanatban kitisztul minden, és ott a hiányzó láncszem.
#13 Lelkierő az élethez
Az életben sokkal inkább megoldandó
feladatok vannak, mint problémák!

#14 Egymás támogatása
Egy hosszú, fizikálisan megterhelő nap után még édesen lefürdetett, s újra felöltöztetett a férjem. Én pedig utána nagy bátran
és élvezettel indultam el önállóan a mosdóba, hogy elvégezzem
kis dolgomat egyedül, hisz nagylány vagyok már… A mutatványomnak nem lett éppen sikeres vége.
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Kicsit lesütött szemekkel gurultam ki hozzá a nappaliba, és
szóltam:
– Hmm… azt hiszem… újra kellene fürdenem, Szívem –
néztem Sankóra, és egyből tudta, hogy mi történt.
– Semmi baj, Galambom, gyere, és akkor újra lefürdetlek –
válaszolt a legnagyobb természetességgel és nyugalommal.
Beemelt a fürdőbe, levetkőztetett újra, és tusolni kezdett
kedvesen. Mégis még kicsit kellemetlenül éreztem magam,
hisz egy férfi nem gyakran tesz a párjával ilyet…
Ecsetelgettem ott a butaságaimat… Majd Ő csak édesen
megsimogatta az arcom, megpuszilt és azt mondta:
– Édesem, semmi baj. Az egymás támogatása itt is kezdődik…
A válaszára nincsenek szavak.
#14 Lelkierő az élethez
Ha igazán mélyen vagy, találd meg, kit támogathatsz,
egy kenyérrel, egy zsemlével, egy öleléssel!
Erősebb leszel általa!

#15 Lehetetlen?
Persze, hogy nem ismerem a lehetetlent, mert nem akarom.
Millió dologban korlátozhatna a kerekesszék, ha hagynám.
Könnyedén legyinthetnék, hogy nekem ez sem megy, meg az
sem megy. Mondhatnám, hogy tömegközlekedni sem tudok,
ahol lépcső van, oda nem megyek, éjszakai programokat
nem csinálok. Megtehetném, de nem akarom. Élni akarok,
34
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és nem csak a négy fal között! Ezért teszek, és éldegélés helyett igazán ÉLEK.
#15 Lelkierő az élethez
Engeded, hogy a körülményeid korlátozzanak,
vagy szárnyakat adsz a vágyaidnak?

#16 Dr. Humor
Lemerült akkumulátorral, csiga gyorsasággal rodeóztam a
Papp László Sportarénánál a kis elektromos kerekesszékkel,
mikor Györgyikém, aki néhány méterrel előrébb járt, odakiabálja nekem:
– Szállj már ki abból a székből, és gyere már!
A néhány perce összeszedett ideiglenes útbaigazító srác kigubbadt szemekkel meglepődve kérdezi:
– Mi az, hogy szálljon? – Nem értve a szituációt (jogosan).
Kicsit közelebb hajolva, hogy más ne hallja a „titkot”, annyit
feleltem:
– Valójában nem vagyok kerekesszékes, csak így olcsóbb
volt a koncertjegy…
#16 Lelkierő az élethez
Ma nevettél már bármin egy jót?
Keress egy viccet, és olvasd el!
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#17 Megmutatni, de kinek?
Úgy éreztem, sokan csak egy mosolygós lányként látnak, aki
édesen, vidáman ül a kis kerekesszékben, de hogy mi van mögötte, azt már kevesen tudták, tudják. Azt, hogy mennyi munka
és mások segítsége van abban, hogy a székben ülök felöltözve.
Huszonévesen ki akartam törni a szürkeségből. Valójában
az életem akkor is a szivárvány színeiben pompázott, de ezt világgá is akartam kürtölni. Azt, hogy hiszek a gyógyulásomban,
és azt is, hogy eldöntöttem, ezt meg is mutatom.
Ennek már 10 éve. Sikerült sok mindent megmutatnom, bizonyítanom, de közben meg is értettem valamit…
Elsősorban magamnak szeretnék bármit is megmutatni, magam miatt megvalósítani, amire vágyom, mert helyettem más
nem fog lépni, és tenni azért, amit a valóságomnak szeretnék.
#17 Lelkierő az élethez
Tedd meg magadért! Nem számít a világ!

#18 Gyermeki kíváncsiság
A gyerkőcök könnyedén érdeklődnek, hogy melyik gomb mire
való az elektromos kerekesszéken. Miért ülök még székben?
Fáj-e a lábam? Nem fogynak ki a kérdésekből. Őszintén érdeklődnek, közelednek. Imádom, hogy bennük nincs gátlás, hogy
mit szabad, mit nem. Különben is kik alkotják ezeket a szabályokat? Ki tiltja meg, hogy egy felnőtt ember is könnyedén merjen kérdezni, közeledni? Van mit tanulnunk a gyerekektől…
36
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#18 Lelkierő az élethez
Öleld át a gyermeki éned, ha bátrabb vagy, tedd meg a
tükör előtt, és csak mosolyogj, ez erőt ad a holnaphoz!

#19 Apró tettek
Jókedvűen, türelmesen vártam a postán, hogy feladjam a
varázsbabokat Nektek. Beálltam a kígyózó sor végére a kis
kerekesszékel. Nem telt el néhány másodperc, mire a szomszéd
sor elejéről megszólított egy férfi, hogy nyugodtan menjek elé,
így hamar végezhetek. Megköszöntem, majd mosolyogva hozzátettem, hogy ráérek, és nem is lenne igazságos. Éppen tértem
volna vissza a gondolataim világába, de ő kedvesen csak tovább
győzködött… Tényleg nem, időm, mint a tenger, köszönöm…
Erre a mögötte álló emberek sorban zendítettek rá:
– Engem nem zavarna!
– Engem sem!
– Jöjjön csak, kedveském!
– Kérem, most már mind nagyon szeretnénk!
Annyira édesek voltak, hogy végül a hosszú sor végéről begurultam legelőre. Nemhogy bárki szidott volna, de még körém is gyűltek, és ki a borítékjaimat rakta fel a magas pultra, ki
pedig a fizetésnél segített.
#19 Lelkierő az élethez
Bízz benne, hogy segít az élet! Csak bízz benne,
tedd meg, amit meg tudsz tenni, és lásd meg
a szándékaid gyümölcsét!
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#20 Nem mindegy
Az, hogy valamit „nem tudok” vagy „nem akarok” megcsinálni, az nagyon nem mindegy...
#20 Lelkierő az élethez
Akarod szebbé varázsolni az életed?
Nyilvánítsd ki az életnek, hogy belekiabálod a világba:
IGEN! … és tegyél is érte!

#21 MOST
Befűszerezek minden élményt azzal, hogy lehet, az az utolsó.
Nem szomorkodom, élvezem minden pillanatát. Nem engedem, hogy eluralkodjon rajtam az, hogy valamit természetesnek veszek. Mert a holnap sosem biztos, a most viszont
igen!
Azokat a napokat, heteket, éveket, amiket még ajándékként kapok, hasznosan töltöm el, de közben még véletlen sem
felejtek el élni. Úgy igazán élni, mikor minden porcikád bizsereg…
#21 Lelkierő az élethez
Értékeld azt, amid van, és az élet azonnal
el is kezd többet adni neked!
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#22 Min változtatna?
Tegyél úgy, mintha a ma lenne az utolsó napod!
#22 Lelkierő az élethez
Csak próbáld ki, és ne beszélj róla senkinek, viszont figyeld
magad, hogy változik közben körülötted a világ! Figyeld
meg minden percét, morzsáját, a pillanat értékét!

#23 Lehetetlen,
míg meg nem csinálom
Aznap eldöntöttem, hogy felülkerekedek egy újabb „akadályon”, és tovább szélesítem a határaimat. Rengeteg dolog futott
át az agyamon. Fejest ugrok valami őrültségbe? Lehet. De úgy
éreztem, mennem kell. Ha mindent elfogadtam volna, amire
elvileg nem vagyok képes, akkor most is a négy fal között ülnék!
Többen próbáltak óvni, lebeszélni, de annál inkább hajtott
a vágy, hogy megküzdjek végre egyedül a metróval! Egy olyan
dologgal, ami milliók számára könnyedén elérhető, és a legnagyobb bosszúságot valószínűleg az okozza, ha épp elmegy az
orruk előtt, és várni kell rá néhány percet.
Az elektromos kerekesszékkel más a helyzet. Úgy hatalmas
kihívás, és valljuk be, elég életveszélyes mutatvány, de mégis
ott lebegett a szemem előtt, hogy megcsinálom, hogy képes
vagyok rá.
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A Tűzoltó utca volt a cél a kilencedik kerületben. Az autó,
amivel mentem volna, indulás előtt nem sokkal lerobbant. Az
idő pedig egyre jobban fogyott a koncert kezdetéig. Döntenem
kellett. Körbe-BKV-zom a várost az alacsonypadlós járművekkel, minimum három átszállással, vagy nekivágok az ismeretlennek. Az utóbbi mellett döntöttem. Háromnegyed óra alatt
simán beérhetek, és még a koncertről sem maradok le.
Irány a 3-as metró!
Anna és Tomi barátaim vártak rám a Corvin-negyednél.
Másfél óra volt a koncertig, mikor felhívtam őket az őrült elhatározásommal. Nyitottak voltak.
Bár mindnyájunkban ott volt egy pici aggodalom, hogy hogyan oldom meg a velem együtt százötven kilós Jaguárral (Így
neveztem el a kerekesszéket), de közben ott lebegett a szemünk
előtt az is, hogy nincs lehetetlen.
Mielőtt nekivágtam volna az útnak, felhívtam a BKV ügyfélszolgálatát, hogy felmérjem a terepet, nem könnyebb-e valahol kijutnom a metróból. A diszpécser hölgy nagyon kedves és
segítőkész volt. Felhívta a főnökét, majd hamar vissza is hívott.
Elmondta, hogy úgy tűnik, esélytelen bárhol is feljutnom,
mindenhol lépcsők és mozgólépcsők állják el az utamat. Különben is, a metró vezetősége azóta is jajveszékel, hogy nehogy megpróbáljam, mert szerintük életveszélyes vállalkozás lenne. Aztán
a hölgy segítőkészen javasolt egy akadálymentes útvonalat.
Megköszöntem a kedvességét, de közben pontosan tudtam,
hogy már egészen biztos, hogy nekivágok. Már csak azért is,
mert azt mondták: esélytelen!
Egy alacsonypadlós busszal már úton is voltam KőbányaKispest felé, ahol elvileg lifttel könnyedén lejutok egyedül is a
metróhoz, és fel is tudok rá szállni. Még nem próbáltam, így
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nem tudtam, mi vár majd rám pontosan. Sokszor az elvileg
akadálymentes helyek közel sem voltak azok...
Hamar rátaláltam a liftre, aminek a hívógombja lejjebb
volt ugyan, mint az átlagos lifteknél, de én így sem értem el.
Szerencsére épp jött le vele valaki, így gyorsan begurultam.
Majd ott álltam, hogy be kéne nyomjam, hová szeretnék menni. Csakhogy nem fértem hozzá a gombokhoz. Nagy nehezen
megfordultam az egy négyzetméternyi helyen, és hosszas próbálgatás után végre elindult a lift. Míg felértem, tipikus nőként
megigazgattam a frizurám a tükörben, amit kivételesen sikerült a megfelelő magasságba rakni, pont láttam benne magam.
Aztán át a felüljárón, még egy lift , és már meg is érkeztem a
metróhoz, ami épp akkor érkezett be az állomásra. Megkértem
egy férfit, hogy segítsen átjutni a szintkülönbségen, és már fent
is voltam a járművön.
Boldog voltam, hogy eddig minden egész könnyen ment,
csakhogy pontosan tudtam, hogy még korai volna az öröm,
hiszen a neheze még hátra volt.
A sok szomorú, gondterhelt ember között nekem mégis
fülig ért a szám, mert, talán furcsán hangzik, de élmény volt
metrón utazni. Könnyedén felszállni, és gyorsan megérkezni
a célomhoz, nem pedig kétórás utazással, hosszú várakozások
után. Pár percre teljesen szabadnak éreztem magam.
A Corvin-negyednél egy hölgy segített kiszállni, de közben
a kezében maradt a bal lábtartóm. Na, jól folytatódik, gondoltam, majd nevetve Tomiék kezébe nyomtam, hogy szereljék
már vissza a helyére, legyenek olyan szívesek.
Irány fel a mozgólépcsőn! Egyre jobban vert a szívem, elöntött az adrenalin. Körülbelül ilyeneket mondogatott a kis hang
a fejemben:
www.21napaboldogsagert.hu |
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„Hűha, biztos, hogy ezt akarom?
Persze, hogy akarod! Ne félj, megcsináljátok!
Jó, de hogyan? Elölről, hátulról, oldalt?
Megdöntve vagy simán?
Hányan fogjanak és hol?
A mozgólépcsőre menjünk fel, vagy állítsuk meg?
Mi történik, ha leesem?
Nem fogsz!
Ne félj, mert attól csak rosszabb lesz.
A lényeg, hogy itt meg itt ne fogják meg, mert az labilis, ott
a biztos csak.
Legyél határozott és biztos magadban!
Nem kérdés, hogy feljutsz épségben!
Képes vagy rá!”
Tomi nyomott az arcomra egy puszit, Anna megölelgetett, és
nekivágtunk. Úgy láttuk a legjobbnak, ha az álló mozgólépcsőre gurulok fel.
Anna közben pillanatok alatt elintézte, hogy beindítsák
nekünk. Tomi megdöntött, Anna meg elölről fogott. És igen!
Úton voltunk felfelé! Hatalmas boldogság volt! Még hogy lehetetlen…
#23 Lelkierő az élethez
Képes vagy rá, csak tedd meg az első lépést,
és a következőt...!
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#24 Anyu mondta mindig
Mindig csináld meg azt a bizonyos pluszt, amiről már azt gondolod, hogy nem bírod!
#24 Lelkierő az élethez
Menni fog, de a kételyt engedd el, mert az egy visszahúzó erő!

#25 Bevállalom
Nem könnyű szavakba öntenem mindazt, ami most bennem
van. Mégis megosztom, és bevállalom ezt is, minden más jó
mellett. Ezt az oldalamat is megmutatom, mert hozzám tartozik. Nem titkolom, hogy dagadtra sírt szemekkel ülök a gép
előtt, lelkileg teljesen elfáradva.
Nem szégyellem, mert sokáig bírtam és küzdöttem ma (is).
Minden apró és hatalmas akadálynak belemosolyogtam az
„arcába”, és megoldottam. Segítséggel vagy segítség nélkül.
Most mégis töltődésre van szükségem. Már túl vagyok az
üvölteni, csapkodni tudnék perceken, kisírtam magam, és nem
gyengére, hanem erősre! Kezdem újra összeszedni magam, és
visszacsalogatni a kis mosolyt a szám szélére. Azt, ami oly sokszor segít túlélni mindent.
A kiszolgáltatottság… Az az én nagy „szörnyem” még. Mikor
a sokadik lépcsős busz megy el előttem, amire nem tudok felszállni. Mikor minden porcikám kezd átfagyni, fájni a hidegben.
Mikor leesik valamim, és nem tudom felvenni. Mikor oly nagy
szánalommal néznek rám az elhaladó autókból. Mikor nem tuwww.21napaboldogsagert.hu |
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dok kinyitni egy fél literes üveget még egyedül. Mikor nem jutok
be egy ajtón, mert nehéz lenyomnom a kilincset. Mikor felemelik az emberek a kezüket, és azt mondják: ez lehetetlen!
Pontosan tudom, hogy nem az! Csak akarni kell! Akarnom
kell bejutni az ajtón. Akarnom kell hazajutni. Akarnom kell
élni. Mindehhez pedig akarnom kell segítséget kérni.
Fárasztó és megterhelő a lelkemnek folyamatosan kérni.
Majd jön egy pillanat, amikor elfogy az energiám. Az egyik
percben még fülig ért a szám, a másikban meg már elfáradtam,
és lecsordult az első könnycsepp, amit annyira szerettem volna
elfojtani. Végül átadtam magam egy rövid időre a „szenvedésnek”. Mindannak a kiszolgáltatottságnak, amit az év 365 napjában általában könnyedén viselek a kerekesszékben ülve.
Akkor és ott egy kérés fogalmazódott meg a fejemben. Szeretném, ha most végiggondolnád, mennyi mindenben vagy
szerencsés. Gondolj, kérlek, apró dolgokra, amik, ha jobban
megnézed, nem is annyira természetesek, hogy vannak…
Legyen egy jó dolog abban, hogy kiborult nálam a „bili”…
Elindítanék útjára valamit, ami talán sokakat „fejbe vág”,
elgondolkodtat, átértékel.
Akkora fájdalmat és nehézségeket adtam ki magamból
a sírással… legyen ennek értelme… vegyük úgy, hogy most
sokatok helyett sírtam, Ti pedig – nem helyettem, már velem
együtt – nevessetek bele a világba, hogy mégis mennyire is vagyunk szerencsések! Mert ezek után is annak vallom magam.
Legfőképp azért, mert tudom, milyen, mikor szeretnek… Legnagyobb kincsem ez.
#25 Lelkierő az élethez
Neked mi a legnagyobb kincsed?
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#26 Elmúlik
Ma voltam mélyponton és szárnyaltam is. Az élet(em) ilyen.
Egyszer lent, máskor fent. De mára már tudom, hogy tényleg minden elmúlik. Elmúlik a pokoli fájdalom, és elmúlik a
boldogság is, ami az egekig repít. Az érzések hullámoznak, de
tudd meg, élet, hogy így szeretlek! Pontosan így, mert most
épp ez a pillanat még értékesebb, ez a pillanat, amikor épp jó
minden, és öröm szállt belém. Értékes, mert nem is olyan rég
még pokolian fájt. Kontraszt nélkül ez most épp nem is lenne
annyira jó talán…
#26 Lelkierő az élethez
Az elmúlás egy fűszer az élethez, hogy még
jobban tudd értékelni, ami még van!

#27 Hiszek benned!
Olyan jó volt látni, ahogy egy gyereknek sikerült ma visszaadnom a lelkesedését és a hitét az álmában. Ahogy ő mondja,
„rajzművész” szeretne lenni. Néhány hete igyekszem ebben
segíteni neki, aztán lelkesen hozza és mutatja, mit alkotott, de
ma másképp történt... Nem volt elégedett magával, a rajzával.
Egy hatalmas irkafirkát látott a papíron, és hajtogatta, hogy ez
neki nem megy, feladja.
Ezt a szót én nem ismerem, és azt sem hagyom, hogy más
ismerje. Így fogtam, és „felcsaptam” az internetet, és mutattam
neki egy jó pár képet. Majd megkérdeztem, mi a véleménye a
www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 45

45

2021.11.11. 22:26:21

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

„pacákról”. Könnyedén jelentette ki, hogy ez hasonlít az övéhez, ez is olyan irkafirka.
Igen, mondtam, csakhogy ezek Vincent van Gogh és Pablo
Picasso képei. Látod, Te is képes vagy ilyenekre, benned is ott
van a tehetség, feladni egy pillanatnyi megingásnál butaság,
gyakorolj!
Elköszönésnél visszanézett az ajtóból, és azt mondta:
Most már újra hiszek magamban, megyek és gyakorlok,
bennem is meglátják majd a tehetséget.
Ma ez egy hatalmas „lélekfröccs” volt nekem.
#27 Lelkierő az élethez
Törték már le a szárnyaid? Rajzolj
magadnak újat! Én hiszek benned!

#28 Mielőtt
Mielőtt bármikor is feladnád, elengednéd, kukába dobnád,
jusson eszedbe az, amiért elindultál…
#28 Lelkierő az élethez
Valósítsd meg azt, amire igazán képes vagy!
Amire csak te vagy képes az egész világon!
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#29 Élménymilliomosság
Van, aki milliomos, és van, aki szegény. Valakinek sok van,
másnak kevés. Nem a pénzről beszélek, az IDŐRŐL! Arról az
időről, amit azzal tölthetsz, amivel szeretnél.
Azon jár az eszem, hogy vajon mi szolgálja jobban az életünket? Az életünket, hogy álmok helyett élményekkel gazdagítsuk.
Az, ha fogalmunk sincs, mikor dobban utoljára szívünk,
vagy ha pontosan tudjuk?
Azt gondolom, én is, te is másképp töltenéd a napod, ha
tudnád, biztosan tudnád, az az utolsó…
Biztos kedvesebb lennél, megbocsájtóbb, szeretnéd, még ha
nem is értesz vele egyet. Megtennéd, mit ma nem teszel, mert
majd megteszed. Kimondanád, amit ma nem mondasz, mert
inkább halogatsz.
Mikor valamiből van, kevésbé értékeled, de ha érzed a végét, beletennéd a maximumot.
Hát fűszerezd meg életedet, és tedd bele majd helyett MOST,
hisz minden nap egy üres lap, amit Te töltesz meg élménnyel,
érzésekkel, tettekkel, örömmel. Üresen is hagyhatod, de eszedbe is juthat, hányan értékelnék azt a kincset, ami most még a
Te kezedben van.
Az idő megy, az élet zajlik… Te élsz, vagy csak szeretnél?
#29 Lelkierő az élethez
Van benned valami, ami nincs meg másban.
Hozd felszínre a világ és magad örömére!
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#30 Vedd észre, kérlek!
Leesik a tollad, könnyedén lehajolsz, felveszed. A polcon nem
érsz el valamit, felállsz a székre és leszeded. Megemeled a kezed, és felkapcsolod a lámpát. Millió dolog van, ami addig nem
tűnik értékesnek, míg könnyedén képes vagy rá.
#30 Lelkierő az élethez
Mi az a legnagyobb dolog, amiért most még hálás lehetsz?
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#31 Nem is gondolnád,
hogy még nem megy
Belógtam egy hotel mosdójába. Beengedtek a portások, majd
rám csuktak két ajtót. Kértem, ha 10 perc múlva nem látnak, engedjenek ki. Fellélegeztem, elvégeztem a dolgom, majd nyúlok
a kilincshez... whááá, sejtettem... nem tudom lenyomni, gyenge
vagyok még hozzá. Nem akartam feladni, és csak 15 perc sikertelen próbálkozás után sikerült telefont ragadnom.
– Bent ragadtam egy fogyi WC-ben. Megnéznéd, édeském,
a hotel számát, és szólsz a portán, please, hogy szabadítsanak
ki.? :) – hatalmas nevetés a vonal végén, de együtt nevettünk.
Ajtónyitás után sem volt ez másképp, csak akkor már a portásokkal együtt... Édesek voltak, azt hitték befelé, hogy viccelek,
hogy ki kell engedni, ha nem látnak. Nem győztek elnézést kérni, de mondtam, hogy nincs miért, köszönöm a lehetőséget, és
aggodalomra semmi ok, jó történet lesz a könyvembe is.
#31 Lelkierő az élethez
Gondold végig, milyen szerencsés vagy, és kezdd el
összeírni azokat a dolgokat, amelyek ezt bizonyítják!

#32 Micsoda lehetőség!
Minden onnan indult, hogy felmatricáztam a kerekesszék háttámláját a blogom webcímével. Azóta nem telt egy úgy nap,
hogy ne hallottam volna, hogy a hátam mögött olvassák. Gyewww.21napaboldogsagert.hu |
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rekek, felnőttek, idősebbek, boltban, az utcán, a buszon. Végre értelmet adtam annak, hogy rengeteg ember megbámulja,
hogy még kerekesszékkel közlekedem. Megtaláltam a lehetőséget a helyzetben.
(Rengeteg kerekesszékes hátoldalán ott a kihasználatlan felület, ami lehetőséget biztosíthat egy könnyebb élethez, akinek
szükséges használnia. Sokkal jobb fényt vet egy cégre, ha reklámjával még támogat is valakit, sőt jobban is jár, mert szem
előtt van a hirdetése, ami mozog, így jobban felfigyelnek rá az
emberek, mint egy-egy újság eldugott hasábjai között meglapulva.)
#32 Lelkierő az élethez
A lehetőségek általában nagyon közel
vannak hozzánk, meg tudod találni!

#33 Ez egy jó nap!
Nincs vészhelyzet és nincs világvége, de erről is mesélek, hisz
Mosolykához tartozik. Fizikálisan elfáradtam. Nehéz a zuhanyrózsa, a fejemet a nyakamon tartani, de még beszélni is,
és a billentyűzeten pötyögni. Tornázni? Most nem megy. Az
esetek 98%-ában könnyedén belemosolygok a világba, és egyegy megoldhatatlannak tűnő feladat „arcába”, és megoldom, de
van, hogy el kell kicsit gyengülni. Néha szabad. A hangsúly a
néhán van. Kössünk egy üzletet! Most, aki úgy érzi, hogy elég
volt, elfáradt, gyengüljön el velem, DE holnap, ha kinyitjuk a
szemünket, úgy ébredünk, hogy mi döntünk. Mi döntjük el,
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hogy milyen kedvünk van, és milyen formában vagyunk. ÉS
MI REGGEL ÚGY DÖNTÜNK, HOGY EZ EGY JÓ NAP
LESZ... Benne vagytok? :)
#33 Lelkierő az élethez
Olykor elgyengülhetsz kicsit, de aztán kelj fel
a padlóról, és ÉLJ! – csupa nagybetűvel!

#34 Másik nézőpont
Ha természetesnek veszed, hogy lesz holnap, akkor elmész a
dolgok mellett, észrevétlenek maradnak számodra, de ha a
holnap bizonytalan, akkor egyből szebbek lesznek a fák, egyből szebben süt a nap, egyből szebb találkozni valakivel, szóval
ez nagyon-nagyon megfűszerezi az életet. Kinyílik a világ.
#34 Lelkierő az élethez
Felejtsd el, hogy természetes! Mert nem az!

#35 Több lehetőség
Éjjel arra ébredtem, hogy zsibbad a lábam, és kényelmetlenül
fekszem.
Melegem volt, folyt rólam a víz. Próbáltam kitakarózni, de
alig bírtam kihúzni a kezeimet a takaró alól. Centinként igyekeztem megszabadulni a paplan súlyától. Perceken át próbálwww.21napaboldogsagert.hu |
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tam szabaddá tenni a jobb karomat, de egyre kevesebb esélyt
láttam rá, hogy sikerül. Minden egyes nekirugaszkodás előtt
hatalmas levegőt vettem, és eltökéltem magamban, hogy ezúttal biztosan sikerül. Viszont egy idő után már egyáltalán nem
mozdult a kezem, pedig annyira akartam! Ekkorra már még
inkább elzsibbadt a lábam.
– Megőrülök! Vááá! – dühöngtem hangosan két mély levegővétel közben.
Kezdtem elveszíteni az uralmat a gondolataim fölött. Már
én sem hittem igazán, hogy megoldom, pedig végig ezt mondogattam magamban. Nagyon ideges lettem, hogy nem tudom
önállóan megemelni vagy kinyújtani a végtagjaimat, hogy végre elmúljon a fájdalom.
Tehetetlenül feküdtem tovább ugyanabban a pózban, mint
mikor felébredtem.
Nem bírtam tovább tartani magam, zokogni kezdtem. Elszomorított, hogy ennyire sem vagyok még képes. Más fel sem
ébred igazán, csak pillanatok alatt átfordul a másik oldalára, és
alszik tovább. Én meg, mint egy szerencsétlen fadarab, hiába
próbálkozom már egy jó ideje, semmi eredménye.
Eszembe jutott, hogy felhívom aput a mobilomon, hogy jöjjön át a másik szobából segíteni. Az ötlet jó volt, de csak ekkor
gondoltam végig, hogy a telefonom is a fejem felett van, a párna alatt, amiért szintén oda kellene nyúlni valahogy, ráadásul
épp azzal a kezemmel, amit „fogva tart” a paplan. Semmivel
sem voltam közelebb a megoldáshoz, a kiboruláshoz viszont
annál inkább. Elengedtem magam, és engedélyt adtam magamnak arra, hogy szenvedjek egy picit.
Bőgni kezdtem, és amennyire képes voltam rá, mozogni,
rángatózni próbáltam, hogy történjen már végre valami. Bármi!
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Csússzon pár centit arrébb a lábam, kerüljön kijjebb a kezem,
legyen végre kevésbé rossz abban a pózban lenni. Indulatból
akartam megoldani a helyzetet, de csak egyre rosszabb lett.
Végül kínomban nevetni kezdtem magamon, hogy még
a könnyeimet sem tudom letörölni, pedig nagyon csikizett,
ahogy folyt végig az arcomon. Kezdtem teljesen elveszteni a
hitemet és a maradék erőmet is.
Kezdtem lemondtam róla, hogy kényelmes pozícióba helyezkedhessek, és aludhassak tovább reggelig. Becsuktam a
szemem, és próbáltam elaludni, mit sem törődve a kényelmetlenségekkel.
Eltelt néhány újabb perc ebben az állapotban, de aztán történt valami.
Hirtelen nagyon felidegesítettem magam.
– Mi az, hogy nem sikerült?! Ilyen nincs! Csak van valami
megoldás…
Elszámoltam magamban tízig, majd összeszedtem minden
erőmet.
Elhatároztam, hogy valahogy akkor is megoldom: megkaparintom a telefonom. Kitűztem a célt.
A karom be volt hajlítva. A másik kezemmel éppen elértem
a könyökömet alulról. Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Elkezdtem felfelé lökdösni. Lassan, de haladtam. Már elértem a
fülemet is. Zseniális! Boldog voltam, innentől már könnyebb
dolgom volt. Belekapaszkodtam a fülembe, majd elfordítottam
a fejem, amennyire tudtam, hogy ezzel is felhúzzam még egy
picit a karomat. Egyre közelebb jutottam a célhoz.
Kezdett visszatérni belém a hit.
– Sikerülni fog, sikerülni fog! – mondogattam magamnak
halkan, és már el is hittem.
www.21napaboldogsagert.hu |
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Egy ponton túl már a hajamba kapaszkodtam. Felcsavartam
a mutatóujjamra, és így minden újabb tekerésnél még közelebb
kerültem a fejem búbjához. Végre! Elértem!
Eljutottam addig a pontig, ahonnan már könnyebben mozgatom a karomat. Lecsúsztattam a párnán a kézfejemet, és
megérintettem a telefonomat. Micsoda megkönnyebbülés!
#35 Lelkierő az élethez
Akkor sikerülnek általában a dolgok, ha
addig csinálod, míg megvalósul!

#36 Még annál is értékesebb!
Hallgatom a szobám csendjében, ahogy lélegzem, és minél
mélyebbre szippantom azt a kincset, amiért volt, hogy sokat
küzdöttem: a levegőt! Még egy lélegzet, és még egy.
Mosolygok, mert már sokkal könnyebben jön. Volt, hogy
gyenge voltam még, egy pár perces telefonbeszélgetés után is
úgy érzem magam, mint aki végigtáncolt egy éjszakát, de nem
is kérdés, hogy sipirc, csinálom tovább, lesz még jobb is! Azért
bevallom, nem hittem, hogy képes az élet – az elmúlt 24 év
után – még értékesebbé válni számomra…
#36 Lelkierő az élethez
Ne kelljen elvinnie az életnek bármit vagy bárkit
ahhoz, hogy lásd, mennyire értékes számodra!
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#37 Erősre sírtam magamat!
Tegnap este egy kád meleg vízben, percekig mozdulatlanul
ültem összekuporodva. Végiggondoltam az elmúlt egy hónapot. A zuhanásaimat és a szárnyalásaimat is. Átadtam magam
a fájdalomnak, és a felemelő, csodás érzéseknek. Hullámzott
a lelkem, feltörtek az érzelmek belőlem, amit az elmúlt hetekben nem tudtam rendesen feldolgozni. Nem volt időm. Egyik
impulzus ért a másik után. A rengeteg bögrerendelés, millió
üzenet, a frizbis riport utáni visszajelzések, történetek, felajánlások, majd mélyen belém nyilallt az a félelem, amivel az
utóbbi napokban többször találkoztam: Nem kapok levegőt!
Majd a kórház emlékezetes szaga, az ott töltött napok. Nem
engedtem ki a könnyeimet rendesen mostanában, tartottam
magam, ahogy bírtam, de ott, a vízcsobogás társaságában
eljött az ideje, hogy kiadjak magamból mindent, és erősre
sírjam magam… Vegyek egy nagy levegőt, és tegyek tovább
a holnapomért.
#37 Lelkierő az élethez
Bátran sírd magad erősre!

#38 Majd egyszer
Különleges alkalmak, tárgyak. Alkalmak, amelyekre várunk,
és tárgyak, amelyeket őrzünk, védünk. Aztán a várakozásban
rájövünk, hogy elmúlt az élet, de az alkalom nem jött. A nagy
őrzésben, hogy valami olyanhoz ragaszkodtunk, ami amúgy
www.21napaboldogsagert.hu |
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nem teszi teljessé az életet. Ezért ne az alkalmat várjuk, hanem
hozzuk azt létre, és ne őrizzünk valamit, hanem használjuk. Az
élet nem a négy fal között van műanyagok társaságában!

#38 Lelkierő az élethez
A legtökéletesebb pillanat a MOST! Éld át, mondd
ki, mutasd meg, vedd fel, használd!

#39 De jó lenne!
Mivel töltenék ki egy napot, ha nem lennék kerekesszékben?
Sosem feküdnék le, nehogy véget érjen az a csoda nap! Fogócskáznék, dögös magassarkúban sétálgatnék, fára másznék
és rengeteget táncolnék. Az összes számomra fontos ember
nyakába beleugranék. Sétálgatnék a Duna-parton és a Városligetben, angyalkát rajzolnék a hóba vagy az avarba. És egyvalamit biztosan kipróbálnék nemcsak állva, de fejen állva is...
Sokáig kerestem a miértekre a választ. Vajon miért születtem
így? Miért küzdjek tovább? Mára azonban már tudom. Azért,
hogy megmutassam magamnak: nincs lehetetlen!
#39 Lelkierő az élethez
Sokan vágynak arra, amit Te meg tudsz csinálni
könnyedén, ami számodra van. Szeresd hát sokkal
jobban magadat, az életedet, mert fantasztikus!
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#40 Amikor
Amikor nagyon nehéz;
amikor kifutnék a világból;
amikor gyengének érzem magam;
amikor ott belül üres, fáj, nyom;
amikor nem kapok levegőt;
amikor egyedül érzem magam, pedig annyira sokan vesznek
körbe; amikor hiányzik valami vagy valaki;
amikor nem mozdul a lábam;
amikor elzsibbadok;
amikor zokogok;
amikor csak szomorúan nézek magam elé;
amikor padlón vagyok;
egyet akkor is MINDIG tudok:
elmúlik! És jön egy pillanat, amikor újra harmónia költözik
belém, és kiül az arcomra az a bizonyos mosoly.
#40 Lelkierő az élethez
Amikor úgy érzed, vége mindennek, akkor tarts ki,
és az élet hatalmas jutalommal vár! Ez biztos!

#41 Millió kérdés
Miért? Miért? Miért? Számtalan miért kószált a fejemben évekig. Miért születtem így? Miért nem tudok járni? Miért érzem
néha, hogy nem kapok levegőt? Miért csalnak meg? Miért nem
kaptam meg a munkát? Miért veszekszem az Édesapámmal?
www.21napaboldogsagert.hu |
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Miért csalódtam valakiben? Miért nem kaptam meg valamit?
Miért nem vált valóra az az álom? Miért nem tudom kifizetni
a csekkeket? Miért tört el? Miért késtem el? Miért nincs szabad
parkoló? Miért álltam a sorban húsz percet? Miért késtem le a
buszt?
Aztán rá kellett jönnöm, hogy a válasz bennem van. Csak
egy kicsit el kellett halkulnom. Észre kellett vennem valamit.
Meg kellett tanulnom dolgokat, amik megformáltak, amik
megtanítottak boldognak lenni és másképp látni a világot.
Halkulj el… és ott a válasz.
#41 Lelkierő az élethez
Ne mástól várd a választ az életed kapcsán, mert csakis
Te tudhatod igazán, hogy a Lelked mitől szárnyal!

#42 Kiállok a sorból
Kövér, alacsony, kopasz, szegény, siket, szingli, munkanélküli,
kerekesszékes, elvált… Címkék, amelyeket az emberek többsége tölt meg élettel, „negatív” jelentéssel. De én úgy döntöttem,
nem tartozom a többséghez. Működik!
#42 Lelkierő az élethez
Az egyedi mindig sokkal értékesebb, mint a tucat!
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#43 A viszketés öröme
Az éjjel elgondolkodtam. Arra ébredtem, hogy viszket a talpam, de nem tudom megvakarni, mert egy centit sem mozdul a lábam. Az oldalt fekvésből pedig nem tudtam a hátamra sem fordulni még. Valahol a másfél perce viszkető talpam
környékén szöget ütött a fejemben a kérdés. Hol is kezdődnek
a problémák Fanny? Aztán megfogalmazódott bennem, hogy
mekkora szerencsés ember vagyok. A pihe puha ágyamban
fekszem a meleg szobámban, úgy, hogy finomat vacsoráztam
lefekvés előtt... és milyen jó is, hogy lassan már harmadik perce
arra emlékeztet a viszketés, hogy mennyire jó is, hogy érzem a
lábam. Érzem, hogy kellemetlen. Mert érzem, hogy élek...
#43 Lelkierő az élethez
A probléma ott kezdődik, ami akkor is probléma lenne, ha
holnap nem ébrednél fel. Minden más csak megoldásra vár!

#44 Van másik!
Élénken él bennem egy jelenet, ami a konyhánkban történt.
Ketten voltunk otthon anyummal, és én borzasztóan szomjas voltam, de egy pohár sem volt lent a pulton, a szekrényt
viszont nem értük el. Már épp lemondtam volna róla, hogy
igyak, mondtam is neki, hogy mindegy, majd megvárom, míg
jön valaki és segít.
– Fenéket! Megoldjuk! – mondta édesanyám, és már gurult
is a sarokba a partvisért.
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– Anya, mire készülsz? – kérdeztem.
– Leveszek neked egy bögrét. Bátran és határozottan pöckölgetni kezdte az egyiket, amíg bele nem sikerült akasztani a
fülébe a söprű nyelét.
– Jaj, anya, vigyázz! Leesik és eltörik! – kiáltottam.
– Na és? Van másik! – nevetett ő.
– Ez csak egy tárgy, nehogy már kifogjon rajtunk! És tényleg megoldotta. Ekkor értettem meg, hogy mindent meg kell
próbálni, még ha olykor veszélyesnek is tűnik. Mert ha nem
teszi meg az ember, azzal eleve kizárja a siker lehetőségét.
#44 Lelkierő az élethez
Számtalan lehetőséged van az életben,
hogy azt az életet éld, amire vágysz!
Csak ne hagyd abba a megvalósítást!

#45 Én döntök
Csak egy ideig befolyásolta az életemet a kerekesszék. Amíg
meg nem szerettem, és el nem fogadtam. Amíg rá nem jöttem, hogy nem a körülmények határozzák meg, hogy boldog
vagyok-e, hanem én, csakis én! Mert én döntök... Én döntök,
hogy katasztrófát látok vagy lehetőséget.
#45 Lelkierő az élethez
Van, hogy álruhában érkeznek a lehetőségek az életedbe!
Vedd észre, kérlek, még ha nincs is masnival átkötve!
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#46 El tudom képzelni!
A fejembe nincsenek korlátok. Gondolatban bármire képes
vagyok. Képes bármikor kikelni az ágyból, lefürdeni, felöltözni. Átülni egyik kerekesszékből a másikba, felvenni a cipőmet.
Bármikor kimenni egy tábla csokoládéért, vagy egy spontán
programra elkészülni. Meglepni egy barátomat, és este bármikor hazaérni. Lecsavarni egy kupakot, vagy elpakolni a ruhahalmot a szekrényembe. Könnyedén elkészülni, dolgozni, kezelésre menni.
Igen, fejben minden megy. Aztán rá kell jönnöm, hogy még
vannak korlátaim, amik jó szervezéssel megoldhatók, de mégis olyan jó lenne szabadabban élni, kímélni a családomat és a
barátaimat.
Ha már el tudom képzelni, pontosan látom a megvalósítás
lépcsőfokait, akkor bizony meg is tudom valósítani. Pont úgy,
mint egy ételt. Ott a recept, csak neki kell állni, és csinálni.
Nem biztos, hogy elsőre sikerül! Mégis addig próbálni, tenni
érte, míg megvalósul, pont úgy, ahogy elképzeltem.
#46 Lelkierő az élethez
Ha azt mondod, hogy KÉPtelen vagy rá,
az csak annyit jelent, hogy még nincs egy kép
a fejedben azokról a lépésekről,
ami ahhoz kell, amire vágysz.
Találd ki, képzeld el a hogyant, tedd meg őket,
és képessé válsz sokkal többre, mint hinnéd!
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#47 Vissza lehet fordulni!
Olykor kegyetlenül nehéz szembenézni a körülöttem lévő
dolgokkal. A tényekkel, amiken csak úgy tudok változtatni,
ha a hozzáállásomat formálom. Alakítom a nézőpontom,
mert nem engedhetem, hogy néhány óránál tovább belém
költözzön a fájdalom vagy a tehetetlenség . Ezt teszem, mert
különben megfulladnék attól a rengeteg MŰgondtól, amit sokan kreálnak, hogy legyen mibe belehalniuk. Pedig, ami legyőzhet minket, az nem a tornyosuló csekkek, vagy egy rossz
párkapcsolat, néhány plusz kiló, és nem is egy kerekesszék.
Hanem az, ha mindezt engedjük rátelepedni az életünkre.
Amikor ezek irányítanak, és nem mi. Az élet totális feladása egyenlő a véggel. Az, amikor azt hiszed, hogy kilátástalan
minden.
Néha én is benne vagyok ilyen helyzetekben, mert a pozitív hozzáállás „csak” segít, de nem old meg mindent azonnal.
Viszont ekkor nem továbbmegyek az úton, és tartok lefelé,
hanem megfordulok. Nem a mélység felé haladok, inkább
visszamászom, egyre feljebb és feljebb, ahol végül MINDIG
meglátom a napsütést.
#47 Lelkierő az élethez
Az irányt is Te szabod meg az életedben,
mert döntés mindig van! A nem döntés is egy döntés…
hagyod, hogy ne te irányíts. A hajók sem jutnak el
kapitány nélkül a célhoz, vedd kezedbe a kormányt!
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#48 Táncolni az esőben
Körülöttem „vihar” van. Szidnak fát, bokrot, hogy bőrig áznak.
Közben észre sem veszik, hogy az esernyővel a kezükben kalimpálnak, mutogatnak. Csak ki kéne nyitni! De nem. Sokkal
könnyebb valami okot találni a szenvedésre, mint tenni valamit
a viharban…
Aki tényleg akarja, az szenvedjen, de én továbbra is tartom
a fejem felett az ernyőt, még ha olykor úgy is tűnik, a szél ki
akarja tépni a kezeim közül. Vagy táncolok az esőben.
#48 Lelkierő az élethez
Kérlek, lásd meg a lehetőséged abban, ami épp van! A hosszú
szenvedés egy áldozatszerep, amiből ki tudsz lépni, ha szeretnél!

#49 Szeretem gondolat
Felriadtam az éjjel. Álmomban nehezen, de álltam és sétáltam.
Készült fotó is erről a telefonommal. Majd keresni kezdtem ébredés után. Valahol még az Álomország határán voltam. Majd
rájöttem, ez még(!) nem igaz. Aztán hajnalban elmeséltem
apunak, mire ezt válaszolta:
– Még előhívás alatt van a kép, aludj még picit – majd megsimogatta az arcomat.
#49 Lelkierő az élethez
Gondold el, hogy amire sokat gondolsz, az valósággá
válik! Ez esetben mire gondolsz inkább?
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#50 Erősítő kavicsok
Néha nagyon nehéz. Néha kegyetlenül fáj. Mikor hatalmas kavicsokkal dobál az élet, de közben süt a nap, és nem tudom
élvezni. Aztán napokkal később a sebekkel még erősebb leszek,
és már a felhők takarta napot is élvezem, mert abbamaradt
a fájdalom. Újra és újra tudatosul bennem, csak egyre elszántabb és erősebb leszek a kövektől, a fájdalmaktól. Már semmilyen vihar nem taszíthat le az álmom felé vezető utamról.
Valóra váltom. Kavicsok, köszönöm!
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#50 Lelkierő az élethez
Feladattal jöttél ide, a földre, amit ne kikerülni, letudni akarj,
sokkal inkább szívvel-lélekkel megvalósítani, és kiteljesedni
benne, hisz nem hiába Rád lett bízva / vállaltad el.

#51 Sikerülni fog!
Ma felriadtam. Zsibbadt a bal karom, amin feküdtem. Nagyon
fájt. Automatikusan fordultam volna a másik oldalamra, de
csak fejben ment. A testem még nem mozdult. Nem először
találkoztam ezzel az érzéssel, de a több ezredik után is, még
ma is azt gondolom, egyszer sikerül. Lehet, holnap, egy hónap
múlva, jövőre... de nem adom fel.
#51 Lelkierő az élethez
A Mamám gyakran kérdezte gyerekként:
– Ma próbáltál már járni, Fannykám?
Most én kérdezem Tőled:
– Ma megadtad már az esélyét annak, amire vágysz?
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#52 Kidobod, mert nem „tökéletes”?
Mikor megismerkedtem Sankóval, és néhány hete voltunk egy
pár, vett nekem egy apró kis meglepetést. Egy táncoló kerámiaangyalt. Kifelé a boltból kicsúszott a kezéből, és leesett. Eltört a
lába. Ki akarta dobni, és nem is szólni róla nekem, majd eszébe
jutott, hogy engem sem dob ki, mert nem vagyok „tökéletes”.
Meg különben is, mi az, hogy tökéletes? Kinek, mi a tökéletes...
A babát végül törötten, de átadta.
– Ragasszuk meg együtt! Jelképezve, hogy „meggyógyult”.
Ahogy Te is meg fogsz. A pillanatragasztó meg csodákra képes, ahogy Te is.
Szeretem. Nagyon.
#52 Lelkierő az élethez
A hiba csak addig hiba, míg ki nem javítod!

#53 Ott van valami, ez biztos!
Ha az itt és mostban nem tudsz valami örömet találni, a holnapban sem fogsz. Láss hozzá, hogy megtaláld MOST! Egy
üzenet, egy íz, vagy bármi, amitől szíved-lelked szárnyal. Ott
van, csak észre kellene venned...
#53 Lelkierő az élethez
Te mit mondanál most magadnak, ha a 20
évvel későbbi éneddel találkoznál?
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#54 Hatásod van rá
Annyiféleképpen lehet... Utálkozva, dühösen, szenvedve, görcsösen, panaszkodva, ítélkezve vagy lelkesen, örömmel, könynyedén, mosollyal, elfogadóan, szívesen. Azt, hogy a szomszédod, a főnököd vagy egy idegen hogy csinálja, nem tudod
megváltoztatni csak úgy, de azt, hogy Te hogyan, azt igen, aminek viszont hatása van a szomszédra, a főnöködre, a szembe
jövő idegenre...
#54 Lelkierő az élethez
Ne a szomszédodban akarj rendet rakni, magad körül
tedd meg, amit tudsz, így még őt is inspirálhatod!

#55 Erre vágytál?
Te is azt érzed, hogy ott vagy épp, ahol lenned kéne? Megfelelő
pár mellett, olyan munkával, amit szeretsz? Olyan emberekkel
körbe véve, akik feltöltenek? Jó úton a céljaid felé? Vagy ideje
lenne inkább arra menned, amerre igazán vágysz, és azokkal
lenned, akikkel igazán szeretnél? Folytathatod, amit most teszel, de kérlek, a végén, az út végén érezd azt: Nos, igen! Ez volt
az, erre vágytam! Szóval, merre az arra?
#55 Lelkierő az élethez
Tedd meg, lépd meg, mondd ki, mielőtt késő lenne!
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#56 Az élet játéka
Plusz öt kiló, elálló fül, gerincferdülés, mankó, donga láb, nagy
orr, kerekesszék, narancsbőr, végtaghiány, deformitások, pici
cici és még sorolhatnám. Olyan dolgok, amitől a többség szorong, nem tudja elfogadni magát, mert nem „normális”. De ki
szabja meg, hogy mi a normális? Te, Édesem, csakis Te! Befejezni a rinyát, és nem foglalkozni azzal, ha megbámulnak,
mert ezzel csak magadat fosztod meg rengeteg mindentől. Én
például játszom a gondolataimmal... Ha már megbámulnak,
azt képzelem, hogy nem a kerekesszék vagy a nagy gerincferdülés miatt, hanem mert egy vadítóan jó nő vagyok... Játssz Te
is, mert játszani jó, és működik is!
#56 Lelkierő az élethez
Vedd elő gyermeki éned, aki még játéknak látta a világot,
és milyen jól is tette!

#57 Szenvedni,
vagy nem szenvedni?
Kevés dologban vagyok biztos, de az itt és mostban igen. Nem
tudom, mi lesz a következő másodpercben, vagy egy nappal,
héttel később. Fogalmam sincs, de nem is kell tudnom, ezt egyre inkább érzem. Ahogy azon a bizonyos napon eljöttem a neurológustól, cikáztak a gondolataim. Ahogy elnéztem az utcán
az embereket, minden porcikámmal kiabálni tudtam volna:
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Éljetek már, de úgy igazán!
Nem tettem, de most megteszem.
Ne gondolkozzatok túl sokat, cselekedjetek és menjetek!
Használjátok ki az ÉLETET!
Végül fantasztikus napom volt, pedig elvileg nagyon szomorú
híreket kaptam. Viszont mást is kaptam akkor, mert nézőpontot
váltottam, így végül egy nagy löketet adott a doktornő. Elmondta, hogy SZERINTE – és ez fontos! – mi fog velem történi. Elsőre lesokkolt. Aztán felnyitotta a szemem, és ezért hálás vagyok,
mert bár eddig sem tétováztam a fenekemen ülve, de akkor
megint kaptam egy újabb „fűszert”, amivel ízletesebbé tehetem
azt, ami hátra van, és nem kell engem sajnálni, egy aprónyit sem!
Ezer százalék, hogy nem adom fel, és az is biztos, hogy én boldogan, nagyon boldogan fogok elmenni majd egyszer. Mert nem
gondolom túl a dolgokat, inkább cselekszem, és fantasztikus élményekkel gazdagodom. És már csak egy kérdésem van…
Te is ezt teszed, vagy inkább szenvedsz?
#57 Lelkierő az élethez
Hogyan tudnád átfordítani örömtelivé a helyzetedet? Tedd meg!

#58 Boldogan, tényleg?
Az emberek többsége nem érti... Az arcukra van írva: Mit mosolyog ott abban a kerekesszékben az a csaj? Tényleg boldog
lenne? De hát... még járni sem tud szegény... Gondolják. De valójában bennem csak egy tükröt látnak... és magukat sajnálják.
Mert én lehet, hogy még nem tudok járni, de boldog vagyok.
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Megtanultam azt értékelni, amim van, és nem azon sopánkodni, amim nincs.
#58 Lelkierő az élethez
A boldogságod nem a külsőségektől függ, hanem attól,
amit beleteszel és meglátsz a mindennapok során!

#59 Mit szólnak majd hozzá?
Nem hiszem, hogy nekem a legnehezebb a világon. Nem szeretném, hogy csak körülöttem forogjon a világ. Nem csinálok
mindent jól. Nem vagyok szuper girl. Néha nem tudom, hogy
mit, miért teszek, de megyek a kis hang után, ami azt diktálja:
Csináld! Te is azt teszed, amit a kis hang súg neked? Vagy egy
másik úton jársz, mert sokkal inkább érdekel mások morzsányi
információkból összegyúrt véleménye, gondolatai, mint a tied?
#59 Lelkierő az élethez
Ha Te nem teszed meg, pedig szeretnéd,
kimarad az életedből, mert jobban érdekelt
egy felszínes maszlag, mint Te magad…

#60 Az a pillanat már az enyém
Az arcára örökké emlékezni fogok. A kisboltnál leszólított egy
néni. Nehezen beszélt, a könnyeivel küszködött. Elmesélte,
70

Lelkiero_03.indd 70

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:22

Lelkierő az élethez

hogy kórházban van a lánya. Szívtranszplantáció előtt áll, de
egyelőre még nincs donor, az állapota viszont egyre rosszabb.
Ő is szívbeteg, és bármennyire is erősnek szeretne látszódni,
gyenge és egyre kétségbeesettebb. Majd rám nézett, és azt kérdezte:
– Honnan az erő benned? Mit tanácsolsz, mit tegyek?
– Elakadt a szavam. Azzal a 24 évvel a hátam mögött, amit
megéltem, adjak én tanácsot? Nem voltam okos, nem jött semmi bölcs. Vettem egy nagy levegőt, és végül úgy döntöttem,
mást nem tudok adni, tenni, mint... Ezért megkértem, hogy
várjon meg, míg „beszaladok” a munkahelyemre, és hozok Nekik két „Te döntesz” bögrét.
Néhány perccel később visszaértem. Csillogott a néni szeme, és egy kis mosoly ült ki az arcára, miközben azt mesélte,
hogy fog örülni holnap a lánya a meglepetésnek. Mindenáron
szerette volna kifizetni, de nem engedtem. Így végül három kis
nasiban egyeztünk meg.
Néha még én sem tudok okos lenni a saját életemmel. Főképp nem tudok megmenteni embereket, de ha csak a másodperc töredékére is egy csepp boldogságot, örömöt tudtam varázsolni akkor és ott, már megérte.
Lehet szidni, kritizálni, belekötni, nem érteni, hogy mit
miért teszek. Lehet nem szeretni, vagy szeretni és követni, de
lehetek közömbös is bárkinek. Nincs is ezzel baj, de ezeket a
pillanatokat nem lehet tőlem elvenni.
#60 Lelkierő az élethez
Ha valamit adsz, azt tedd elvárás nélkül, mert ha
nem így teszel, az rólad szól, és nem a másikról.
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#61 Ha még megteheted
Anyuci
18 éve fentről integet, de lélekben minden nap fogja a kezem.
Bárcsak lenne egy égi telefon, amivel felhívhatnám!
Bárcsak újra ölelhetném!
Bárcsak tanulhatnék még tőle!
Bárcsak együtt örülhetnénk az eredményeinknek!
Bárcsak láthatnám az arcát, amikor megmutatom, hogy már
tanulok járni!
Bárcsak foghatnám a kisujját!
Bárcsak...
Köszönöm, Ancus, hogy elindítottál az úton, akkora erővel,
hittel és szeretettel!
Még mindig azon járok, és megyek, míg csak lehet!
Te is fogod a kezem, érzem.
Örömteli anyukák napját, ANYUKÁK! Köszönöm, hogy
általatok élhetünk itt a Földön, és álmokat valósíthatunk
meg!
Lehet, hogy ma már felhívtad, írtál neki, meglátogattad, de
azt hiszem, egy ráadásnak biztos örülne.
Elő a telefonokat, be a kocsiba, kopogtatás, ölelés, egy kedves szó. Tegyétek, bárcsak én is megtehetném!
#61 Lelkierő az élethez
Érd el, hogy ne legyenek „bárcsakok” az életedben,
mert megtetted, mielőtt még késő lenne!
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#62 Néha picit…
Persze az egy egészséges emberi tulajdonság, hogy néha elmeséljük másoknak, hogy mi bánt ott legbelül, mi az, ami „lehetetlen”,
panaszkodunk egy kicsit, de a hangsúly a KICSIT szócskán van.
#62 Lelkierő az élethez
Mondd ki, ha bánt, ha zavar, beszélj róla, de ne
dagonyázz hetekig a mocsárban, hacsak nem
élvezed annyira, hogy fülig ér közben a szád!

#63 Nem mindegy
Nem mindegy, mire koncentrálok egy adott helyzetnél. Arra
pörgök rá, hogy mit vesztettem, vagy arra, hogy mit nyertem
általa.
#63 Lelkierő az élethez
Felidegesítettek, vagy Te idegesítetted fel magadat?
Nem mindegy! Sokkal több dolgot Te eredményezel
az életedben, mint azt elsőre gondolnád!

#64 Finomkodás helyett
Hogy ez mekkora! Ma beszélgettem egy vak sráccal, akitől
megtudtam, hogy egy időben direkt vett fel felemás zoknikat,
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várta, hogy a családjában ki és mikor mer neki ezért szólni.
Általában félve tették! De miért is? Emberek! Mit finomkodunk? A tapintat nem itt kell! Ádám igenis örül, ha szólnak,
hogy leette magát, vagy hogy az inge színe nem illik a nadrágjához. Neki mi vagyunk a „szeme”, amivel érdemes meglátni a
dolgokat.
#64 Lelkierő az élethez
Azt add, amire Te is vágysz!

#65 Hála a testemnek (is)
Azt, hogy az életben minden perc ajándék, nemcsak idézetekből ismerem, hanem élénken élnek bennem a pillanatok, amikor fellélegezhettem, mert újra képes voltam levegőt venni,
megmozdulni. Szembesültem azzal a mondattal gyerekként,
hogy nincs sok hátra. Ez mindent átértékelt bennem. Megtanultam élni, és élvezni minden másodpercet, amíg csak lehet.
Nem szomorkodni, mert esik az eső vagy, mert túl meleg van.
A tükörből visszanéző embert már képes vagyok nőnek látni,
elfogadva minden egyes testi hibáját. Mert ezzel a testtel tudok
átélni csodás pillanatokat itt a Földön.
#65 Lelkierő az élethez
A testednek hála annyi mindenre képes vagy. Nézz körbe
a világban, mennyi fantasztikus dolog vár Rád is!
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#66 Ott lebegett a cél előttem
Gyerekként édesanyám mindig igyekezett valamivel inspirálni. Néha nagyon nem volt kedvem, erőm a napi több órás mozgáshoz. Inkább én is csak átjátszottam volna a délutánomat,
mint a többi gyerek. Nem tudtam, hogy mekkora súlya lehet
annak, ha legyengülök, de ő pontosan tisztában volt vele, így
egy napot sem hagytunk ki.
Volt egy kék műbőr táskája az egyik fenti polcban elrejtve.
Az volt az ő kis kincses ládikája. Apróságokat rejtett, de számomra nagyon értékes dolgokat. Tudta, hogy mennyire tudok
örülni egy matricának, új színesceruza-készletnek, radírnak,
vagy akár egy könyvnek. Ha látta rajtam, hogy nagyon nincs
kedvem még az úszás után tornázni, felcsillantotta a reményt,
hogy rejt nekem aznapra valamit a táska. Néha pontgyűjtést is
csináltunk. Szerettem, mert jó érzés volt megdolgozni egy-egy
meglepetésért. Nem tudtam, de akkor minden egyes alkalommal valójában magamért, az életemért tettem.
Az első fehér körömlakkomat például egy ilyen alkalommal
kaptam. Nyűgös és fáradt voltam. Nem volt kedvem megtenni
az előre tervezett hosszúságú sétámat. Két utcányit kellett azon
a kedden megtennem, de én inkább a játszótéren szerettem
volna hintázni. Aztán anyu elkezdett mesélni egy gyöngyházasan csillogó körömlakkról, amit tőlünk nem messze, a kis
boltban látott.
– Nincs kedved megnézni, hogy tetszik-e, Fannykám? –
kérdezte.
Azonnal nagyobb kedvvel indultam neki a sétának, ami akkor már azért igen nehezen ment. Hamar elfáradtam. A cél, az
igazi csajos lakk viszont ott lebegett a szemem előtt. Mentem,
www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 75

75

2021.11.11. 22:26:22

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

néha megálltam pihenni, majd tovább. Aznap végül három
utcányit sétáltam, amiért anyum nagyon büszke volt rám, és
másnap már én is nagy örömmel mutogattam a lakkozott körmeimet apukámnak.
#66 Lelkierő az élethez
Hogyan tudod a legjobban motiválni magadat?
Mi okoz számodra örömteli jutalmat?
Nézz utána, hogy a jutalmazás módszere
mennyi mindenben segíthet számodra!

#67 Várakozás helyett
Ha azt szeretném, hogy változzon az életem, a körülöttem lévő
világ, akkor ahhoz nekem kell tennem lépéseket, és nem mástól várni a csodát – ahogy ezt sokan teszik –, így megyek tovább, mert a fantáziám sosem hagy el, újabb és újabb célokat
tűz ki elém.
#66 Lelkierő az élethez
A motiváció a latin moveo (mozdít) szóból ered,
ami tettekre inspirál!
Téged most mi mozdítana el onnan, ahol vagy?
Mi juttathatna közelebb a célodhoz? Tedd meg!
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#68 Néha és gyakran
Néha elfáradok. Néha nehezen nevetek. Néha elbújnék a világ elől. Néha fáj. Néha hiányzik valami. Néha nehéz kikelni
az ágyból, és vígan mosolyogni a kerekesszékben. Néha csak
ülök, és nézek magam elé. Néha félek. Néha törni-zúzni tudnék. Néha levegőért kapkodok. Néha rettegek, mert azt érzem,
hogy nem leszek soha anya. Néha azt hiszem, csak álmodozom
arról, hogy táncolni fogok. Néha potyog a könnyem. Néha görcsösen keresem a megoldást. Néha elfutnék. Néha gyűlölöm
azt a diagnózist. Néha nagyon akarok valamit, de nem sikerül.
Néha kudarcot vallok. Néha nem megy az írás. Néha remegek.
Néha nem találom a helyem. Néha bekopog a végrehajtó. Néha
utálom, hogy pengeélen táncolok. Néha elvesztek valakit. Néha
látni sem bírom a kerekesszéket. Néha zavar, hogy néznek.
DE!
Gyakran imádom az életem. Gyakran mosolygok. Gyakran
belekiabálom a világba, hogy boldog vagyok. Gyakran könnyű
minden. Gyakran úgy érzem, mindenem megvan. Gyakran
sugárzom a kerekesszékben, mert jól érzem magam. Gyakran
megölelném a világot. Gyakran úgy érzem, nincsenek határaim. Gyakran tudom, hogy igenis lehet élni jól a diagnózistól
függetlenül. Gyakran látom magamat anyaként. Gyakran érzem, ahogy táncolok. Gyakran letörlöm mások könnyeit, és
mosolyt varázsolok az arcukra. Gyakran mintha kifolynának
a gondolataim, és tetszik, ahogy írok. Gyakran imádom, hogy
tudom, hogy bármelyik percben vége lehet az életemnek, mert
így minden pillanat értékes. Gyakran derült égből belép egy
Tündér az életembe, és megváltoztat mindent. Gyakran érzem,
jó úton vagyok. Gyakran már nem is érdekel a kerekesszék,
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mintha nem is lenne. Gyakran nem érdekel, ki mit gondol,
csak élvezem az életet.
#68 Lelkierő az élethez
Gyakran csinálj olyan dolgokat, amit nem kell, de szeretnél!
Így sokkal könnyebb lesz néhány „kell” dolog is.

#69 Kisüt a nap odabent
A gyerekek még bátran álmodoznak, ábrándoznak, és nem ismernek lehetetlent. És Ti? Elfelejtettetek gyereknek lenni? Az
elmúlt napokban csak figyeltem az embereket. Hallgattam, miről beszélnek, és hogyan. Panasz. Panasz. Panasz. És még egy
kis panasz. És közben a csodák, az apró csodák felett elsiklanak. Szeretném, ha ebben a pillanatban messzire repítenétek a
panaszfelhőket, és kisütne a nap bennetek! Körbenéznétek, és
észrevennétek.
Kérlek, engedd szabaddá magad, és gondolj valamire, ami
ma lelket simogató volt számodra, és mosolyt csalt a szívedbe
és a lelkedbe! Kezdem én: Ebben a pillanatban egy forró, ízletes teával a kezemben könnyedén veszem a levegőt, és édesen
itt pihen mellettem a párom. Van tető a fejem felett, és tiszta
ruhám. Legyen az ma menő, hogy nem panaszkodsz!
#69 Lelkierő az élethez
Gondold csak el, hogy ma mivel tudod édesíteni a napodat!
Feküdj le úgy aludni, hogy előtte megtetted,
és kiélvezted minden pillanatát!
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#70 A legfontosabb a lélek tánca,
és nem a testé
Csillaglány elmosolyodott, és belefogott addigi élete történetébe. Elmesélte, hogy gondolatai éveken át csak a tánc körül
forogtak. Lelkesen gyakorolt, és egyre nagyobb sikereket ért el.
Kitartásának köszönhetően ő lett a leghíresebb és legügyesebb
táncos Lélekvilágban.
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Egyik este azonban, mikor épp hazafelé repült a sárkánya hátán ülve, hatalmas szélvihar támadt. Csillaglány egy örvénybe
keveredve lecsúszott a sárkány hátáról, és a földre zuhant. Olyan
hirtelen történt minden! Az egyik pillanatban még táncolt,
a másikban pedig már alig mozogtak a lábacskái. Többé nem
tudott táncolni, de még járni sem. Napokra egészen magába
roskadt, hiszen úgy érezte: örökre vége az életének, nem tudta,
hogyan tovább. Majd egy éjszaka csodálatos álmot látott, ami
megmutatta neki, hogy nem csak egy út létezik a boldogság felé.
Csillaglány ráébredt, hogy ha nem is a lábain, de tovább
táncolhat: bármikor tovább járhatja a lélektáncot, amikor csak
úgy kívánja a szíve. Elhatározta, hogy ezentúl papírra veti a
gondolatait, hátha így segíteni tud néhány léleknek meghallani
a zenét a saját táncukhoz. Így született meg a könyve, melynek
címe: Lélekkód.
Miközben Csillaglány mesélt, Holdkirály szorosan magához ölelte, és már soha többé nem is akarta elengedni. Felültette pegazusa hátára, és magával vitte Holdkirályságba, ahol
nem sokkal később hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak, és boldogan éltek meg minden lélekpillanatot.
De hiába volt mindennél boldogabb Csillaglánnyal Holdkirály, valami mégsem hagyta nyugodni. Úgy döntött, az Igazság
Tükrének segítségével kideríti, hol talál a Lélekvilágban olyan
gyógyítót, aki segíteni tud abban, hogy hitvese újból táncra
perdüljön. Sietve a Tükörterem felé vette az útját, de reményeiben végül csalatkoznia kellett. Az igazság tükre a legtisztább
üzenetet adta át neki:
– Holdkirály! Ne arra gondolj, hogy Csillaglány járjon!
Gondolj a következő lélekpillanatra, arra, hogyan tehetnéd őt
igazán boldoggá, hogy a lelke járhasson táncot!
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Holdkirály elszégyellte magát. A szíve mélyén ő is tudta,
hogy valóban nem az a legfontosabb, hogy táncol-e még valaha Csillaglány. A legfontosabb a lélek tánca, és nem a testé.
A tükörteremből egyből Csillaglányhoz sietett, a szemébe
nézett, és azt mondta neki:
– Szeretem a lelked, minden egyes veled töltött pillanatot!
Majd szorosan magához ölelte a feleségét. Holdkirály és
Csillaglány ezután valóban így is élték az életüket: megbecsülve minden egyes együtt töltött pillanatot. Mert már mindketten tudták: ez az igazi kincs. A most. Az, ha dobogni képes a
szív, és táncolni a lélek.”
Részlet innen:
Hozleiter Fanny Mosolyka – Lélekkód
(2014 – Libri Könyvkiadó)
#70 Lelkierő az élethez
A tánc jó, de a lélek tánca a legjobb! Mikor csináltál
olyat utoljára, amit imádtál? Ma itt az ideje megint!

#71 Így született a Lélekkód könyv
Egy nap a férjem kivette a kezemből a telefonom. Kiszakított
a közösségi oldalak világából, a virtuális valóságból, és újra
bemutatott az életnek. Segített lelassulni. Észrevenni mindazt,
ami mellett az utóbbi időben már én is csak szó nélkül elmentem. Újraéledt körülöttem a világ. Felszabadultam. Messzire
hajítottam a mások által megszabott szabályokat, elvárásokat,
hogy helyettük inkább megfejtsem a saját lelkem kódját.
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Oly sok mindent láttam, tapasztaltam eddigi életemben!
Mindig is írni akartam mindezekről, megosztani a gondolataimat másokkal, csakhogy valamiért egy ideje már nem sikerült mondatokba öntenem őket. Míg a férjem a kezembe
nem adta a „kulcsokat”. Mostantól, ha csak egy pillanatra is
elfelejtenék élni, igazán élni, egyszerűen csak újraolvasom
őket.
(A Lélekkód történeteit)
#71 Lelkierő az élethez
Sokáig éltem párkapcsolatban a telefonommal. Te
hogy vagy ezzel? Kivel vagy mivel tudnád azt a rengeteg
időt tölteni, ami most görgetéssel megy el?

#72 Pillanatcsillag
Tudod, én még kislánykoromban olvastam róla először egy
könyvben. Akkor még nem értettem teljesen, mit jelent, de
ahogy felnőttem, egyre világosabbá vált. Minden, ami történik velünk az életünkben, csak egy aprócska pillanatig fénylik oly ragyogóan, akár a csillagok az égen. De minden egyes
ilyen pillanat különleges! Nemcsak az, amikor vendéged érkezik, drága nagymama, hanem az is, amikor reggel felébredsz, vagy mikor kimész a piacra. Az, amikor levelet hoz a
galambposta, mikor ragyog a nap az égen, vagy mikor szakad
az eső. Még, amikor látszólag nem történik semmi, olyankor
is születhet pillanatcsillag, hisz minden egyes pillanat bennünk válik igazán értékessé!
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#72 Lelkierő az élethez
Ne teljen el úgy napod, hogy ne éltél volna át
pillanatcsillagokat, gondoskodj róla! Más nem fog!

#73 A test ajándék(a)
A lelkek kódja sosem téves. Mindenki a számára legtökéletesebb testben születik, a legmegfelelőbb időben, a legmegfelelőbb helyre. A test nem egy jelmez, mi fogva tart, hanem egy
ajándék. Egy ajándék, ami segít, hogy csodákat élhess meg.
Hogy tanulhass és alkothass. Nem számít, milyen testbe születtél, csak az, hogy hogyan érzed magad benne. Szeresd hát az
ajándékodat, légy rá büszke, hisz megismételhetetlen és különleges minden egyes lélek!
#73 Lelkierő az élethez
A tested egy ajándék, ami segít, hogy
csodákat élhess meg itt, a Földön!

#74 Elváráshalom
Elváráshalom. Ezek vagyunk! Kinek nagyobb, kinek kisebb
halom, de van. Nem álszenteskedem, nekem is van halmom.
Nem létezik olyan ember, aki semmit sem vár el az élettől
vagy valaki mástól. Tudatosan vagy tudat alatt. Vizsgáld csak
meg magadat! Neked mekkora halmod van? Nézd csak a mai
www.21napaboldogsagert.hu |
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napot! Milyen apró és nagyobb elvárásaid voltak attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad reggel a szemedet? Elvártad,
hogy folyjon a csapból a víz reggel a fogmosáshoz? Elvártad,
hogy melegvíz is legyen? Elvártad, hogy időben jöjjön a buszod vagy beinduljon az autód? Elvártad, hogy ne essen, vagy,
hogy süssön a nap? Elvártad, hogy a kollégáid rád mosolyogjanak, amikor beértél a munkahelyedre? Elvártad, hogy a párod mondjon, írjon bármi kedveset ma neked? Elvártad, hogy
legyen Facebook? Még sorolhatnám, lenne mit, amit elvárunk
és természetesnek gondolunk. Ha pedig mindezt nem kapjuk
meg, jön a hangulatváltozás. A hiány, a csalódottság. Pedig az
a nagy helyzet, hogy ezt mi kreáljuk magunknak. Nem a szomszéd, nem a szüleink. Mi magunk!
Ma értetlen, felháborodott arcok sokaságával találkoztam.
Majd olyanokkal is, akinek mosolyt csalt az arcára a „jelenség”,
amit a férjemmel alkottunk hazafelé. Kizökkentett minket is
hirtelen, de a körülöttünk levőket is. Az autónk végig dudált,
míg a belvárosból hazaértünk. Elvárások százai bombáztak
minket, hogy hallgasson már el. Hallgasson, mert így nem jó.
A jó a boldogság valamihez kötve.
Majd, ha az meglesz, az abbamarad, akkor jó lesz…
Majd mi átestünk a ponton, amikor már annyira nevettünk azon, hogy a riasztónk elszállt, és nem tudjuk lekapcsolni a dudát, ráragasztva sokak arcára a mosolyt. Két őrült,
nevető figura egy folyamatosan dudáló autóban.
Mikor észrevesszük, hogy felmerült az elvárás, máris
jobb. Amit észreveszünk, azon tudunk változtatni is. Egyre többször figyelmeztetem magam, hogy hahó, ez elvárás,
Fanny! Ne hagyd, hogy ez befolyásolja a kedvedet, hangulatodat!
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Nem várom el, hogy egyetérts. Nincs elvárás. Csak egyszerűen a kupacom egyre inkább kisebb lesz. Egyre jobban vagyok, és egyre könnyebb.
#74 Lelkierő az élethez
Az elvárásokban csalódás rejlik,
míg a nyitottságban ajándék!

#75 Elég?!
Ahogy ma lent feküdtem a padlón az edzőteremben, sok minden végigfutott bennem. Csak úgy repkedtek a gondolatok.
Harcoltam a gombóccal a torkomban, miközben igyekeztem
erős lenni, és a feladatra koncentrálni. Az edzés ma nem ment
a legjobban.
Érezhető volt az utóbbi hetek (túl)pörgése és a kimerülés.
Ezt tudtam, de mégis rosszul érintett, hogy nem megy olyan jól
a feladat, és inkább egy vergődő bálnának érzem magam. Sírás
fojtogatott, de nem akartam megadni magamat.
Körbenéztem a teremben, ahol relatíve oly könnyedén mozogtak körülöttem az emberek. Ki a futópadon, ki a bordásfalnál, más a súlyoknál. Ettől még inkább nagyobb lett az a gombóc ott, a torkomban. Aztán felnéztem Csabira, az edzőmre, aki
mégis annyira biztatott, és így is büszke volt rám. Majd férjem,
Sankó is besétált, és rám mosolygott.
Bár a fizikai erőm ekkor sem lendült az egekig, de a lelkem
ismét megerősödött. Lehet tovább a padlón maradni képletesen ilyen támogatások mellett? Nem!
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Tudtam, hogy ez is elmúlik, és lesz sokkal jobb. Legközelebb, kipihenten ismét jönnek a sikerélmények, vagy azután,
de jönni fog, mert nem adom fel. Nem a mélypontnál mondom azt, hogy elég, hanem soha.
#75 Lelkierő az élethez
Vedd magad körbe olyanokkal, akik támogatnak
az álmaidban, de kérlek, Te legyél a leginkább
támogató és biztató Lélek magaddal szemben!

#76 Most akkor ki is az?
Repkednek a fogyatékossággal élő megbélyegzések a világban.
Pedig azt gondolom, hogy mindenki az. Valakin jobban látszik, más egy tökéletesnek tűnő álarc mögé rejti.
Szerintem az is „fogyatékosság”, ha valaki nem tud mosolyogni, szeretni és szeretni hagyni. Ha nem képes értékelni
mindazt, ami körbeveszi. Fogyatékosságnak tartom, ha nem
használja, amit az élet nevű játék mellé, a hátizsákjába kapott.
Látás, hallás, szaglás, tánc...
Mikor álltál meg utoljára, hogy beleszippants egy szál rózsa
illatába? Mikor gyönyörködtél utoljára a holdban, a csillagokban? Mikor kapcsoltad be akár otthon a zenét teljes hangerőre,
és táncoltál önfeledten és őrülten?
#76 Lelkierő az élethez
Találd meg a legjobb módját, hogy bele tudj magadba és az
életedbe szeretni, azután másnak is nagyon vonzóvá válsz!
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#77 Szabadnak lenni
Úgy élünk, hogy nagyban befolyásol a környezetünk véleménye, ítélete, gondolatai. Számít, hogy a szomszéd mit lát, hogy
a kollégánk mit gondol, hogy a párunk hogyan vélekedik, hogy
a családunk szerint mi lenne a helyes. A többségünknek nagyon is számít, még ha nem is akarjuk, csak egyszerűen félünk
felvállalni, hogy jól megvagyunk a rendetlen lakásunkban,
hogy a párunk úgy tökéletes számunkra, ahogy van. Ha nagy
a hasa, ha vékony, ha van munkája, ha nincs, ha az álmának él,
ha nem. Félünk az ítéletektől.
#77 Lelkierő az élethez
Ha számodra úgy jó, ahogy, akkor tedd úgy, kérlek!
Így később nem lesz olyan, hogy bárcsak…

#78 Mi lett volna, ha…
Akárhányszor teszek valamiért, egy álomért, egyszer csak jöhet
a mélypont. Mindig eljön, ahogy a szomszédnak, a főnöknek és
a sarki boltban dolgozónak is. Mélypontok jönnek és mennek.
Mindenkinél. Valaki már az első „akadálynál” feladja, más karnyújtásnyira a cél előtt. Mások vagyunk. Nem tudom, milyen
messze vagyok attól, hogy egyszer végre állva, a két lábamon
állva süthessek Sankónak palacsintát, amit annyira imád. Lehet
kilométerekre, lehet méterekre, centikre, milliméterekre, de azt
tudom, hogy akárhány mélypont is érkezik, egyikbe sem engedem, hogy benne maradjak. Mert nem, és nem fogom magam
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azon kapni, hogy mondogatom magamban: Mi lett volna, ha…
ha teszek még egy próbát. Mi lett volna, ha… Inkább megyek,
és teszek még egy próbát.
#78 Lelkierő az élethez
Mi van, ha már csak egy lépésnyire vagy a célodtól?
Pont most hagynád abba?

#79 Majd helyett MOST
Majd egy különleges napra… – hangzik számtalanszor. Majd
egy különleges napra felveszem a ruhát, ami évek óta csak áll
a szekrényemben. Majd egy különleges napon használom azt
az étkészletet, ami a polc tetején porosodik újonnan. Majd
egy különleges napon elmesélem. Majd egy különleges napon
megnézem. Majd egy különleges napon megölelem. Majd
egy különleges napon... Majd egy különleges… Majd egy…
Majd… Miért is majd? Hisz minden nap különleges, ha azzá
teszed. Ne várd meg, hogy a majd sose jöjjön el, mert elmúlt
az élet!
#79 Lelkierő az élethez
Majd boldog leszek, ha…
Így kezdődik a boldogtalanok mondandója.
Te kezdd így: Már most is boldog vagyok, mert…
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#80 Szeretem
Pillanat. Egy csodás pillanatom. Mégis, amiről nem készül
fotó, az még inkább az. Ahogy éjszaka többször felébred hozzám, mert elzsibbadtam, és egyedül nem megy még a helyváltoztatás. Amikor kiemel az ágyból, mikor lefürdet, mikor felöltöztet, beültet a kerekesszékbe. Mikor ételt készít, lecsavarja
a kupakot az innivalóról, mikor munka után lelkesen elvisz
tornázni, mikor csak úgy megpuszil, megölel. Mikor kivisz teljes természetességgel a mosdóba. Mikor már fáradt, de mégis
átmasszíroz éjjel, hogy javuljon az állapotom, mikor megnevettet, miközben sírni tudnék. Mikor erőt ad, mikor hisz bennem, hogy lábra állok, és megmutatom, hogy nincs lehetetlen,
és mindezt oly szeretettel, hogy nincsenek rá szavak.
#80 Lelkierő az élethez
A legtöbb pillanat, ami boldogságot varázsolhat az
életünkbe, nem a közösségi oldalakon vannak!

#81 Az illúzió valósága
Míg a feketét valaki fehérnek látja, addig
– aki boldognak látszik, boldogtalan;
– a gazdag, valójában szegény;
– a gyerek már rég felnőtt;
– a valóság egy illúzió;
– a legbátortalanabbak a legerősebbek.
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A kérdés az, hogy mi annak látszunk-e, akinek hisznek, vagy
valójában azok vagyunk, akik lenni akarunk:
– egy színes világban;
– boldogok;
– lélekben gazdagon;
– egy gyermek testében, felnőttként;
– a valóságos illúziónkban;
– erősen;
– a lelkünkre hallgatva?
Hallgass most a lelkedre, és ölelj meg valakit, adj a Tiédből
valakinek, és mondd, hogy szeretlek, annak, akit igazán szeretsz!
#81 Lelkierő az élethez
Kinek mutattad ki régen, hogy mennyire szereted, aki
számodra nagyon fontos? Tedd meg még ma, kérlek!

#82 A szeretet a kulcs
Évek óta egy sötét padlásszobában élt Zagar, a sárkány. Sárkányszívét tűzvarázs érte. Egy boszorka úgy döntött, hogy
„átkot” ád Zagarra, aki az utóbbi időben sosem mondott igazat. Mindenkit átvert, megbántott, akivel csak találkozott. Sárkányföldjén a falu lakói mind szomorúak lettek, akárhányszor
csak találkoztak vele. Szavaival jobban égetett, mintha tüzet
hányt volna az emberekre. Állandóan félrevezetett mindenkit.
Zagar – mondjuk ki – gonosz volt. Sosem szerette igazán ma90
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gát, sárkánytestét és bőre színét. Képességeivel nem tudott jót
tenni, csak ártani az embereknek. Haragudott a világra, haragját pedig másokra vetítette ki.
Az egyik ünnepi tűzijáték alkalmával pedig az egész falunak
betelt a pohár.
A fa alatt üldögélő Zagarhoz egy tündéri, szőke hajú kislány
sétált oda. Vattacukrot akart neki adni, de a sárkány oly hangosan kiabált rá, hogy hagyja őt békén, hogy Sandy nagyon
megijedt, és sírva rohant szüleihez. Csak dermedten figyelték
az emberek, hogy Zagar már megint megbántott egy kedves,
jó szándékú embert, aki ráadásul egy kisgyermek volt. Ekkor
döntött úgy a boszorka, hogy „átkot” ád rá.
Úgy döntött, Zagarnak meg kell találnia a lélekkódot, hogy
újra emberek közé mehessen. Lelkének csillagtáncot kell járnia
ahhoz, hogy varázslat történjen…
Egy az erdő közepén lévő, elhagyatott kis faházba vitték
Zagart, ahol hét lakattal zárták be a padlásra. Hetente vittek
neki élelmet, de csak egy apró reteszen adták be számára szótlanul. A padlásra egy aprócska fénycsóva kúszott csak be az
ajtó alól. Évek óta így élt egyedül Zagar.
Egyáltalán nem értette, mi is az a lélekkód, és csillagtáncról sem hallott még sosem. Haragja az évek során csak nőtt és
nőtt.
Pontosan tíz esztendővel azután, hogy a lakatokat rázárták,
kopogtattak az ajtaján, majd egy vékonyka kis hang azt kérdezte tőle:
– Hogy vagy, Zagar?
A sárkány szemöldökét felvonva percekig csak figyelt. Vajon valaki tényleg hozzá szólt? Valóban a nevén szólították, és
azt kérdezték, hogy van?
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– Hoztam neked valamit. Kérlek, gyere az ajtóhoz!
Zagar kicsit még morfondírozott azon, hogy vajon álmodik-e, majd úgy döntött, utánajár. Az ajtónál beszűrődő kis
fényt két aprócska tappancs takarta ki.
– Hoztam neked vattacukrot – mondta bátran a kislány.
Az a kislány, akit évekkel ezelőtt szavaival megbántott.
Az a kislány úgy döntött, hogy Zagar nem gonosz, és ő ezt
be is bizonyítja az embereknek. Nem ítélkezik, inkább megtalálja a helyes lélekkódot, ami a sárkány lelkének örömet
okoz.
Ő már tisztában volt vele, hogy mit is jelent a lélekkód.
Figyelt az emberekre, a körülötte élőkre. Képes volt pillanatok alatt rájönni, mitől nem szeretik magukat igazán a
Sárkányföldjén élők. Miért boldogtalanok.
Majd úgy döntött, hogy pontosan ott fogja megmutatni,
hogy minden a testben dobogó szív képes csillagtáncra, ahol
az emberek azt állítják, igazán szív sincsen.
A kis reteszen benyújtotta Sandy a vattacukrot Zagarnak,
majd hozzátette: – Egészségedre, kedves sárkány!
– Kedves?! Te csúfolódsz velem? – érdeklődött mérgesen. – Még hogy én kedves! Tudod mit, ezt sem kérem,
tartsd meg! – majd fogta, és visszatolta az ételt a reteszen
át. – Menj el! Most! És hagyj magamra!
Percek teltek el, mire újabb hangokra lett figyelmes.
A retesz újra nyílt. Egy aprócska kis kezet látott ott.
– Kérlek, Zagar, én tényleg azt gondolom, hogy kedves
vagy. Gyere ide közel az ajtóhoz! Mesélek neked egy mesét.
A sárkány csak azért is tartotta magát, és tovább gonoszkodott:
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– Nekem ugyan nem kell mese, se vattacukor, sem a kis kezed. Nem szeretem, ha hozzám érnek! – kiabált ismét Zagar.
Sandyt ezt nem érdekelte, és mesélni kezdett. Egy kissárkányról, akinek fantasztikus gyermekkora volt, édes szülei és
tündéri kistestvérei. Egy napjukat mesélte el reggeltől estig,
külön figyelmet fordítva a kedvességre. Az ébredés utáni puszikra, a finom reggelire, a nevetésekre, a nagy ölelésekre és
dicséretekre.
– Emlékszel, Zagar, hogy … – a kislány még be sem fejezte a
mondatát, amikor furcsa meleget érzett kis kezében…
A sárkány megfogta Sandy kezét, és sírni kezdett a sötét
szobában.
– Köszönöm, hogy emlékeztettél erre! Köszönöm, hogy a
rossz tulajdonságaim ellenére is kedves voltál velem, és emlékeztettél, hogy mennyire is szerencsés voltam kissárkányként!
Milyen boldogsággal töltött el sárkánymama finom reggelije
és sárkánypapa nagy ölelése, nem beszélve a testvéreimmel
töltött kedves időről.
Ahogy fogta Sandy kis kezét, kellemes melegség töltötte
meg szívét-lelkét. Olyan volt, mintha ezernyi kis fénylő csillag
járt volna csillagtáncot a testében.
– Oh, Sandy, hát erre gondolt a boszorka? Erre az érzésre?
Ez fantasztikus!
A varázslat megtörtént, majd Zagar újra szabadon kószálhatott Sárkányföldjén, ahol Sandynek köszönhetően már nem
gonoszságokat tett. Ellenkezőleg! Mindenkinek volt pár kedves szava. Nagy öleléseket osztogatott, és kisgyermekeket vitt
a hátán. Már nem akart ijesztgetni, inkább mosolyt csalni az
emberek arcára. Már büszke volt arra, hogy sárkánynak született, és megtalálta magában a lélekkódot.
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Ami nem volt más, mint a szeretet, amitől a legkeményebb
kő is porrá omlik.
Részlet innen:
Hozleiter Fanny Mosolyka – Lélekkód
(2014 – Libri Könyvkiadó)
#82 Lelkierő az élethez
Hatalmas ajándék olyan valakit szeretni, aki látszólag nem méltó
a szeretetre. Látszólag lehet nem, de a valóságban mindenki
pont a szeretetre és az elfogadásra vágyik és érdemes!

#83 Ami a boldogsághoz kell
Péter bácsi mindennap mesélt unokájának, akit esténként
kedvenc hintaszéke mellé ültetett egy puha paplanra. A kisfiú kezében forró kakaó, a nagypapáéban pipa. Olykor különböző mesebeli jelenetek, képek rajzolódtak ki a füstfelhőben.
Unokája ekkor mindig arra kérte, hogy szője bele következő
történetébe a szakállas idős bácsi a látottakat. Aznap este, amikor egy jégcsengőt véltek felfedezni a homályban, ez a történet
született:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy katona. Egy bátor,
erős, délceg férfi. Sok mindent megtapasztalt ember volt ő,
akit sokan szerettek. Jót tett mindazokkal, akikkel csak életében találkozott, ő mégis igazán szomorú volt. Nem találta boldogságát, régen látták mosolyogni. Mindig azt mondta, keres
valamit, valakit, aki mellett megleli az igazi békét, örömet és
boldogságot.
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Évekig járt-kelt a világban, segített másokon, de igazán továbbra sem látta őt senki mosolyogni. A Sárkányok Földjéről
érkezett katonát szíve tisztasága miatt a kerek harmincadik
születésnapján a Holdkirály védelme alá vonta. Biztosította
róla, hogy mindent, mit kíván, megkaphat tőle, csak kérnie
kell. Pénzt, otthont, ételt, termőföldet.
Nem élt a lehetőséggel a délceg férfi, hisz úgy érezte, őt mindez nem tenné igazán boldoggá. Nincs az a pénz, amiből őszinte
mosolyt lehet venni. Nincs az az otthon, mi társ nélkül valódi
örömet okozna. Nincs az az étel, amitől örökké teli lenne a hasa,
és nincs az a termőföld, mi gyermeket, utódot adna számára.
Majd mégis úgy döntött, felkeresi a Holdkirályt, és kér tőle
valamit. Hét éjjelen, hét nappalon át szelt át országokat, határokat, üres földeket, lakott városokat, hajóval óceánokat, míg
végül elérkezett a Csillagtenger közepén élő szigetre. Oda, ahol
biztonságban élt a Holdkirály és udvara. Bekopogtatott a nagy
fa kapun, ahol az őrök egyből beengedték. Már nagyon várták
jövetelét. Holdkirály a kastélytoronyba hívta a katonát. Szembe
ültek egymással.
– Tudtam, hogy egyszer ellátogatsz hozzám. Már vártalak –
mondta a Holdkirály.
– Miben segíthetek? – tette fel a kérdést.
– Nem kérek én tőled, felséges uram, ételt, otthont, földet,
csak egy dolgot. A jégcsengőt.
Holdkirály szeme tágra nyílt. Meglepte a kérés. Erre nem
számított.
– Miért pont a jégcsengőt szeretnéd? – érdeklődött, miközben szemöldökét felhúzta homloka felé.
– Egyik éjjel arról álmodtam, hogy a Csillagtenger szigetéről származó jégcsengő hangja csillagvarázslatra képes.
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A Holdkirály nagyon hallgatott. Nem tudta, mitévő legyen,
hisz a jégcsengő évszázadok óta kincstárának ékes példánya.
Egy családi ereklye. Végül úgy döntött, hogyha mond neki a
katona egy dolgot, ami valóban mosolyt csalt az arcára mostanában, akkor nekiadja a kívánt jégcsengőt.
A délceg férfi úgy érezte, hogy erre nem tud válaszolni. Ez
lehetetlen dolog, hisz évek óta nem görbült felfelé a szája egy
millimétert sem. Feladta, hogy megkapja a jégcsengőt, így csak
búslakodva ült a Holdkirály előtt perceken át. Majd az eszébe
ötlött valami.
– Tudja, királyom, most mosolygok, látja… és tudja, miért?
Mert rájöttem, hogy minden megváltoztatható, ha igazán akarom. Csak el kell döntenem, hogy valóban akarom-e, és teszek
is érte. Úgy döntöttem, nagyon szeretném azt a jégcsengőt, és
már a kezemben érzem, s lám, máris mosoly ült ki az arcomra.
A Holdkirály szintén meglepődött. A katona igazat mondott, valóban mosolygott, miközben előtte ült a toronyban.
Nem sokkal később a katona – tarsolyában a jégcsengővel –
útnak indult újra. Egyre inkább azt érezte, hogy egy megmagyarázhatatlan boldogság kezdi hatalmába keríteni. Rég nem
érzett jókedv költözött belé.
Majd ekkor megszólalt a nagypapa hintaszékében.
– Tudod-e fiam, hogy miért?
– Nem, miért? – kérdezte érdeklődve, majd egy nagyot sóhajtott a szakállas bácsi, és mesélni kezdte.
Tudod, az emberek mind azt gondolják, hogy a boldogsághoz valami vagy valaki szükséges. Azt hiszik, a varázslat egy
tárgyban vagy egy személyben rejlik, pedig egyáltalán nem.
A boldogsághoz mindenünk megvan, hisz a varázslat bennünk rejlik.
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Drága fiam, sose feledd, hogy a jégcsengő már akkor nálad volt, amikor az első lélegzetedet vetted, amikor megláttad a
napvilágot. Ez az a dolog, amit soha senki nem vehet el tőled,
csak te magad. Te magad lehetsz az, aki kiadja a hangot, és
boldogan él, egyszerűen csak azzal, hogy lélegzik, lát, hall és
szeret…
Részlet innen:
Hozleiter Fanny Mosolyka – Lélekkód
(2014 – Libri Könyvkiadó)
#83 Lelkierő az élethez
A boldogsághoz mindened megvan,
hisz a varázslat benned rejlik!

#84 Természetes,
így nem is értékes?
Azt hittem, emlékszem. Azt hittem, pontosan emlékszem,
milyen érzés a két lábamon állni. De nem, csak halvány foszlányaim voltak. És mióta egyre gyakrabban állok – egy járógép segítségével –, folyamatos meglepetések érnek. Tényleg ilyen? Az az izom kell hozzá? Ott tartsam? Itt feszítsem?
Tényleg a kerekeim helyett a lábam van a földön? Furcsa
érzés, de mesés. Hatévesen fogalmam nem volt, hogy mit
vesztettem el. Ott volt és természetes volt. Elsétáltam a játékaimért, mentem a finomságokért a konyhába, puszikat
osztogattam a szüleimnek. Aztán láb helyett kerekekkel közwww.21napaboldogsagert.hu |
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lekedtem. Először buli volt, hogy ide-oda gurulgatok, nem
törés. Évek teltek el, és felfogtam, felfogtam, mit vesztettem.
Milyen nagyon szerencsés voltam, hogy enyém volt az a képesség, amit szintén sokan nem értékelnek. Nehezükre esik,
ha ki kell kelni a fotelből valamiért, ha futni kell a busz után,
vagy menni néhány utcasarkot a boltig. De egy biztos, ahogy
újra képes leszek rá, örömmel pattanok ki a fotelből. Futok a
buszok után, és sétálok el a boltig.
#84 Lelkierő az élethez
Írd össze, kérlek, hogy mennyi mindenre vagy képes!
Figyeld meg magad, hogy milyen érzés,
amikor már több tucat dolgot összeszedtél!
Nem kell túl nagy dolgokra gondolnod.
Azok a legértékesebbek, amiket a hétköznapokban
talán észre sem veszel.

#85 Ez így megoldás
Az álmaimat soha nem adom fel, maximum felfüggesztem egy
időre, míg megtalálom a tökéletes oda vezető utat...
#85 Lelkierő az élethez
Ha néhány lépéssel távolabbról tekinted a dolgokat, sokkal
tisztábban kirajzolódik az út, mint mikor rajta állsz!
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#86 Jobb, ha pánikolsz?
Pánikba kellene esnem? Vajon az a normális, ha egy ilyen
helyzetben teljesen kétségbeesem és elkezdek félni? Normális?
Egyáltalán mi az, hogy normális? Ki határozza meg, mi az, és
mi nem?
Lassan két órája nem mozdul rendesen a mutatóujjam.
A tollat nem tudom megtartani rendesen. Nem tudom beszorítani az ujjaim közzé. Megmasszíroztam. Mozgattam. Pihentettem. Újrapróbáltam. Percenként. Negyedóránként. Fél órával később. Most. Még mindig kiesik a kezemből. Vágtam már
földhöz a tollat. És ejtettem is le. El is szomorodtam, de aztán
gyorsan elkezdtem magamat kinevetni.
Most jobb, Fanny, hogy félsz és pánikolsz? Attól jobban
mozog? Nem.
Befejeztem és elengedtem. Nem görcsölök rajta. Igazán már
semmin sem görcsölök. Csak vagyok, és mindig abból gazdálkodom, amim van, ami épp van. Hisz másképp már rég megbolondultam volna. Vagy már megbolondultam? Hisz nem
esem pánikba, pedig épp nem mozog az ujjam. Már rég nem
vagyok normális? De mi is a normális? És ha nem vagyok az?
Örülök, mert nem csinálom ki magam idegileg, ahogy sokan
mások. Azok, akik azt hiszik, normálisak.
#86 Lelkierő az élethez
A mosolyod egy olyan görbe, ami mindent
egyenesbe hozhat az életedben, ha élsz vele!
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#87 A kifogás másnak való móka!
Dübörög a hangfalakból a zene, lüktet bennem valami.
Folyamatosan mondogatom magamban, hogy gyerünk, már
nincs sok hátra, képes vagy rá! Aztán felpillantok a szürke szőnyegről. Tekintetemmel körbejárom az edzőtermet. Mindazokat, akik ott vannak és csinálják. Akik szintén küzdenek valamiért. Egy álomért, egy kitűzött célért. Lehet ez egy verseny,
prevenció, rehabilitáció, vagy csak alakformálás.
Felpillantva a gyakorlatok között látok szőkét, barnát, vöröset, vékonyat, kövéret, izmosat, hatodik hónapban járó édesanyát, ötvenes fiatalos nagypapát, tini srácot. De látok ott térd
alatt amputált, protézissel edző – nem mellékesen – nagyon
helyes férfit, és egy kerekesszéket is…
Ennél a pontnál elmosolyodom, bármennyire is a végét járom az erőmnek. Görbül a szám, mert jó érzéssel tölt el, hogy a
küzdők közé tartozom. Azok közé, akiknél nincs kifogás. Azok
közé, akik eldöntötték, hogy mit akarnak, és tesznek is érte.
Kicsit elkalandozok fejben a feladatok közben, így Csabi hangjára leszek figyelmes, aki egy másodpercre sem kímél
jobban, mint bármelyik edzeni jelentkező vendégét azért, mert
hozzám tartozik még az a kerekesszék, ami a bordásfal mellett
áll.
Nem azt jelenti, hogy velem is több tíz kilós Sandbag zsákokat emelgettet, hogy keményen megfuttat a futópadon, vagy,
hogy köredzést tart mászással, húzásokkal, lógással, fekvőtámasszal. Azt jelenti, hogy amire képes vagyok – és még egy
picivel többet –, azt elvárja tőlem.
Elvárja, hogy javítsak az eredményemen. Elvárja, hogy ne
nyavalyogjak, és ne mondjam, hogy nem vagyok rá képes.
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Mindezt pedig azért, mert pontosan tudja, hogy magamtól is
ezt várom el, mert céljaim vannak, és itt éppen jól jön az elvárás. Fejlődni szeretnék, járni!
A teremben nem az érdekli a többséget, hogy hogy áll a frizura, mennyire hangosan üvölt súlyemelés közben, vagy hogy
mekkora izzadságfoltja van a márkás vagy totálisan noname
ruháján. Az embereket ott az érdekli, hogy a saját határaikat
megugorják. A hathónapos kismama nem akarja lenyomni az ötvenes éveiben járó nagypapát, és a nagypapa sem vágyik arra, hogy megmutassa, ő képes tizenöt másodperc alatt
megfordulni a földön hátról hasra, majd vissza ötször, míg én
„csak” mindezt három perc tíz másodperc alatt teszem már(!)
meg.
Nem, nem másnak akarjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, hogy milyen rejtett erők lakoznak bennünk,
hanem magunknak! Aztán – csakis ezek után – büszkélkedünk
a párunknak, barátainknak, a kollégáinknak, azoknak, akik a
közösségi hálón követnek.
Az edzés számomra nem a világnak szól, hanem az álmaimnak. Azt pedig, hogy az álmomhoz vezető utat megmutatom,
az nem másért van, minthogy még több embert lássak azok
között, akik küzdenek valamiért.… gerincdeformitással, plusz
kilókkal, narancsbőrrel, komplexusokkal, betegséggel, elvárásokkal, lustasággal, protézissel, vakon, siketen, bőrhibával, kerekesszékkel, bottal, kis cicivel, nagy fenékkel és bármivel, de
legyetek ott… legyetek a küzdők között!
#87 Lelkierő az élethez
Te a kifogások embere vagy, vagy a tetteké? Válassz!
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#88 Múlt. JELEN. Jövő.
Ha elkezdek a múltban vagy a jövőben élni, a most helyett, emlékeztetem magam: ami elmúlt, nem élhetem újra, ami nincs
itt, azt még nem élhetem át. Egyet tehetek biztosan, most megteszem, átélem, megnézem, átölelem, megmondom, átadom,
szeretem, meglépem. Élek a pillanattal. Mert a múlt boldoggá
tehetett, a jövő tehet, de a most tesz igazán azzá!
#88 Lelkierő az élethez
A múlt boldoggá tehetett, a jövő tehet, de a most
tesz igazán azzá, ha nem hagyod elillanni, hanem
előtte megtöltöd örömteli dolgokkal!

#89 Te igazán akarod?
Nem az a kérdés, hogy ki tudok-e tűzni magam elé egy célt, egy
álmot, hanem az, hogy elég kitartó vagyok-e, hogy megvalósítsam, hogy a lelkesedésem akkor is megmarad-e, amikor nem
megy minden annyira könnyen. Mikor nincs sikerélmény. Mikor inkább fel sem kelnék az ágyból, mikor semmi energiám,
mikor nem javítottam a múltheti eredményeimen. Ilyenkor
van a nagy választóvonal. Ilyenkor dől el, hogy elérem-e a célomat vagy sem.
Élérem, mert táncolni szeretnék, így nem kérdés, hogy legközelebbi edzésen is ott a helyem, és az sem kérdés, hogy igazán akarom-e.
Az viszont kérdés, hogy Te igazán akarod-e az álmodat?
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#89 Lelkierő az élethez
Az oké, hogy ki tudsz tűzni magadnak célokat, álmokat,
de hogy elég kitartó vagy-e, hogy meg is valósítsd, az már
jó kérdés! Tarts ki, ha igazán szeretnéd, ha csak hablaty,
és a külvilágnak szól, engedd el! Más majd kiélvezi a
munkája gyümölcsét. Vagy Te is szeretnéd?! Akkor…
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#90 Megcsinálom!
Számolok. Hol tartok, hány van még az adott feladatból. Az elsők általában könnyen mennek, majd egyre nehezebben. Majd
jön a mélypont, amikor már azt érzem, nem tudok mozdulni,
még egyet emelni. Aztán úgy döntök, márpedig akkor is megcsinálom. Mert fejlődni akarok, nem nyavalyogni. Majd jön a
sikerélmény, mert az mindig jön, ha nem adom fel. Csakúgy,
mint ma, ma is volt sikerélmény. Egy hónapja végre újra sikerült hátamról a hasamra fordulni a padlón. Körülbelül két perc
alatt.
#90 Lelkierő az élethez
A „könnyen” jött siker azoké, akik olykor vállalják
a nehezét is, amit nagyon kevesen látnak!

#91 Ezernégyszáznegyven perc
Kevesebb, mint huszonnégy óra, azaz ezernégyszáznegyven
perc alatt döntöttem el, hogy vagy kukába dobok mindent,
vagy megvalósítom az álmaimat.
Ezernégyszáznegyven perc rengeteg idő. Rengeteg, ha azt
akarod eldönteni, hogy a pink vagy a korall színű felsőt vedd
meg, vagy hogy reggel kávét igyál, vagy inkább teát. Akkor viszont már nagyon kevés idő, ha az a tét, hogy hogyan tovább.
Viszont az jó, hogyha őszinte vagyok magammal, akkor
pontosan tudom, hogy mire vágyom, így már pont annyi időm
van dönteni, amennyi szükséges.
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#91 Lelkierő az élethez
Kukába dobsz mindent, vagy megcsinálod?

#92 A képzelet ajándéka
Már kisgyerekként is olyan voltam, aki a legapróbb momentumból képes egy egész történetet kerekíteni. A mai napig
könnyedén belevarázsolom magamat a legkülönfélébb szituációkba. Kicsiként számtalanszor eljátszottam például, hogy
kézilabdaedzésekre járok, édesanyám ugyanis kézilabdázott,
nekem is „ki kellett próbálnom”. Bepakoltam a kis táskámat,
átmentem a másik szobába, átöltöztem, bevaxoztam a labdát,
és eljátszottam egy edzést. Az ehhez hasonló játékok miatt is
gondolom azt, hogy minden nehézség ellenére teljes értékű
és örömteli volt a gyerekkorom, nem maradtam ki semmiből.
Én is megéltem mindent, csak éppen volt, amit a képzeletemben.
#92 Lelkierő az élethez
Használd, kérlek, a képzeleted erejét, mert sokkal többet
tehet a boldogságodért, mintha legyintenél rá!

#93 Oly szerencsés vagy!
Egy teljesen más világba csöppentünk, mint amit az átlagemberek ismernek. Többgyermekes édesanyák, akiknek nincs
www.21napaboldogsagert.hu |
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másuk, csupán egy bőröndnyi használt ruhájuk. Nincs családjuk, és a többségük nem is ismeri az otthon fogalmát, hisz már
ők maguk is árvaként nőttek fel. Én felkészültem rá, hogy mi
vár majd ránk a Családok Átmeneti Otthonában, de Mariettát
megdöbbentette.
Kopott, szakadt farmernadrágban, lyukas pólóban, néhol
pecsétes ingben ültek körbe minket a szülők a pici gyerekekkel az ölükben. Kezdésként meséltem nekik arról, hogy miben érzem a leginkább a különbséget az elektromos székem
és a „Trabant” között: hogy míg a „Jaguárommal” könnyedén
utánafordulok egy jóképű pasinak, a kézzel hajtós kerekesszékben ülve ehhez segítséget kell még kérnem.
Elmondtam, hogy az én legnagyobb mumusom még a kiszolgáltatottság. Ezt az érzést ők is jól ismerték, és sokat meséltek nekünk róla. Ahogy Marietta is a balesetéről. Bele-belekérdezgettek, sok minden érdekelte őket. Aztán én tettem fel
nekik egy kérdést:
– Kivel történt már közületek olyan, hogy felajánlotta a segítségét egy mozgássérültnek?
Több kéz is a magasba emelkedett.
– És olyan történt már veletek, hogy valaki gorombán viszszautasította a segítségeteket?
Most csak egy kéz maradt a fent. A tulajdonosa elmesélte,
hogy egyszer egy kerekesszékes férfi okozott neki negatív élményt azzal, amilyen stílusban leteremtette.
Megköszöntem, hogy megosztotta velünk az élményét,
majd arra kértem mindenkit, hogy hallgassák meg a történetemet, és képzeljék el, olykor hogyan éljük ezt meg mi.
Több mint egy órája álltam már a buszmegállóban, amikor
a távolban felderengtek egy alacsonypadlós jármű körvonalai.
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Megörültem, és elindultam előre. Mire a busz megérkezett, hatalmas tömeg gyűlt a megállóba. Nekem már csak az lebegett
a szemem előtt: el ne menjen nélkülem, fel kell rá szállnom!
Igyekeztem áttörni az embereken, mielőtt becsukta volna a
busz az ajtót. Ekkor hirtelen beugrott elém egy úr. – Segíthetek
valamiben? – kérdezte.
– Nem! – ripakodtam rá türelmetlenül, és nyomtam is tovább a gázt.
Annyira benne voltam az összpontosításban, hogy elérjem
a kitűzött célt, hogy egy teljesen más dimenzióba kerültem.
Hiába akart kedves lenni, abban a pillanatban csak feltartott.
Végül lekéstem a buszt, szándékosan.
Visszafordultam, és elnézést kértem a kedves úrtól, majd
elmeséltem neki, hogy miért is jött ki a nem olyan csúnyán a
számon.
Mariettával bevallottuk nekik, hogy bár a legtöbbször mosolygunk, néha azért mi is vágyunk egy akadálymentes lakatlan szigetre, ahol egy kicsit összeszedhetnénk magunkat. Mert
ez az élet rendje. Elesünk, felállunk. Újra elesünk, újra felállunk. Majd megint elesünk, de mi akkor is újra felállunk. Ettől
még nem vagyunk gyengék, sőt. Ahogy ők sem azok!
Volt, akit várandósan, az utolsó héten tettek ki az utcára.
Valakinek a lakásmaffia vitte el a házát, majd emiatt elvesztette
a munkáját is. A többségük élete egyetlen pillanat alatt változott meg. Egyetlen rossz lépés romokba döntötte az addig felépített harmonikus mindennapjaikat.
Volt egy apuka, aki megkért minket, ne ítéljük el, amiért
otthonban lakik. Nekünk ez meg sem fordult a fejünkben, hiszen fogalmunk sem lehetett róla, mi az oka annak, hogy ide
került. Ítélkezés helyett mi inkább felnéztünk rájuk Mariettáwww.21napaboldogsagert.hu |
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val. Ahogy hallgattuk a történeteiket, néha azt éreztük, hogy
megszakad a szívünk.
A beszélgetés végére mindannyian elgondolkoztunk. Az
otthonban élők azon, amit mi meséltük, mi pedig azokon,
amiket tőlük hallottunk, amit ott láttunk. Ahogy az egyik kétéves fiúcska nyakig koszosan, lyukas nadrágban, egy fél szelet
kenyérrel a piszkos kezében ült a homokozóban, az elég sok
mindent elmondott. Ahogy az is, amilyen lelkesen majszolta.
Marietta később elmondta nekem, hogy ezek után azt érezte,
milyen végtelenül szerencsés, amiért van hova hazamennie,
van családja, munkája és tud mit enni.
#93 Lelkierő az élethez
Bocs, de ezt ki kell, hogy mondjam!
Ha ők tudnak boldogok lenni, neked mi a kifogásod?

#94 „Normális lenne”
Minden egyes nap számtalan dolog jön szembe velem, amin
„normális” lenne kiborulni.
„Normális” lenne, ha zokognék, mert még nem úgy mozdul
a lábam, ahogy szeretném.
„Normális” lenne, ha utálnám a világot, mert egy kerekeszszéket varázsolt alám.
„Normális” lenne, ha kiborulnék, mert elmegy az orrom
előtt a busz, vagy leejtem a táskámat.
„Normális” lenne, ha az ordibáló szomszédomat kívánnám
szitkozódva a hátam közepére.
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„Normális” lenne, ha mindenkit hibáztatnék azért, ami
körbevesz. „Normális” lenne, ha gyűlölném a munkámat.
Persze, hogy „normális” lenne, mert van, aki ezt csinálja.
Van olyan szomszéd, olyan kolléga, olyan portás, olyan boltos, olyan bankos, olyan rokon...
De az a helyzet, hogy nem vagyok normális, és nem is akarok az lenni, inkább leszek „más”, aki képes meglátni az élet
szép oldalát, és ott szeretni, ahol a legkevésbé „normális”, és
hagyni, hogy szeressék, mert ez lenne a normális.
#94 Lelkierő az élethez
„Normálisan” szeretnél élni, vagy boldogan (is)?

#95 Számomra ajándék
Minden egyes nappal egyre jobban szeretem...
Minden egyes nappal egyre erősebb vagyok...
Minden egyes nappal egyre közelebb érzem az álmom...
Minden egyes nappal értékesebb minden...
Minden egyes nappal több mosolyt kapok...
Nincs mese, egyszerűen imádom ezt az életnek nevezett ajándékot.
#95 Lelkierő az élethez
Minden egyes nappal közelebb jutsz, ahhoz,
amit szeretnél, ha teszel érte!
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#96 Olyan jól tud esni
Képes vagy rá? Naná! Képes vagy újra gyermeki bőrbe bújni,
és egy kedves szóval, egy őszinte mosollyal tavaszt varázsolni a
másik Lelkébe. Szeretném, ha észrevennénk, mekkora örömet
okozunk a másiknak csupán egy apró, de őszinte dicsérettel.
#96 Lelkierő az élethez
MOST dicsérj meg bármilyen formában legalább
3 embert, mert ez nem kerül semmibe, de csodássá
teheted vele mások napját! Lehet, hogy neki ma
a Te elismerő szavaid adják a lelkierőt!

#97 Megéri mászni!
Nem mondhatom, hogy egy ponttól, egy bizonyos döntéstől
hirtelen minden tökéletes lett, és már semmi sem tud kizökkenteni a boldogságomból. Nem állítom, hogy minden leckét
megtanultam, minden akadályt legyőztem.
Ilyen sosem lesz, és ezt el is fogadtam. Fejlődni jöttem a
Földre, és a fejlődés a komfortzónán kívül érhet el.
Bármilyen kegyetlen dolgokon mentem is át, nem hihetem
azt, hogy nem jön több kihívás, hogy mostantól már minden
könnyen fog menni. Mindig jön egy újabb hegy, amit meg kell
másznom. Aztán még egy és a következő. Egy újabb álom, ami
rengeteg kitartást és akaratot igényel. Ezt már tudom, mert az
élet ilyen. Folyamatos körforgás. Hullámvölgyek. Néha lent,
aztán fent.
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De egy biztos: azzal, hogy fejlődöm, és egyre több mindent
értek, tudok megcsinálni, úgy egyre nagyobb ajándékok, jutalmak is várnak rám ott a hegy tetején, amiért megéri mászni.
#97 Lelkierő az élethez
Nem mondom, hogy biztosan könnyű lesz, de azt igen,
hogy csodás lesz, ha teszel érte, és nem állsz
meg, amikor úgy érzed, hullámvölgybe kerültél.
A völgyhöz tartozik egy magaslat is, ami vár Rád!

#98 Szól az élet
Hahó, egy kis időt tölts azzal, hogy csak úgy vagy! Nem rohansz, csend van, magaddal foglalkozol, a gondolataiddal,
vagy egy jó könyvvel, ami szintén elgondolkoztat, előrébb vihet, feltölthet.
Légy a mostban, óra nélkül – szólt az élet, az életembe.
A betegség jött, és megint lelassított. Szólt, hogy semmi sem
lehet olyan fontos, mint az egészség. Köszönöm az emlékeztetőt, gyógyulok, pihenek, olvasok, játszom. Nincs kell, az van,
amit szeretnék.
#98 Lelkierő az élethez
Kérlek, vigyázz magadra, adj időt, aminek idő
szükséges, és mielőtt kihozod a maximumot magadból,
töltekezz is! Nincs olyan autó sem, amit elég csak
egyszer feltankolni, és bármeddig elmegy.
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#99 Az a bizonyos plusz
Olykor elkalandozom a gondolataimban. Vajon mi visz előrébb?
Mi az, ami igazán közelebb varázsol az álmaimhoz, a fejlődéshez? Aztán általában ugyanahhoz jutok el. A bizonyos plusz kérdéshez. Csak akkor jutok előrébb, ha mindig egy picivel többet
teszek, beleteszem azt a bizonyos pluszt. Ami olykor lehet plusz
egy centiméter a lábemelésnél, plusz pár perc állás, plusz egy új
gondolat olvasása egy jó könyvben, plusz egy kedves mosoly az
utcán álló virágárus néninek, és akár plusz egy segítség valakinek. Ezek a plusz egy dolgok visznek előrébb engem, minket,
a világot. Főként, ha nemcsak arra várunk, hogy a másik tegye
meg azt a bizonyos pluszt, de magunk is teszünk.
#99 Lelkierő az élethez
Te ma mit teszel magadért, másokért?

#100 Minden mindegy
Két hajnalt küzdöttünk végig. Én a levegőért, ő értem, mi egymásért. Hihetetlen, hogy egy-egy ilyen alkalom – még annyi minden
után is – mindig tanít valamit. Emlékeztet, felértékel, mert ott,
abban a pillanatban minden mindegy, csak egy a lényeg: túlélni.
Nem számít, hogy hol vagyok, milyen ruha van rajtam, hogy áll
a hajam, mennyi pénz van a tárcámban, hány befizetetlen csekk
vár, vagy hogy bárkinek jó véleménye legyen rólam. Nem számít,
hisz mindez csak körítés, de az, hogy a következő pillanatban is
kapjak levegőt, és lássam édes mosolyát, na, az a minden.
112

Lelkiero_03.indd 112

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:23

Lelkierő az élethez
#100 Lelkierő az élethez
Ha túlhajszolod magad, utána a tested lassít le,
és az kevésbé élvezetes, mintha Te tennéd meg
még időben valami számodra kellemessel!

#101 Mosoly itt, mosoly ott
Ijesztő pillanatok voltak. Nem jött a levegő, féltem. Annyira
természetesen állunk ahhoz, hogy lesz következő lélegzet is.
De mi van, ha mégsem? Egyből értékké válik az, ami oly „biztos”, ha bizonytalanná lesz. Félelem lett rajtam úrrá, küzdöttem
a könnyeimmel és a következő pillanatért. Mikor már épp elfáradtam, elhagyott az erőm, és belemerültem, Sankó letolta
kerek popójáról a nadrágot, és egy nagy piros smile-t rajzolt a
fenekére. Elterelte a gondolataimat a tánccal, és azzal, amilyen
grimaszokat vágott az a fejecske a popsiján. Mennyit számít
az, hogy mire fókuszálunk, hogy az aggodalom kerül előtérbe,
vagy a humor. Az, hogy mire figyelünk nap mint nap, minden
egyes pillanatban. Köszönöm, hogy a mélységből felrepítettél,
és pillanatcsillagot varázsoltál körénk!
#101 Lelkierő az élethez
Tegyél bátran szokatlan dolgokat, mert azzal életeket
menthetsz meg az ellaposodástól. Gondold csak el,
ha idős korodban megkérdezi tőled a dédunokád/a
szomszéd kislány, hogy milyen életed volt, mit mesélni
neki szívesen? Alapozd meg azokat a „meséket”!
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#102 Megadod az esélyét?
Észrevetted, hogy hányszor használunk korlátozó kijelentő
mondatokat? Nem megy.
Nem lesz ott.
Úgyis elfogyott.
Nem kellek én neki.
Nem vagyok rá képes.
És még sorolhatnám.
Van, amikor alapból kizárjuk a lehetőségét a sikernek, hogy
igenis képesek vagyunk rá, tökéletesek vagyunk annak a valakinek, és vár ránk még legalább egy abból a mesés táskából
vagy cipőből a boltban.
Igyekszem megadni mindennek az esélyt, és nem azonnal
kizárni a lehetőségét, de ha őszinte szeretnék lenni, még így is
van, hogy olykor beleesem ebbe a hibába. Te hogy vagy ezzel?
Nálunk Sankóval szállómondat lett az a bizonyos kérdés:
Megadod az esélyét?
Mennyit számít, hogy hogy fogalmazunk, milyen a hozzáállásunk! Ennek fényében megyek és csinálom. Dolgozom
azon, hogy az izmaim erősödjenek. Képes legyek egyedül ellátni magamat, fejlődjek, meg tudjak fordulni az ágyban, vagy
készíthessek egy vacsorát a társamnak. Megadom az esélyét!
#102 Lelkierő az élethez
A kérdés egyszerű: Megadod az esélyét?
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#103 Igaznak lenni
Egy tőlem meglepő hangvételű posztot írtam. Van olyan, hogy
én sem mosolygok mindig, és vállalom, mert így igazi, ha nem
a megszokott vagy elvárt oldalam is megmutatkozik. Nem szépítem, nem törlöm, mert nem vagyok tökéletes, ember vagyok.
Tanulok, tapasztalok, fejlődöm.
Megtörtént, kijött. Azt hiszem, mindenkinek volt már
„minden összejött” pillanata, ahol talán a fáradtság még rátett egy nagy lapáttal. Ahogy egy szülő is olykor mond olyat
gyermekének, amit a következő pillanatban már talán másként
vagy finomabban mondott volna, úgy én is már másként írnám, de ez a múlt. A jelen az, hogy feltápászkodtam a padlóról,
mi több, visszanyertem magamat, és megyek tovább, ahogy
szoktam.
A posztom pedig hozott jót is. Egyfelől, azok már nincsenek köreinkben, akik elpártoltak pillanatok alatt, mert nem
az általuk elvárt Mosolykát kapták, hanem azt az embert, aki
nem tökéletes, de vállalja, és igyekszik. Jobb is így. Másfelől,
akik nem ítélkeztek, csak meglátták gondolataimban a miértet
keresőt, azoknak külön nagy köszönet, mer kaptam választ a
miértre. Azt vallom, ha a miérteket keressük, van esélyünk a
megoldásra is.
#103 Lelkierő az élethez
Aki szeret téged, az akkor is szeret, ha „minden
összejött”, ha valakinek csak akkor vagy jó, ha
jól vagy, nem baj, ha kilép az életedből!
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#104 A nagy kérdés
Az életben egyszer minden elmúlik. Azok a bizonyos pillanatok is. A kérdés, hogy amikor ott vannak, észrevesszük-e őket,
vagy hagyjuk elillanni.
#104 Lelkierő az élethez
Ma is észrevetted, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás, ugye?!

#105 A kezedben van
Sok embert megismertem, akiknek látszólag mindenük megvan, mégis gondterheltek. Pedig ez az egész boldogság kérdés a
hozzáálláson, a látásmódon múlik.
Az, hogy mi zavarja meg a boldogságukat, esetenként más
lehet, de sok embert a múlt húz le. Pedig a múlttal nem tudunk
mit kezdeni, a jelen kulcsa viszont a mi kezünkben van.
#105 Lelkierő az élethez
MOST mit tudsz tenni azért, hogy öröm
töltse be lelked? Tedd meg, kérlek!

#106 Csendes társas magány
Egy nagyon húzós hét után egy rövid, pár órás mosolyszünet
volt köztünk Sankóval. Amolyan, amikor a fáradságtól már
116
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ugrasz mindenre, de valójában nincs gond, csak kicsit pihenni
kéne. A „nagy” durcizásom közepette „kötelező” randira hívott. Mi több, vitt!
Egy mesés dombtetőre, ahonnan belátni a fél Balatont.
Nem szóltunk egymáshoz, ahogy Sankó hívja: csendes társas
magány volt egy picit.
Amire szükség volt, hogy tisztuljon a kép. Kiültetett maga
mellé az egy szem padra, majd percekig töltődtünk a látványban.
Majd egy idős bácsi törte meg a csendünket, aki körtével
kínált minket. Akkor, ott a fáról jövő körte igazi lélekmosolyt
adott, különösen finom volt és jóleső. A csendet kettőnk között
Sanyi törte meg:
– Te mindenkitől elfogadsz ételt?
Ekkor egy miniregényt kezdtem mesélni neki a „Körtegyilkos” híres papóról, aki a feleségével már tucatnyi testet őriz a
pincéjükben, akiket körtével vettek le a lábukról.
Ezen már nagyon nevettünk és visszatértünk.
Sankó is költött a meséhez, amin tovább derültünk, majd
a végszó a történet után az volt, hogy nem egy körtébe fogok
belehalni, az biztos.
Ekkor az édes papó megjelent még 5 db körtével ajándékként...
Megettük, imádtuk, élünk!
De ott, a dombtetőn összebújva tudattam Sankóval, hogy én
is ilyen cuki idős leszek, készüljön! Szeretettel fogom osztogatni
a gyümölcseinket, vagy kínálok meg idegeneket teával, sütivel.
Akkor, ott a papó sokkal többet adott nekünk, mint a 6 körtét. Életre szóló jó emléket. Én is ezt szeretnék.
#106 Lelkierő az élethez
Te mivel tudod gazdagítani a világot? Tedd meg, kérlek!
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#107 Mosolyka – Majd helyett
MOST film margójára
Kívülről sok minden idillikusnak, tökéletesnek tűnik a másik életéből. Millió film készült már erről, de én a valóságról szeretnék filmet készíteni. Láttatni, mi van a látszat mögött. Mennyi hullámvölgy, mennyi küzdés, mennyi humor,
könny, mosoly, és olykor nem egyetértés szükséges a tökéletességhez, a boldogsághoz. Mennyi lépcsőfok vezet a cél
felé. Mennyi „probléma” már nem is probléma, ha változik
a nézőpont.
#107 Lelkierő az élethez
Ha még nem láttad, és teheted, nézd meg a Mosolyka
– Majd helyett MOST filmet, hogy megtaláld benne, ami
hozzásegít egy sokkal boldogabb élethez Téged!

#108 Helyette nem megy!
Van olyan ember, aki nem akar igazán élni, nem akar boldog
lenni, kiutat, megoldást találni az adott élethelyzetre. Aki inkább gyártja a panaszt, a kifogást, minthogy akár csak a kisujját is megmozdítsa a boldogságáért.
Van, aki imád szenvedni és sajnáltatni magát. Aki szeret belehalni, mert éppen esik az eső, vagy van rajta plusz két kiló.
Igényli, hogy legyen mindig valami, ami rossz, mert anélkül
boldognak kellene lennie, de ő igazán nem akar.
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Van, aki inkább becsukja a szemét, minthogy észrevenné az
ajándékot, amit az élettől kapott. Vannak ilyen emberek.
Akik nem akarnak boldogok lenni, akik nem akarnak inkább a padló helyett felfelé tekinteni, helyettük nem lehetek
boldog, nem kukucskálhatok a lehetőségek felé, és Te sem.
Viszont én lehetek boldog, és Te is lehetsz, ez pedig hatással
van másokra is.
#108 Lelkierő az élethez
Hatással vagy a környezetedre, ez biztos! Kérdés, hogy
milyen hatással? Olyannal, amilyet szeretnél, vagy tudnád
még jobban olyanná tenni, hogy büszke legyél magadra?

#109 Én nem ő vagyok!
Hihetetlen, hogy másodpercek alatt mennyire el tudunk ítélni
valakit, csak azért, mert amit tesz, nem az, amit mi tennénk,
vagy amit mi elvárnánk tőle. Viszont mindaddig, amíg azt
gondoljuk, hogy a másik ezt és ezt teszi, és azt és azt gondolja, addig szeretjük, szimpatizálunk vele, addig a másik jó, de
ha nem teszi azt, ami a mi fejünkben helyes, jó, elvárt, akkor
máris változik a véleményünk róla, pedig ő továbbra is az az
ember, akit mi jónak, szimpatikusnak gondoltunk előtte, csak
a mi hozzáállásunk változott, semmi más.
Akkor ami körbevesz minket, kinek is a valósága?
Vagyis van, ami változott, én.
Észrevettem magam egy ideje. Én már nem akarok ilyen
lenni, ítélkezni, a jelentéktelen dolgokból elefántot varázsolni.
www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 119

119

2021.11.11. 22:26:24

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

Egyre gyakrabban kapom magamat azon, hogy nem is teszem.
Egyszerűen csak elfogadom, hogy az a valaki nem én vagyok,
és ha már nem ő vagyok, akkor csak teszem azt, amit én tudok, helyesnek tartok, és a legjobbakat kívánom a másiknak
voodoobaba készítése helyett. Hisz arra is rájöttem, hogy a szeretet nem a másikban születik, vagy együtt, hanem bennem.
Csakis bennem.
#109 Lelkierő az élethez
Az ítéletek belőled fakadnak. Javaslom, vizsgáld meg,
hogy mi van egy-egy ilyen gondolatod mögött, és
vajon ilyennek akarod-e látni a valóságodat!

#110 Hiszel nekik?
Van, aki egyszer mondja, más hajtogatja. És van, akiből dől:
Nem vagy rá képes, nem fog menni.
Csinálj mást, az való neked.
Túl nagy falat ez számodra.
Hagyd, túl sok vele a munka!
Felejtsd el!
Sorolhatnám még órákig, de nem akarom. És elhinni sem
akarom. Akkor sem, ha ezerszer hallom még. Mert ki tudná
jobban, mit szeretnék és mire vagyok képes, mint én? Ki tudná
jobban, Te mit szeretnél és mire vagy képes, mint Te?!
Különben is, míg nem hisszük el, hogy lehetetlen, addig valóra is válthatjuk.
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#110 Lelkierő az élethez
A gyógyíthatatlan, a lehetetlen legtöbb esetben egy vélemény,
méghozzá mások véleménye. A Tied mi? Az fontos igazán!

#111 Igen, ilyen is van!
Nem minden nap könnyű, és nem minden nap ül fülig érő
mosoly az arcomon. Vannak nehéz napok, amikor harcolok
a könnyeimmel, amikor annyira nehéz látnom, hogy a felhők
felett mindig kék az ég. Amikor elvesztem pillanatokra, percekre a hitem és a lelkierőm. Mikor zokogni tudnék és üvölteni. Csapkodni, hogy miért pont én, miért? Mikor hagynám az
egészet a francba, és befejezném az állandó küzdést. Vannak
ilyenek. Ez is egy oldala a „pozitív hozzáállásnak”. Ettől válik
ízig-vérig igazivá.
Amikor minden egyes nap szembenézek a kihívással. Valamikor oly könnyű, de van, amikor pokolian nehéz. Van, amikor nincs erőm harminchatodszorra is felállni a járógéppel, és
„nekifutni”, hogy majd akkor most biztos sikerül, biztos jobban fog menni. Mikor nem azt értékelem, ahol már tartok, hanem azon dühöngök, hogy mi nem megy.
Igen, ilyen is van. Ez is hozzám tartozik. Pedig fejben akkor is pontosan tudom, hogy annak örüljek, amim van, amit
elértem, és ne azt nézzem, amim nincs, amit még nem tudok
megcsinálni. Persze tudom, de álszentség lenne azt mondani,
hogy mindig megy, ezt nem csak tudom, de igazán értékelem is.
Háromszázhatvanöt napból van átlagban tíz fránya nap, amikor
beborul az ég. Kérdés, hogy ilyenkor hagyom-e, hogy teljesen
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kedvemet szegje az „időjárás”. Hagyom? Nem, nem hagyom!
Mert ahol egyszer beborul, ott valamikor kisüt a nap. Tegnap
nálam vihar volt, de ma már csak fátyolfelhő, holnap pedig nagy
valószínűséggel ragyogni fog a nap. Így működöm. Így működünk. Csak olykor jó erre emlékeztetni magamat, magunkat.
#111 Lelkierő az élethez
Ahol egyszer beborul, ott valamikor kisüt
a nap! Ha nem hiszed, járj utána.

#112 Szeretem ráncok
Azt hiszem, nő még így nem örült a ráncainak, mint én. Alapozó, el innen! Büszke vagyok a ráncocskáimra, mert azok
jelzik, hogy egyre jobban öregszem. Jelzik, hogy élek, és így
álmokat válthatok valóra.
#112 Lelkierő az élethez
Állj oda a tükör elé legalább 21 napon át, és mindennap találj
legalább egy olyan pluszt a külsődben, amit szerethetsz!

#113 Vágyom rá!
Tudod, én még soha nem voltam sétálva a saját két lábamon bevásárolni a családnak. Gyermekkoromban gyakran a kerekeszszékben ülve táskákat és bevásárló szatyrokat akasztottam a vál122
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lamra, és eljátszottam a gondolattal, hogy elsétálok a közértbe,
és megfőzöm a vacsorát. Ez a célom azóta sem hagyott alább, de
most már egy része SIKERÜLT. Néhány napja, életemben először, állva akasztottam a vállamra egy táskát... Micsoda érzés!!!
Én még kicsit dolgozom, hogy hamarosan bevásárolni mehessek a lábaimon, Te pedig addig is élvezd!
#113 Lelkierő az élethez
Mikor sétáltál utoljára csak úgy élvezetből, amikor nem
rohansz, csak kiélvezed minden lépésedet, és közben meglátsz
olyan dolgokat, amelyek mellett eddig könnyedén elsétáltál?

#114 Az vagyok, aki
megcsinálja, és Te is!
Olykor olyan dühös tudok lenni, ahogy most is! Van, amikor
igenis felmegy bennem a pumpa.
Bár talán nem is a legjobb szó a düh erre, amit ilyenkor érzek. Inkább egy tehetetlen feszültség, ami felszínre tör, mikor
egy egyszerű mosolygós kislányként kezelnek, aki jaj, de kis
édes, ahogy próbálkozik ott a kis kerekesszékben. Nem! Nem
ez vagyok, aki próbálkozik, az vagyok, aki megcsinálja. Az,
aki nem fog senkit győzködni, hogy képes megcsinálni a kitűzött célját. Képes úgy egy nagy játékfilmet a vászonra varázsolni, hogy még sosem csinált ilyet. Ahogy megírni egy olyan
könyvet, ami mostanra 15 ezer (!) példányban kelt el, és most
nyomták negyedik alkalommal újra.
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Igen, ezt is megcsináltam, pedig akkor még azt is először
tettem gyakorlat és tapasztalat nélkül. Mert eldöntöttem, hogy
képes vagyok rá, és találok olyan embereket, akik ebben támogatnak. Nem azokkal törődtem, akik nem hittek bennem, és
csak megsimogatták a fejemet: De aranyos, könyvet akar írni.
Azokkal foglalkoztam, akik hittek bennem, és attól tanultam,
aki a legjobb volt. És most sem érdekel, hogy melyik nagy multi vezetője legyint rám a Mosolyka – Majd helyett MOST film
szponzorációs megkeresésemnél, mert miután kipuffogtam
magam, csak még erősebb leszek, és most is megcsinálom...
Megcsináltam. Megcsináltuk!
Rendezte:
Hozleiter Fanny Mosolyka,
Sankó – A Kék Unikornis és Vékony Zoli
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#114 Lelkierő az élethez
Az vagy, aki megcsinálja! Hiszek benned!
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#115 Így van!
Az az igazi nagybetűs PROBLÉMA, ami akkor is probléma
maradna, ha tudnád, holnap feldobod a pacskert.
#115 Lelkierő az élethez
Te döntöd el, hogy problémaként tekintesz rá, vagy
egy feladatnak tekinted, amit érdemes megoldani!

#116 „Őrültségre” fel,
mielőtt megőrülsz...
Vannak napok, órák, percek, amikor úgy érzem, minden körülmény azon ügyeskedik, hogy kiboruljon a bili nálam. Mikor „szórakoztatnak” a hivatalban, amikor rommá ázom,
kiborítom, leesik, eltörik, késésben vagyok, nem indul, nem
találom... Ismerős, ugye? És amikor már nagyon közel vagyok,
hogy kimondjam, nem bírom, elég, ordítva a fejemet tudnám
a falba verni, miközben zokogok.
KIZÖKKENTEM MAGAM.
„Leszállok arról a vonatról.” Vagy a férjem „szállít le”. Elkezdek valami őrültségnek nevezett dolgot művelni, amitől
nemcsak én, de a környezetem is kizökken. Észreveszem, hogy
nem kell annyira komolyan venni magunkat, és másokat sem.
Zseniális megoldás például, ha ilyenkor halandzsa nyelven
kezdesz el beszélni, vagy letolod a nadrágodat, és rajzolsz egy
smile-t a fenekedre. Bár ebben az utóbbiban férjem a specialis126
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ta. Az Ő kerek kis popsija láttán, amin virít egy mosolygós fej,
nincs az a „baj”, mi el ne múlna...
„Őrültségre” fel, mielőtt megőrülsz...
#116 Lelkierő az élethez
Nincs az a „baj”, mi el ne múlna, ha a humorodat
magadnál tartod, és használod is!

#117 Őrá vágytam jobban
Nem is olyan régen szembesültem valamivel. Nem volt könnyű
bevallanom magamnak sem, hogy így volt, de aztán rá kellett
jönnöm, miközben Őt láttam magam mellett.
Valójában egész életemben az volt a legnagyobb álmom,
hogy egy igaz társra találjak, akinek így vagyok tökéletes. Öszszehozzon a sors a másik felemmel. Szerető, gondoskodó férfival, aki valamiben más, valamiben különleges, és képes csak a
jelenlétével is olyan mosolyt varázsolni az arcomra, mint senki
más.
Nem vallottam be magamnak sem, hogy ez volt a legnagyobb vágyam, és csak a második helyen áll(t) a szabadabb
mozgás, a járás.
Egyik nap elmeséltem ezt a férjemnek, Sankónak az autóban, aki ennyit válaszolt:
– Most már itt vagyok, akarhatnád igazán azt a gyógyulást.
Majd megpuszilt, és kiszállt az autóból. Hagyott elgondolkozni, és elhatározni, hogy most már tényleg erre helyezzem
a fókuszt, és váltsam valóra. Hisz az álmok valóra válnak, a
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gondolatok megvalósulnak, ha kitartunk mellettük, és igazán akarjuk. Itt van mellettem Ő. Fejlődésre, javulásra, sétára,
majd táncra fel!
#117 Lelkierő az élethez
Tudd meg, mi az igazi miérted!
(Ehhez van egy nagyon jó gyakorlat a
www.21napaboldogsagert.hu oldalon díjmentesen.
Csináld meg!)

#118 Gazdagságom
Sok mindent csinálhattam volna másként. Születhettem volna
máshova, más testbe és élethelyzetbe. Járhatnék a két lábamon,
lehetnék „egészséges” és okosabb. Lehetne már gyermekem és
saját házam. Új autóm, duzzadó bankszámlám. Lehetne, lehetne, de ahelyett, hogy mim nincs, de lehetne, megtanultam, és
minden nappal tanulom, hogy az érték, a hatalmas érték a most.
Ami most van. Hibák a múltban vannak, de a jelen ad rá lehetőséget, hogy helyrehozzam azokat. Ami nincs, az nincs, de millió
dolog van. Sokkal gazdagabbnak érzem magamat az életem leckéivel, hálával a pillanatokért, mint mindezek nélkül egy nagy
házban, duzzadó bankszámlával, a garázsban parkoló autók tömegével, „egészségesen”, de egyedül igaz társ és barát nélkül.
#118 Lelkierő az élethez
Lehetne másképp, persze, de mi van, ha így a legjobb
számodra, ha így tudsz a leginkább fejlődni?
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#119 Meddig tart e csoda?!
Akkor ragyogó napsütés, majd most zord vihar. Hajnalban
rosszullét, délután boldogság. Szemem előtt a mentősök reggel,
majd Tihany varázsol el délután. Ijedtség, majd nyugalom. Múlt
és jelen. Néhány óra csak, de egyik pillanatban még a pokolban, aztán már a mennyben. Fulladás, görcs, majd elmúlás és
jobban lét. Egy pillanat alatt változik minden, egy pillanat alatt
válik még értékesebbé a látás, a levegő, az ölelés, a társ... minden egyes plusz pillanat érték. Érték, mert a franc egye meg,
nem lehet tudni, meddig tart e csoda. Ezért ölelem, szeretem,
míg csak tehetem. És tegye minden Lélek, míg csak kezében az
ajándék. Az élet ajándéka. ♡
#119 Lelkierő az élethez
Kérlek, élvezd ki, amit tudsz, amíg a Tied!
Ne várd meg, míg az élet egy kemény leckén keresztül
tanít meg, hogy mi volt egykor az érték az életedben!

#120 Filtereken túl
Nem tudom, és nem is szeretném mindig a legjobb oldalamat
mutatni. A valósághoz – és nem az online viszonyított világhoz
– hozzátartozik a kevésbé előnyös oldal is. Amikor nincs élére vasalva az ing, beállítva a haj, eltakarva a plusz kilók, esetlegesen
„hibák”, a deformitások. Mikor edzés közben nemcsak mosolygunk, hanem összeszorított foggal, izzadtan küzdünk. Mikor „belóg” a képbe a kupi a szobában, vagy smink nélküli az arc. Mert
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mindezzel egész és valós(abb) a kép, az összkép. Ez az a komplett
test és lélek, amivel mindennap teszek a holnapért. És ez az a test,
ami bizonyíték arra is, hogy nem csak 90/60/90 méretekkel lehet
boldog párkapcsolatban élni, hogy nem elsősorban a külső a lényeg, mert az az idő múlásával ráncos, plöttyedt és megviselt lesz.
#120 Lelkierő az élethez
Engedd, hogy megismerjen a környezeted filterek nélkül
is, mert különben egyszer csak azt veszed észre, hogy az
utcán elsétálnak melletted, mert nem ismernek fel!

#121 Masnival nem
volt átkötve, de…
Hajnal kettő felé járhatott. Csütörtök volt már. Kellemes, csendes ébredező éjjel. Sankó édesen aludt mellettem. Felriadtam.
Nem kaptam levegőt. Mintha a szobában egy leheletnyi oxigén
sem lett volna már. Új érzés volt. Nem tudtam, mi ez, mi a teendő. Igyekeztem nyugodt maradni, hisz a pánik itt sem segít.
Sankó érezte, hogy „kihívás” van. – Igen, kihívás, szándékosan
nem bajnak hívom.
Igyekezve megoldást találni, érdeklődött, mit tegyen. Halkan, hogy minden lélegzetnyi levegőt megőrizzek, kértem,
hogy nyissa ki mind a három ablakot. Mintha meg sem mozdult volna a szobában a levegő, másodpercekkel később már
az oxigénpalack halk sistergő hangja adta a „kihívás” zenéjét.
Lelassult az idő, és ennek arányában értékelődött fel min130
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den. Sosem éreztem még ilyet. Letéptem volna magamról
mindent, a palack orromba vezető műanyagja zavart keltett
bennem, és csak levegőre éheztem, miközben a legmagasabb
nyomással majdhogynem folyt belém az oxigén.
Tovább éreztem a fulladó és egyben fáradó érzést. Egy gondolat ült belém: Kérlek, vigyél ki a kertbe, most!
Mondhatni kiáltottam, de ez hazugság lenne, hisz erőt ehhez már nem éreztem magamban. Sankó a legnagyobb nyugalmat színlelve, de annál nagyobb és gyorsabb szívdobogással
ölbe kapott, és kivitt a teraszra. Valahol az utolsó utáni pillanatban kiérve megállt a lélegzetem. Megállt, de nem a testemben, a lelkemben. Mintha egy álomvilágba csöppentem volna a
pokolból. Oda, ahol hercegnő vagyok. A természet hercegnője.
Szemben velem egy óriásira nőtt meggyfa hófehérben virágzó
és a szellőtől táncoló lombos, mosolygó arca tekintett rám. Fellélegeztem. Nem nagyot, aprónyit.
Sankó szorosan fogta a kezem, és édesen cirógatta az arcomat az orrával. Potyogtak a könnyeim. Azt hiszem, pont azon
az egyetlenegy napon értem oda, amikor a szirmok tele voltak élettel. Nem hullott a „tavaszi hó”, ragyogott. Világított a
sötétben. Majd a fulladásomnak megköszönve percekig csak
gyönyörködtem. A roham, a baj (?), a „kihívás” egyben ajándékot hozott magával. Ahogy – ha jól körbenézek – minden hoz
magával egy láthatatlan, masnival átkötött dobozkát.
Másnap reggelre hullani kezdett a „tavaszi hó”, de én még
előtte láthattam azt a csodát.
#121 Lelkierő az élethez
A nehézség közepette nem mindig látjuk, hogy miért,
de utólag ott vannak a válaszok!
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#122 Kívülről várni
Néhány perce még a könnyem folyt. Olykor elfáradok, kimerülök. Nem is a kerekesszék vagy a velejáró dolgok miatt, hanem
az elégedetlenektől. Amikor semmi sem jó. Amikor, ha süt a
nap, az a baj, ha nem süt, az a baj. A millió problémagyártásba, amit jó dolgukban kreálnak. Kimerítő, ahogy bele akarnak
halni az életbe. Ahogy dagonyáznak a sárban, és szenvednek.
Kívülről várják, hogy megmentsék őket, de az elégedetlenkedésen kívül mást nem tennének.
Kimerítő, hogy minden pillanatért küzdök, a levegőért, egy-egy apró fejlődésért. Még egy napért, hétért, évért...
Közben még más is elvárja, hogy mentsem meg önmagától.
Nyújtom a kezem, a levegőm, az energiám, de nem elég. Az
elégedetlenség nemhogy múlna, de újabb probléma születik.
Ekkor döntők úgy, hogy könnyeknek vége! Összeszedem magam, és megyek tovább, mert aki nem akarja értékelni, amilye
van, vagy amit kap, az szenvedjen, ha szeretne, de ne húzzon
magával a mélybe.
#122 Lelkierő az élethez
Kérlek, mindent tegyél meg magadért, amit csak tudsz!

#123 Én vagyok én
Évekkel ezelőtt nagy harcot vívtam magamban. Hol a nő, és hol
a kerekesszék? Hol vagyok én? Volt, hogy minden külső eszközt
bevetettem, hogy előbb vegyék észre a csajt, és talán a kere132
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kesszéket ne is... Rikító vörös haj, kipakolt mellek, kiló smink.
A kisboltba sem mentem ki enélkül. Aztán kezdtem valamire
rájönni: a világ is azt látja bennem, amit én magamról. Aztán
elkezdtem elfogadni magamat, és a világ is elfogadott. Ma már
nem szükséges külső eszköz ahhoz, hogy én legyek én. A csaj,
a nő, és nem a kerekesszékes. Sikerült. Annyira, hogy sosem
gondoltam volna, hogy egy óriásplakát fotózása során se smink
se fodrász, csak odaállok, és én vagyok én. Így vagyok boldog.
#123 Lelkierő az élethez
Ahogy elkezded magadat szeretni, a világtól is ezt kapod vissza!

#124 Elutazott a Földről Apcus
Elutazott, de ettől nem a múlté. Jelen van mindenben. Legfőképpen a szívemben. Lelkünk test nélkül is találkozik, itt van
velem, mellettem. Vigyáz rám. Igaz, hogy vele egy részem is elutazott, de míg én élek, Ő is él itt. Annyi mindent kaptam Tőle,
hogy arra szavak nincsenek. Általa is lettem az, aki vagyok.
Akkor volt boldog, ha mosolyogni látott, így amikor csak
tehettem mosolyogtam, és fogok is. Ő sosem szeretett igazán
szerepelni, inkább csak szűk körben, a háttérben volt ott, de
ott mindig. Éjjel-nappal számíthattam rá. Megszámlálhatatlan
figyelmesség, apai szeretet, mennyei ételek, lelkes vendéglátás,
ami Őt jellemezte.
Olykor tűz és víz voltunk, de így egész. Akaratunkon kívül
percekre, órákra megbántottuk egymást, de egyben végül mindig megegyezett a gondolatunk: a másik szeretetében.
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Ha Ő nem olyan elszánt és kitartó, én sem vagyok az. Azt
gondolom, céllal érkezett a Földre, ami nem volt más, mint tenni. Igazi Édesapa lenni. Nem a megszokott, átlagos Apa. Ennél
sokkal több. Nem volt mindenben tökéletes, de számomra a
legtökéletesebb.
Az, hogy ezreknek adhatok – inkább előcsalogathatom, ami
mindenkiben él –, annak ugyanannyira ő is része, ahogy Édesanyám is. Míg nem találkoztam a társammal, addig elsősorban
Apcusnak volt köszönhető, hogy megfürödve, felöltözve, jóllakott pocakkal, tiszta otthonból indulhattam neki minden napnak, feladatnak, kihívásnak. Mérföldeket éltünk meg együtt.
Ez is most egy. Felnőttem.
Elutazott, akinek a kislánya vagyok. Akinek mindennap a
kislánya voltam. Nélküle már sokkal inkább vagyok nő, mint
kislány. Az utamra engedett. És ezt is mesterien, gondosan
tette. Nem hagyott egyedül a bizonytalanságban. Egy szerető,
gondoskodó társsal hagyott itt a Földön.
Erején felül megtett mindent értem, amit nem tudtam és
tudok elégszer megköszönni. Most viszont elérkezett az idő,
hogy lelke továbbutazzon, hogy Ő is tanuljon még, és éljen át
csodákat.
Sírok, de közben a lelkemben ott a mosoly – az a mosoly,
amit mindig is szeretett, amire oly büszke –, mert eddig itt volt,
eddig annyi csodát, szépet, tudást, erőt adott.
Boldog vagyok, hogy eddig melletted, veled lehettem, és
szomorkodás helyett igyekszem, hogy továbbra is megmutassam, hogy szereteted, munkád, gondoskodásod nem volt hiába. Örökre az Édesapám maradsz.
Kérlek, sajnálat helyett inkább kívánjatok Neki kellemes
utazást! Ha van miért, mondjatok Neki egy köszönetet, és él134
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jen örökké mindazok szívében, akiknek egy picivel is, de több
lett az életük általa.
#124 Lelkierő az élethez
Fájhat, mert elmúlt, de örülj is, hogy megtörtént!

#125 Az a bizonyos kék boríték
Vettem egy nagy levegőt, és harmadmagammal nekiláttam kipakolni Apcusom szobájából. Eltelt 35 nap, mióta elutazott a
Földről, de még mindig oly hihetetlen, hogy mennyire múlandó minden, főként, ha testközelből érzed. Mennyire váratlanul
érhet véget egy élet.
Ahogy a megannyi személyes holmi között lélegeztem
csendben, könnyeim visszatartva, újra és újra megerősítést
kaptam, hogy ne halogassak, tegyek félre dolgokat különleges
napokra, inkább tegyem az adott napot különlegessé.
Megtaláltam a tavaly előtti(!) születésnapjára tőlem kapott
kétnapos lovaglási lehetőséggel egybekötött, mesés tájakon eltöltős, amolyan wellness pihenős kuponját két személy részére.
Imádta a lovakat, néhány évig volt is sajátja 30 éves kora körül, tervezgette, hogy szeretett feleségével elmennek együtt. A
kupont beváltatlanul találtam. Túl sokáig tervezgette, és a lehetőség, hogy ebben a fizikai testében átélhesse az élményt, elmúlt.
Ahogy én is, ő is imádott a Balatonon lenni. Ábrándozott
róla, hogy ide költözik, de ez végül csak ábránd maradt, mert
folyton azt mondta, majd, ha nyugdíjas lesz, és inkább dolgozott.
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Én ide költöztem, de ő már nem. Viszont megtanultam,
hogy tényleg nincs majd, most van. Nincs az a pénz, amiért
megéri hajszolni önmagunkat az élet megélése helyett. Az álmok átélése helyett.
#125 Lelkierő az élethez
Ábrándozás helyett ÉLJ, kérlek!

#126 Már csak, vagy MÉG…
Csendben ültem, és a nagy álmokkal teli jövőnek egyszer csak
vége lett. Megláttam egy orvosi esettanulmányban, ami először arcon csapott. Három évem van hátra. Hatalmas kérdőjelek repkedtek a fejemben. Akkor nem leszek feleség? Jogász?
Anya? Nagymama? Ennyi lenne? Három aprócska évecske?
Egy nappal később, amikor kezdtem belebolondulni a számolgatásába, hogy mennyi perc, másodperc az a három év,
döntöttem. Siránkozás helyett örülök, hogy van MÉG három
évem. Azt azzal tölthetem, amivel csak szeretném. Elkezdtem
mindent összeírni, amolyan bakancslistát készíteni, hogy mit
szeretnék még látni, érezni, hallani, kóstolni, érinteni, megélni,
elmondani. Majd a listám századik pontja felé járva feltettem
a kérdést: Ezeket eddig miért nem tettem? Mire vártam? Majd
meg is válaszoltam a kérdésemet. Azt gondoltam, hogy biztos
a jövő, a következő nap, hét, év.
Pedig a következő lélegzet sem biztos, mégis oly természetesnek vesszük egy csepp hála nélkül, mintha az járna. Aztán
akkor kezd értékessé válni, amikor már nem biztos.
136
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Ott és akkor megfogadtam, hogy uccu neki, ne tervezgessek, inkább éljek, megéljek pillanatokat. Így most legújabb
„őrültségem”, hogy én, a pesti pörgős lányka, fogtam a cuccaimat, és a Balatonhoz költöztem, hisz ma már a nyugodtabb nő
él bennem, aki tudja, hogy a nagybetűs élethez a harmónia és
a belső utazások szükségesebbek.
Megléptem, imádom, és azt is, hogy nem vártam addig a
tökéletes pillanatra, míg már késő. Itt vagyok, élvezem, és minden úgy van és lesz is, ahogy számomra a legjobb.
Éljenek a spontán dolgok, az a bizsergető érzés, hogy élek!
♡ És éljen, hogy annak a jóslatnak már 17 éve, és még mindig
itt vagyok.
#126 Lelkierő az élethez
Gondold végig: Már csak, vagy MÉG!

#127 Guggolj le, kérlek!
Micsoda érzés! Életemben, ha jól emlékszem, egyetlen egyszer
sikerült eddig leguggolnom, azt is legalább húsz éve. Őszintén,
nem is emlékszem, milyen érzés.
Ma éjjel viszont álmomban teljes természetességgel nyúltam
és guggoltam le a leesett holmimért. Micsoda különleges élmény volt! Megtennéd, hogy mosollyal az arcodon – azért, mert
képes vagy rá – leguggolsz most? Mozgásra és értékelésre fel!
#127 Lelkierő az élethez
A mozgásod KINCS!
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#128 Kidobtam minden
orvosi papírt!
Vége a betegségnek!
Kikapcsolódni a világ zizegő forgatagából, és tényleg arra
koncentrálni, amit szeretnék? Igen, ezt elsősorban fejben szükséges megtennem.
Látnom magam előtt a célt, és semmi olyat beengedni a fejembe, amit el szeretnék kerülni.
Kezdetben nagyon féltem, hogy elesek, eldőlök, beverem a
fejem, fájni fog, így ezekkel a félelmekkel álltam neki az állásnak. Még sírtam is, mondhatni hisztiztem, hogy jaj, eldőlök!
Aztán eldöntöttem bent a buksimban, hogy kizárom ezeket
a gondolatokat, és arra összpontosítok, amit szeretnék!
Könnyedén állok egyedül.
Biztonságban vagyok.
Sikerült. De ehhez az is kellett, hogy „senki legyek”, és felejtsem el az orvosi korlátokat. Azt, hogy (elvileg) mit tudok
megcsinálni, és mit nem.
#128 Lelkierő az élethez
Ne pazarold a gondolataidat olyanra,
amit nem is szeretnél átélni!
Arra összpontosíts, amit szeretnél!
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#129 Azt hittem…
Még talán fel sem fogtam igazán. Valahol hihetetlen, de mégsem, hisz ez egy újabb „lépcsőfok” a vágyam felé. Hisz ezt is
akartam, képzeltem el. Sőt! Ennél többet is, lépésről lépésre
haladva. Láttam magam, látom magam állni, járni.
Pár napja mégis a para és a félelem irányított egy ideig.
Jaj, el fogok esni!!! Aztán egy kis „gondolatmosás” után
összeszedtem magamat, és tudatosítottam magamban, hogy a
félelem helyett a sikert engedem be a fejembe. Biztonságban
éreztem magam, mert „tudtam”, hogy Kriszta térde támaszt
hátulról. Ezt hittem végig. Ez volt a fejemben, meg a meg tudom csinálni.
Nem volt ott a térde! Csak azt hittem. A botot sem fogtam
már, csak ő egy picit támasztott a vállamnál, és álltam. Köszönöm a csapatnak a hitet, a lelkesítést, a türelmet és a közös
örömet!
Hiszem, ha látom helyett: látom, hiszem, teszek érte, és
megtapasztalom!
#129 Lelkierő az élethez
Hiszed, ha látod helyett: látod, hiszed,
teszel érte, és megtapasztalod!

#130 Az egyik legnagyobb kincs
Olykor csak kukucskálok kifelé a takaró alól csendben, és lélegzem. Minden egyes lélegzetnek érzem az értékét. Közben
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pedig apró gondolatok szöknek a fejembe. Mennyien harcolnak, háborúznak „kincsekért”, kőolajért, földért. Közben pedig a legnagyobb kincsüket vesztik el. Mikor nem jön a levegőm, és csak úgy szomjazom, mindig felteszem a kérdést:
Miért? Miért köszöntött be hozzám olykor a fulladás, és miért
szükséges ez az oxigénpalacknak nevezett izé rajtam? Miért,
miért? És mindig ugyanazt a választ kapom: Hogy még jobban értékeld a pillanatot, a levegőt, a kincset, ami a Tiéd! Sokkal jobban.
Tanulok. Folyamatosan tanulok, pedig azt gondoltam, ezt
az osztályt már végigjártam. És most e pillanat még értékesebb,
mint valaha. Köszönöm!
#130 Lelkierő az élethez
Az élet egy tanulás, egy folyamatos fejlődés, tekints rá így!

#131 Állok!
Ha akkor – vagy bármikor – hiszek azoknak, hogy nem vagyok rá képes, akkor ma nem állok távol a kerekesszéktől egy
járógép segítségével! Továbbra sem hiszek a „lehetetlenben”, és
ki tudja, mit hoz a jövő.!
#131 Lelkierő az élethez
Kiemelkedően fontos, hogy kinek a gondolatát
engeded be az elmédbe, kinek hiszel el bármit is!
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#132 Szeretetet adni
Korlátok a gondolkodásban még. Avagy írjak, vagy ne írjak erről? Magamnak írom, vagy másoknak? Bizonygatni szeretnék,
vagy egyszerűen csak jólesik kiírni?
„Hatalmas felelőtlenség, ha így gyermeket szeretnél.”
Percekig ültem a mosdóban, és csak gondolkoztam. Cikáztak bennem a dolgok. Mondhatnám, hogy düh, de sokkal
inkább szomorúság. Elszomorodtam. Sajnálat kiváltása helyett
az írás, a kiírás nekem egy terápia. Mire a végére érek, sokkal jobban fogom magam érezni. Vagy lehet, hogy sírni fogok.
Mindkettő jó lesz.
A sírásnál a szervezet endorfint termel, ami a boldogság
hormonja. Ahogy szoktam mondani: erősre sírom magam, és
utána megyek tovább, és teszek a vágyaimért. Kicsit nyalogatom a „sebeimet”, de aztán nem sz@rakodom ott sokat, hisz a
rinyálással nem sokra megyek.
Érzékeny témát érintettek nálam. Magamat tettem ki ennek a lehetőségnek, mert beszéltem, írtam róla. Szóval ez is
rendben van, de attól még fájhat. Nem álszenteskedem. Fájt is.
Ahogy András barátom mondaná:
Ahol dicséret van, ott a szidás sem várat magára sokáig.
Ez is rendben van, és igaz is. Az is, hogy a visszajelzések magas arányban sokkal inkább lelkesítők vagy kedvesek, mint az
ellenkezője, így mondhatni, szépen be is foghatnám a számat.
Viszont mégis azt érzem, hogyha már valahol nyitott könyv
az életem, akkor erről a témáról is érdemes megosztanom gondolataimat. Ahogy szoktam, úgy nem mindig csak a szépet, jót
és könnyűt írom le. Annak ellenkezőjét is. Furcsa vagy sem, de
a mai napig még mindig a legolvasottabb írásom az, amit az
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egyik mélyponton, dagadtra sírós szemmel írtam (Bevállalom
címmel… ).
Ami kizökkentett a délelőtti kis nyugodt világomból, az
egy pár héttel ezelőtt megosztott poszt alá érkező hozzászólás,
amit ma vettem észre. Már lassan 5 éve, hogy bulvároldalak
cikkei alatt fellelhető „csodásabbnál csodásabb” és „értelmesebb”, velem kapcsolatos kinyilatkoztatásokat nem olvasom el,
mert akármennyire is erős az ember, bitangul tud mélyre menni és fájni, függetlenül attól, hogy igaz vagy sem. Rengeteget
változtam ezen a téren is, és már közel sem olyan gyakran vagy
nagyon tud bántani egy-egy „finomság”, de ma sikerült a saját
felületeimen „belefutni” egybe.
Az örökbefogadásról írtam. Arról, hogy szeretnék édesanya
lenni, hogy Sankóval szeretnénk szülők lenni. Hosszú mérlegelés után a lehetőségek között az örökbefogadás és esetleg a
béranyaság áll.
Az utóbbival kapcsolatos egyik hozzászólás elgondolkodtatott, és köszönöm is, de az örökbefogadással kapcsolatban
belém nyilalltak a kijelentések:
„Felelőtlenség.
Ki fogja felnevelni a gyereket? Meddig?
Aki tudja magáról, hogy nem egészséges, az felelőtlen, ha
tudatosan gyermeket akar, ki fogja felnevelni? Anya nélkül nő
fel, mert Anyának volt egy álma?”
Aztán ott az ismerősöm története, akik boldogságban, egy
gyermek számára megfelelő környezetben élnek, de elutasították az örökbefogadási kérelmüket, mert a nő szerintük: „fizikailag alkalmatlan egy gyermeket ellátni”.
Valóban kerekesszékkel közlekedik, és gyengébbek az izmai az átlagnál, de van egy fantasztikus férje, akivel együtt
142
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vállalnák a gyermeket, és láttunk már csodás Apukákat,
akik tudnak pelenkázni meg fürdetni, és olyan Anyukákat
is, akik szeretetükkel, tudásukkal és az élethez való hozzáállásukkal csodás gyermeket neveltek a látszólagos korlátaik
mellett.
A fejekben néhol még nagyobb a korlátozottság, mint némely ember fizikai korlátja. Milliók által szeretett Nick Vujicic
nemzetközi hírű motivációs előadó, aki karok és lábak nélkül
született négy csodálatos gyermek édesapja, akiket szeretetével
tud „csak” megölelni. Felesége, Kanae, aki fizikálisan látja el a
piciket, de biztos vagyok benne, hogy a gyermekeik a lehető
legboldogabbak lesznek, és már azok is.
Amilyen erőt és kitartást látnak szüleiktől, már most az
egyik legnagyobb kincs, mit kaphatnak az életükhöz. Azon
túl pedig még mennyi mindent tud gyermekeivel csinálni
Nick! Énekelni, mesélni, játszani, megvigasztalni, tanulni,
meglepni, megnevettetni, óvni a figyelmességgel, találékonyságra tanítani. Mennyi mindent tud nekik megadni társával
együtt.
A másik, hogy nem csak csecsemőket lehet örökbe fogadni.
Pontosan tudom, hogy hány gyermeknek fájdalmas az a tény,
hogy legtöbben csak a babákat szeretnék örök befogadni az intézetekből.
Én például pont azért, mert felelősségteljesen – így büszke
30 évesen –, milliószor átgondolva tudom, hogy nagyobb gyermeket szeretnénk Sankóval együtt örökbe fogadni. Tudatosan
szeretnénk kihagyni az éjszakai felkeléseket, ami az újszülött
babáknál természetes, és rendben is van. Viszont érzem, hogy
azzal túlvállalnánk magunkat, hisz az elmúlt 5 évben majdnem
minden éjszaka felébredt hozzám Sankó, hogy segítsen megwww.21napaboldogsagert.hu |
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fordulni, vagy olykor kimenni a mosdóba, és így is örömtáncot
járunk egy végigaludt éjszaka után.
Teszek érte, hogy mihamarabb menjen ez egyedül is, de
szeretném, ha ilyen téren nem plusz teher lenne számára, számunkra a gyermek. Itt most a teher szót értsd jól, kérlek, úgy,
ahogy lehet, rosszindulat nélkül.
Hisz még nem tudunk felváltva felkelni, ha szüksége van
ránk a pici babának. Viszont egy nagyobb korú gyermeknek
meg tudunk adni sok mindent. Én is. Önállóan is és együtt is.
Szeretnénk is. Fogjuk is.
Mikor még hat éve a Csibész Gyermekjóléti Központban
dolgoztam, tapasztaltam, hogy kerekesszék és orvosi jóslatok
ide vagy oda, mennyit tudok nekik adni. Egy jó szóval, figyelmességgel, szeretettel és közös programokkal. Számomra az
egyik legnagyobb büszkeség az életemben, hogy akik akkor
még gyerekek voltak, vagy már kamaszok, a mai napig tartják
velem a kapcsolatot és szeretnek.
Mesélnek az együtt töltött időről, és nagyokként is emlegetik, hogy „Fanny nénivel” is milyen jó volt a központban.
Vagy az iskolai előadásaim után hányan írnak szülők is, hogy
gyermekük mennyit változott, és milyen hihetetlenül jó hozzáállása lett dolgokhoz.
Igazam volt. Már sokkal jobban van a lelkem így az írás végére. Végigpörgettem azokat a gyerkőcöket az elmúlt időkből,
akikkel időt tölthettem, és a legőszintébb és legkritikusabb manókra is visszagondolva felelősségteljesen mondhatom, meg
tudnám adni a gyermeknek, amire szüksége van, és a szükségen túl még többet is.
Nem állítom, hogy tökéletes szülő lennék, de azon lennék
és leszek is. Ahogy hiszem, hogy az ismerőseim is sokkal töb144
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bet tudnának adni fizikálisan és lelkileg is egy gyermeknek,
mint amit azok a gyerkőcök kapnak, akik szülők nélkül nőnek
fel egy intézetben hánykolódva.
Ha úgy élnék, hogy nem kezdek bele és nem is teszek érte,
mert az orvos azt mondta, hogy, akkor az elmúlt 12 évemet
nagyon szépen lehúzhatnám a klotyón. Pedig rengeteg csodás
élményt tartogatott számomra. Akkor férjhez sem megyek,
mert oh, lehet, holnap már nincs nap. A mában élek immáron
5 éve boldog feleségként, és még vagy 80 évet be is lőnék ezen
a téren.
Viszont senki sem tudhatja, hogy mikor jön el az ideje,
hogy el kell utaznia innen a Földről, se én, se az, aki hozzászól,
hogy felelőtlenség így „betegen” gyermeket vállalni. Kezdve
ott, hogy nem tartom magamat betegnek. Köszönöm, jól vagyok, egyre jobban. Hiszem, hogy van még itt dolgom a Földön, és azt is, hogy átélhetem az anyaság élményét, és tőlünk
telhetően egy (két) gyermeknek is szebbé tehetjük Sankóval
az életét.
Köszönöm, hogy elolvastad, és kiírhattam magamból egy
kicsit.
Ha fáj, akkor az írás és az önmagamnak való bevallás az
egyik módszere annak, hogy az esetek többségében boldog tudok lenni.
#132 Lelkierő az élethez
Véleménye mindenkinek van,
kérdés, hogy mennyire engeded, hogy befolyásolja
az életedet mások (korlátozó) gondolata!
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#133 Jó kérdés
Ma is mindent megtettél az álmaidért?
A választ csak Te tudod!
Nekem sokszor jól jön ez a kérdés, hátha Nektek is.
#133 Lelkierő az élethez
Mit tudnál ma még megtenni az álmaid eléréséhez?
Csináld!
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#134 Micsoda élmény!
Amikor életemben először – közel a harminchoz – sikerült
összekapcsolnom egy doksit tűzőgéppel, leírhatatlan boldogság volt! Azóta mindent összekapcsolok, hisz eddig nem volt
bennem annyi erő, hogy sikerüljön. Most igen! Apró örömök
az életben. ♡
#134 Lelkierő az élethez
Az apró örömöknek hatalmas jótékony hatásuk van az életedre!

#135 A sikertelenség és a siker
A 30. születésnapomra megálmodott „állva fújom el a gyertyát, és megdöntöm az addigi 7 perc 26 másodperces járógépes
állásomat” nagyon nem sikerült. Jól beharangoztam a barátaimnak, hogy figyeljenek ,jön az állás! Közel 30 szempár figyelt,
és várták, de én csak nyeklettem-nyaklottam, ami a nagy izgalomnak és a bulis pörgéssel járó fáradtságnak volt köszönhető.
A megszokottól eltérően percekig próbáltam megtalálni az
egyensúlyomat, de nem ment. Leültünk, majd újra felálltunk,
és akkor egy 1-1,5 perces mini siker volt, de én többet akartam
mutatni nekik. Nem sikerült. Ők mégis annyira büszkék voltak
rám ,és Kriszta és Turó segítségével (a csodakonduktorok fogtak) végül tényleg állva fújtam el a gyertyákat, majd sorra jöttek a barátaim, és sokan először adtak puszit álló helyzetben.
Édesek voltak, és csalódottság helyett inkább a miértekre
figyeltem, és tudatosítottam, hogy fejben nem voltam ott az
www.21napaboldogsagert.hu |
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izgalom közepette. Aztán pár nappal később az újabb gyakorlásunknál ott voltam fejben, elképzeltem, és megvalósítottam a
csodacsapattal, nem is akárhogy.
Feladták rám a járógépet, felállítottak, és pár másodperc
múlva már engedhettek is el. Olyan könnyedén és határozottan álltam a fejemet is jól tartva, hogy az hihetetlen volt. Azt
éreztem, hogy az eddigi legkönnyedebb állásom. Élveztem és
átéltem.
Újabb rekordot csináltam aznap: 13 PERC 25 MÁSODPERC
Csak azért kellett abbahagynom, mert a botra támaszkodós csuklóm kezdett el fájni nagyon. Simán még lehet most is
állnék azzal az energiával, amit akkor éreztem. Egy szusszanás
után még lenyomtam 2 x 7 percet, így azon a szerdán 27 perc
25 másodpercet álltam összesen, és imádtam. Így lett a „sikertelenségből” giga sikerem.
Ez egy újabb nagy állomás, ahonnan utam továbbvisz az
első lépésekig. Azt gondolom, hogy a „sikertelenség” csak egy
állomása a sikernek, ha továbbmész az úton.
#135 Lelkierő az élethez
A sikertelenség csak egy állomása a
sikernek, ha továbbmész az úton!

#136 Hogyan?
Egyszerűen mindennap felteszem magamnak a kérdést: Mit
tudnék még tenni, hogy „ez és ez” valóra váljon? És teszem.
148
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Olykor hibázom, máskor jön a siker, de a lényeg, hogy megyek
tovább.
Szóval, csak látszólag csücsülök a popsimon.
#136 Lelkierő az élethez
A nagy dolgok olykor a külvilág számára
láthatatlanok maradnak!

#137 Felelősség kérdése
Annyi mindenért hibáztathatnék mást. A szomszédot, az országot, az orvosokat, a postást, a kisboltban a nénit, de mi a
franc értelme lenne? Annyiszor rá kellett jönnöm az életben,
hogy a katyvaszt körülöttem – ha tetszik, ha nem – én magam
hordtam oda egy ki nem mondott érzéssel, egy meg nem valósított tettel, egy halogatással és a többivel.
Viszont így az a jó hír, hogy akkor én magam is tudok rajta változtatni. A hibáztatás helyett megoldáscentrikusan élek.
OK, van egy helyzet még, ami nem tetszik, akkor nem várok
a szomszédra, az országra, az orvosokra, a kisboltban a nénire, hanem megteszek bármit, ami jobbá teheti a helyzetemet.
Többek között ezért is járok a csodakonduktorhoz, LehóczkyKoncz Krisztihez, és Ágh Csaba edzőhöz, és inkább tettekkel
töltöm az időmet az orvosok vagy bárki más hibáztatása helyett.
#137 Lelkierő az élethez
Ha valami nem tetszik, hibáztatás helyett változtass rajta!

www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 149

149

2021.11.11. 22:26:26

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

#138 Az önértékelés leckéje
Volt idő, amikor meghunyászkodtam. Amikor azért kötöttem
kompromisszumot, hogy legyen mellettem egy „társ”. Elmondhassam magamnak és másnak, hogy párkapcsolatban élek.
Totál kiszíneztem a fekete-fehéret, beleláttam mindent, ami
ott sem volt. Kapaszkodtam abba, ami közel sem volt olyan jó,
mint hinni akartam. Nem értékeltem magamat annyira, hogy
kimondjam – elsősorban magamnak –, hogy lehetne ennél
jobb is. Egyenlőbb, ahol valóban társ a társ, és nem csak egy
állapotjelzés, nem csak egy jelmez-párkapcsolat.
Nem bánom, nem szidom magamaz, hogy milyen hülye
voltam akkor, mert ez is egy lecke volt. Az önértékelés leckéje.
Tudni, hogy az is az én döntésem, hogy beérem-e a lagymatag,
de szépnek mutatott kapcsolatommal, vagy továbblépek, és
nem félek, hogy nekem csak ilyen juthat. Merek lépni, és megadni az esélyét annak, hogy egy olyan nagybetűs társra találok,
akit nem kell színezni, aki még ha másnak nem is tökéletes, de
számomra a legtökéletesebb.
Amikor már nem a másikat színezzük, hanem egymás életébe varázsolunk színt, az az igazi.
Sankó az a társ, akivel együtt színezzük az életünket.
#138 Lelkierő az élethez
Ne színezd ki, ami számodra nem öröm!
Merj változtatni, és megtalálni,
ami tényleg színekben pompázik számodra!
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#139 Szabadulni a megszokástól?
Az egyik legnagyobb kihívás. Tenni valamit úgy, ahogy még
nem tetted. Fejest ugrani az ismeretlenbe, a szokatlanba. A legtöbben nyuszik vagyunk, akik tapicskolnak a megszokott útvonalon, a bevált kis ételeinkkel, programjainkkal.
Közben pedig csodálkozunk, ha nincs meg a bizsergés, az a
wáó érzés, hogy megint egy új, lehetőségekkel teli nap elé nézünk ébredés után. Van, hogy mi sem érezzük Sankóval. Van
bizony, de ilyenkor ezt olyan jó észrevenni, és tenni.
Ahogy MOST is! Itthon, gyertyafény mellett, az esküvőnk
egyik kedvenc zenéje közben vacsoráztunk, amit előtte készítettem segítséggel.
Tudod mit? Fogalmam sincs, mert bátran tettem bele, amit
csak gondoltam, gondoltunk, elszakadva a megírt receptektől.
Imádtam várni, hogy mi sül, fő ki belőle. Legyen ez a napod
(is) szokatlan, de kellemes, mert olykor nem árt emlékeztetni
magunkat, hogy az élményt mi tesszük bele.
#139 Lelkierő az élethez
Dobd fel a megszokottat, és sokkal
jobban fogod érezni, hogy élsz!

#140 Fel tudok állni!
Csak csendben ülök a gépem előtt. Percek óta szemezek a
billentyűzettel. Írjak, ne írjak? Elkezdem, majd kitörlöm, de
valami mégis visszahúz. Valami mégis azt súgja, írj. Így hát
www.21napaboldogsagert.hu |
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írok. Vagyis inkább csak szeretnék, mert annyi érzés és gondolat kavarog a fejemben, s mégis keresem a szavakat. E néhány billentyű lenyomása is percekbe tellett. Ritka az ilyen,
de előfordul. Ahogy az is, hogy elfáradok. Nem is igazán a
testem, sokkal inkább a lelkem. Megyek, megyek előre, mert
menni akarok, de van az a pont, amikor azt érzem, elég, mikor
zokogni tudnék, és erőtlenül a földre zuhanni. Van ilyen, és
nemcsak velem. Azt hiszem, bármennyire is csilivili minden,
és mutatjuk, hogy jól vagyunk, erősek vagyunk, van az a pont,
amikor elgyengülünk.
Valójában mégis akkor vagyunk a legerősebbek, amikor
ilyenkor is fogjuk magunkat, és felállunk. Kibőgtük magunkat, és felállunk, mert fel akarunk. Nem a következő mosolygós posztért, hanem magunk miatt. Majd egy kiadós kiborulás
után veszünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk: Tovább! Mert
a csodák ott várnak ránk.
Én is tudom, ezt mindig is tudtam, ezért letörlöm a lelkem
könnyeit, tudatosítom, hogy erősre sírtam magam, és megyek
tovább, keresve a kincseket, mit rejt az életem, és talán már
itt is van, megölel, rám néz, én pedig felszárnyalok a mélyről.
Bevállalom, hogy el tudok fáradni, de azt is, hogy onnan fel is
tudok állni!
#140 Lelkierő az élethez
Tovább! Mert a csodák ott várnak Rád is!
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#141 Felültünk a kifogáshullámra,
de maradunk is?!
Ma reggel egy órával később keltünk, mint ahogy azt terveztük, hogy időben érkezzünk az előre egyeztetett edzésidőpontra a 3D Verticalhoz. Egyéb, nem várt okok miatt segítőink nem érkeztek meg.
Itt nincs hibás, viszont néhány röpke percig felültünk
Sankóval a kifogáshullámra, és belekapaszkodva a kibúvóba,
gondoltuk, tovább pihenünk, és ma kihagyjuk az edzést, ha
már így alakult.
Amúgy sem tudtuk még, merre a világunk, mert az álommanó rendesen ott csücsült a szemünkön. Gyönyörű mintapéldányai voltunk, annak, hogyan találunk könnyen kifogásokat, hogy miért ne tegyünk meg valamit azért, hogy
közelebb kerüljünk az álmainkhoz. Aztán Sankó megkérdezte:
– Megelégszel ennyi fejlődéssel?
– Nem – válaszoltam halkan.
– Akkor most megkérdezem még egyszer! Megelégszel
ennyi fejlődéssel? – kellő lelkesítő kiabálással.
– Nem!!! – kiabáltam.
Aztán arra kért, én is kérdezzem meg Őt ugyanerről.
A válasz egyezett.
Félredobtuk, hogy késésben vagyunk, hogy letusoljunk,
hogy „élére vasaljuk” a ruházatunk, hogy épp nincs segítségünk, és elindultunk.
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Elindultunk, mert célt, álmokat kitűzni bárki tud, de azért
tenni már olykor fájdalmasabb, keményebb kihívás, viszont az
eredmények ebben rejlenek.
#141 Lelkierő az élethez
Ugye Te is leszállsz a kifogás-hullámvasútról?

#142 Ma Ő a férjem, Sankó
Álltam egy lépcsősor előtt a kis kerekesszékkel, majd segítséget kértem egy férfitól, hogy felvigyen az emeletre. Mosolyogva jött is, de emelés közben a fejem hátranyaklott. Igen... pont
a lába közé. Ő meg pánik helyett csak lenézett rám, és ennyit
mondott: – Tetszik a kilátás, mi? – Nem rossz – válaszoltam.
#142 Lelkierő az élethez
A legváratlanabb helyeken és pillanatokban érhetnek
a legjobb és legmeghatározóbb dolgok az életedben!
Nem kell túlgondolni, csak élni az életed örömmel,
hálával, és elkerülhetetlenül beköszönt!

#143 Akarni élni
A múlt az életünk része, általa lettünk azok, akik. Kitörölni,
elhajítani butaság, de túl nagy jelentőséget sem szabad neki tulajdonítani. Azon már nem tudunk változtatni, de a pillanaton
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igen. A túl sok jövőn való ábrándozás szintén a jelentől veszi
el az élményt. Ha jön az ötlet, tegyük! Mire várunk? Ki tudja, mi lesz holnap! A múlt arra emlékeztet, hogy már mennyi
mindent megoldottam, megoldottunk, pedig olykor kilátástalannak tűnt minden, de összeszedtük magunkat, és lett valahogy. Sokszor különösen jó dolgok születtek a rosszból, de ehhez akarnunk kellett élni, tenni, előre menni. Vannak terveim,
nem kicsik, hisz az álmok visznek előre, az igazi álmok miatt
kelünk fel egy szürke, hideg, esős napon is, és megyünk, és teszünk azért, hogy megvalósuljon, nem igaz? Szeretnék édesanya lenni, kézen fogva sétálni a férjemmel, egy mesés tóparti
házban lakni boldogan, egészségesen!
#143 Lelkierő az élethez
Mire vársz, hogy megtedd? Főképp, ha úgy gondolod,
hogy az támogatja a boldogabb életedet!

#144 Már örökké az enyém
Vannak az életben felejthetetlen pillanatok. Olyanok, amikre
megéri visszatekinteni. Olyanok, amik erőt adnak a nehezebb
napokon, amik mosolyt varázsolnak arcunkra. Erőt merítünk belőlük, örömmel meséljük, emlékszünk rájuk. Nagyon
sok fantasztikus dolgot csináltunk gyermekkoromban (is)
Apcusommal, de a közös nagy társasozásokra nem tudtam túl
gyakran rávenni.
Már akkor is imádtam játszani, így másokkal tettem, de
vele nem nagyon. Sokszor próbálkoztam, csábítgattam, kérwww.21napaboldogsagert.hu |
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leltem, de nem jártam sikerrel. Majd évekkel később, mikor
már 27 éves voltam, ő túl az ötvenen, meghívtak egy rendezvényre, hogy tartsak egy rövid előadást. Mindig nagy örömmel és lelkesedéssel mentem, és semmiért nem hagytam volna ki az ilyen programokat, ahol szeretettel vártak, de azon a
napon valami különöset éreztem ott legbelül. Úgy éreztem,
aznap maradjunk otthon. Veszekedtem magammal, hogy de
hisz várnak, megígértem. Mégis az az érzés ennél jóval erősebb volt: itt az idő, most! Talán több századik nemleges alkalom után is, de közös játékra hívtam Apcust. Játsszon velünk
Activityt!
Akkor és ott igent mondott. Az én kicsi szívem pedig repesett a boldogságtól. A bennem élő lelkes gyermek azonnal pakolni kezdte ki a táblát és a kártyákat a konyhaasztalra. Játszani
fogunk – együtt!
Játszottunk, de még mekkorát. Életem egyik legboldogabb pillanata volt látni, ahogy az akkor két legfontosabb
férfi az életemben együtt nevetnek. Az édesapám és a férjem
benne vannak a pillanatban, és én közben velük lehetek. Varázslatos volt az egész, minden olyan felhőtlen. Apcus nyert.
Mondják, hogy a kezdők szerencséje, de itt egy-egy kósza
„neméppenodafigyelős” pillanatban a bábuja valahogy előrébb
vándorolt. Pont olyan volt, mint egy huncut gyermek, akinek
„nem veszed észre”, hogy a kártyatrükkben jelölés van a lapon.
Tudtam, hogy az esti program nélkülem is működni fog, nem
rám épült, ezért könnyebb volt a nem, ami végül igent hozott
az életembe. Egy olyan igent, ami részemmé lett, míg élek.
Olyan részemmé, amiért már megérte élni. Apcus aztán még
néhányszor játszott velünk, majd elutazott a Földről. Viszont
annyi más ajándék mellett ezt is itt hagyta nekem.
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Még most is látom, ahogy aznap este, elsétálva a szobaajtónk előtt, visszafordulva benéz hozzánk, és azt mondja: Vesztettetek, vesztettetek. Tán megtanítsalak titeket, hogy hogyan
kell játszani? :)
Ahogy Szepes Mária mondja, az ünnepek többek között
azért is vannak, hogy megtörjék a hétköznapok mókuskerekeit. Egy picit feltekintsünk, és lássunk is. Éldegélés helyett éljünk is.
Ezt az utóbbit már én tettem hozzá. Közhely vagy sem, de
hót ziher, hogy semmi vagyont, fizikai tárgyat nem tudunk
magunkkal vinni, ahogy az idő kerekét sem visszafordítani.
Ami elmúlt, elmúlt. Amit nem tettél meg akkor, mikor megtehetted volna, lehet, hogy már sosem fogod.
Egyedül az átélt élményeink maradnak a mieink ott, az
utolsó pillanatban, vagy azután. Eddig is sok-sok csodás élményt gyűjtöttem, de még nem elég. Még annyi lehetőségem
van, ahogy Neked is! Tegyük hát, biztassuk, bátorítsuk egymást!
Minimum heti egy olyan pillanatról gondoskodj, amiért
már megérte élni! Egy régi találkozás. Egy jó könyv vagy film.
Egy csodás hely. Egy cool program. Egy egyedi alkotás. Egy
jótett. Egy álom megvalósulása. Meglepetés. Siker. Egy újabb
lépcsőfok. Egy jó történet. Millió lehetőség.
#144 Lelkierő az élethez
Amit átélsz, megélsz, az marad a Tied!
Minden más csak jött és ment!

www.21napaboldogsagert.hu |
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#145 Ki vagyok én?
Megfogalmazódni látszik bennem, mi már egy ideje szállingózó apró hópelyhekből egész hótorlaszt okozott. Egy gondolat,
melynek fejtegetésével megépítettem a hegyet magamban, mit
millió oldalról rakott vízmolekulák megfagyott másából alkottam.
Fejtegették már oly sokan az életben, de kielégítő válaszhoz
csak akkor juthatok, ha magam járok utána, így figyelni kezdtem. Figyelni elsősorban magamat, majd a környezetemet. Az
utóbbit inkább csak egy szorgalmi tanulmányi útként kezeltem, míg magamból szándékoztam amolyan „diplomamunkát” írni. S a kérdés, ami elindított eme úton, a már oly sokszor
feltett kérdés: Ki vagyok én?
Kezdetleges „diplomamunkám” önmagamból és a környezetemből született. Körbetekintve megállapítottam néhány
dolgot, és ezt lejegyeztem egy dokumentumba.
Íme.
Elgondolkodtató, hogy mennyi jelmezt és álarcot húzunk és
húznak ránk az életben. Jelmez alatt értem, amibe könnyedén,
örömmel, vígan bújunk bele egy-egy élethelyzet adta pillanatban. Az álarc az, amely mögé szintén könnyen, de már sokszor
nem tisztázott okokból bújunk. Sem magunk, sem mások felé
nem valós kép, amit akkor nyújtunk, nem beszélve az ezt körülölelő érzésekről. Kellemes, könnyed, remegő, hazug? Az itt
felmerülő miért is kíváncsivá tett, de még ennél is jobban az,
hogy eme jelmezeket és álarcokat mire helyezzük rá.
Ott mi rejlik, mit oly sokszor valamivel elfedünk? Vajon láttuk-e egyáltalán, mit önmagunknak hívunk, vagy csak mindig
az éppen aktuális jelmez vagy álarc tekint vissza ránk a tükörből?
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Jelmezek százai pihennek a szekrényben, ennek tükrében a
hét bármely napján öltözhetünk gyermeknek, kollégának, társnak és szülőnek is. Jóformán bárkinek. Mindezeket még megspékelhetjük egy-egy álarccal, mi teljes káoszt okoz – nem csak
bennünk.
Lehetünk kedves, figyelmes gyermeke szüleinknek, vagy egy
lázadó, hazudozó, és valahol még a jelmezek melletti polcon
egy-egy jópofizós arcnak festett álarc is lapul, a komoly és felnőtt
vagyok figura mellett jobbra. De melyik polcon, fogason van az
a ruha, mi legközelebb áll ahhoz, amire valójában öltjük?
Takargatjuk mindenfélével, színesítjük rétegekkel. Környezetünknek és magunknak „hála” tárt ajtókkal várjuk az újabb
és újabb rétegeinket, mit mások aggatnak még ránk.
Hoz a szomszéd egy halványuló pólót, míg az apa egy rikító
melegítőt, majd még a barátok egy hatalmas ballonkabátot, az
iskola egy kéklő nadrágot, a kollégák egy hózentrógert…
Persze az is benne van, hogy mind valóban jó szívvel öltöztetnek, de tán itt a helyzet, amikor meztelennek lenni a valóság. S ez sokkal jobb, mint egy jelmezbálba készülő emberi
lény mását látni.
Ki látta magát már meztelenül? Nem állítom, hogy én igen.
Nem tehetek ilyen felelőtlen kijelentést, hisz folyamatosan azt érzékelem, hogy veszem le magamról, mit felvettem és feladtak rám.
Az út elején járva megállapítom, hogy a „vetkőzés” öröme
már-már most csodás tájakra repített, amiket nehéz is szavakba önteni, inkább ajánlatos hátizsákot kapni és útnak indulni.
#145 Lelkierő az élethez
Ki szeretnél valójában lenni? Legyél, kérlek, az, aki
szeretnél, mert MOST még van rá lehetőséged!
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#146 Úgy megváltoztál!
Ítélet- és elvárásfelhő tódul olykor felém. Milyennek kellene
lenned! Milyen voltál! Milyen vagy. Legyél ilyen, vagy olyan,
mint ekkor, vagy akkor voltál…
Persze ez benne volt és van is a pakliban, azzal, hogy „nyitott
könyv” az életem. De a nyitott könyv fontos, hogy idézőjelben
van. És milyen igaz is a mondás: Míg nem jártál a cipőmben…
Millió apró dolog látszik az életemből, ahogy máséból is,
de millió kis apró nem. Mikor megélem a saját pincém mocskos, dohos, hideg mélységeit, s mikor a ragyogó fényben áradó
padlásomon szárnyalok, hol úgy érzem, a boldogság maga vagyok. Mindezeknek csak a töredéke adható szavakon és rövid
sorokon át. És valóban kevesebb energiát teszek a hosszabb
lélegzetvételű bejegyzések felé. Nem másért, mert küldetésem
van. Nem másnak, magamnak.
Így nevezhet bárki bárminek, eljött az idő, hogy többet dolgozom magamon, a saját harmóniámon és egészségemen, mint
azon, hogy feltöltsek mást. Attól, hogy nem emelem magam
piedesztálra, és posztolgatom agyon a falam, hogy ezt vagy azt
teszem másért, még tehetem. És pontosan az elvárás – is – teszi
az embert boldogtalanná.
Mutogat, hogy neki milyennek kellene lennie, mit kellene
csinálnia, akkor miért nem teszi? Bárki előtt ott a lehetőség
másként, jobban csinálni.
Régen – nem tagadom – fájtak, dühítettek, bántottak az ítéletek, az, hogy apró szösszenetekből „ismernek”. Ennek okán is
kezdtem el írni a „Te döntesz” című könyvemet, hogy még azt
is elmeséljem, mit senki nem kérdezett, és soha nem akartam
volna elmesélni senkinek.
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#146 Lelkierő az élethez
Míg nem jártál a másik cipőjében,
addig, kérlek, ne ítélkezz könnyedén felette,
mert a látszat sokszor nagyon csal!

#147 Ásol egy gödröt,
vagy létrát építesz?
Egyik nap, a heti háromszori konduktori foglalkozásomon
nem mentek túl jól a dolgok. Azelőtt jöttek a sikerélmények.
Egyre többet tudtam állni a járógéppel. Kezdetben néhány másodperc, utána fél perc, percek, majd egyre több és több.
Hatalmas élmény volt végre nem csak a popsiszintről látni
a világot. Bár –valljuk be – vannak igen szép és formás példányok e tájon. Aztán egyik alkalommal semmi sem ment. Nemhogy percekig nem sikerült megállnom, de még egy pillanatra
sem.
Dőltem jobbra-balra. Úgy éreztem magam, mint egy
rongybaba. Nagyon elszomorított. Elvesztettem azt a pici kis
uralmat is a testem felett, amiért annyit dolgoztunk. Átment
rajtam a sírás, a szomorúság és a düh érzése. Földhöz tudtam
volna vágni a járógépet. Azt éreztem, elég! Nem csinálom tovább, elfáradtam.
Hazafelé csak csendben, kisírt szemekkel ültem az autóban. Aztán egyszer csak Sankóm megállt az Oktogonon, kitette az elakadásjelzőt, kiszállt. Pár perc és jön. Csak bólintottam, hisz a világom éppen belesüppedt a szomorúságba.
www.21napaboldogsagert.hu |
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Tudod, pont úgy, mint amikor ásol egy gödröt, ahelyett, hogy
létrát építenél.
Pár perccel később visszatért Sankó. Egy hatalmas – szó szerint volt vagy 1 méter 25 centi – hófehér kardvirággal. Ügyesen
bemanőverezte az autóba, majd édesen átadta. Megmosolyogtatott, gyönyörű volt, majd megkérdeztem:
– Miért ilyen nagy? Alig fér be az autóba...
... és itt jön a lényeg!
Azt válaszolta:
– Hogy legyen miért újra felállnod, hogy lásd a legfelső
szirmot is.
Megtalálta az akkor legtökéletesebb dolgot, amivel újra lendületbe hozott.
Felemelő, amikor kívülről is jön a támogatás, de ha még
nem, akkor kiemelten fontos, hogy magunk találjuk meg azt,
ami miatt megyünk tovább, és nem szállunk ki a játékból.
Például, ha még nem láttad a Mosolyka – Majd helyett
MOST filmet, kezdd azzal, hogy megnézed, hátha tartogat számodra is olyat, ami újra lendületbe hoz.
(Lehet akár csak egy hónapra is csatlakozni, hogy megnézd a
filmet, de megéri tovább maradni, mert hónapról hónapra új
lelkierő-növelő tartalom vár Rád!)
#147 Lelkierő az élethez
Ásol egy gödröt, vagy létrát építesz?!

A filmet az alábbi linken találod:
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#148 A 7 éves bölcs
A nap, amikor biztossá vált bennem, hogy egy rosszcsont kisfiú mellé egy angyalka lányt is szeretnék. ♡ A hétéves Fruzsi
levett a lábaimról. Autókáztunk a kerekesszékben, narancshéjból kívánsághajót készítettünk, kreatívkodtunk. Végül, amit
Jenga fatéglákból építettünk, és véletlenül idő előtt fellöktem, a
legnagyobb természetességgel azt mondta:
– Semmi baj, csináld újra. Soha nem szabad feladni.
#148 Lelkierő az élethez
Semmi baj, csináld újra!
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#149 Még megteheted!
Mióta Apcusom elutazott a Földről, még inkább érzem a pillanat értékét. Hogy valóban mekkora kincs az itt és most. Hogy
mekkora értéke van az életnek. Főként az olyan életnek, amit
megtöltünk élményekkel. Oly sokan még mindig csak éldegélnek, a csupa nagybetűs ÉLNEK helyett.
Halogatnak, szenvednek, mert éppen esik vagy süt a nap.
Várják a különleges napokat, hogy majd ekkor, vagy akkor ezt
és azt tegyék. Várják, és lehet, sosem jön el, mert oly hirtelen
véget ér(het) az élet. S az a szomorú tény, hogy álmainkat más
nem valósíthatja meg, ha már elutaztunk a Földről. Viszont a
jó hír az, hogy míg itt vagyunk, mi nagyon is megtehetjük. Láthatjuk, érezhetjük, ízlelhetjük, foghatjuk, ölelhetjük, elmondhatjuk. TEHETJÜK!
Kérlek – ne miattam, ne másért, hanem magadért – tegyél
ma valamit, amit egy ideje halogatsz, valósítsd meg egy rég
dédelgetett álmodat! Tegyél „kakaót” az életedbe, és szólj másoknak is, hogy elérkezett a tökéletes nap arra, hogy végre ÉLJ,
hogy ÉLJETEK! ♡
#149 Lelkierő az élethez
A Te különleges napod ma van!

#150 Ha tudtam volna előre
Nem mindennapi karácsony ez. Ha ezt tudom előre, tavaly
másképp tettem volna, de nem látok a jövőbe, és most itt va164
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gyok. Kusza gondolatok, de egy biztos, életem 27. karácsonyát,
a tavalyit, inkább csak megéltem, mint úgy igazán átéltem.
Bennem volt a megszokás.
Pokoli bevallani, de az az érzésem volt, hogy legyünk már
rajta túl. Ismerős? Nem biztos. Remélem, nem, de ha mégis,
akkor tudod, hogy mire gondolok. Pontosan tudod.
Beleestem egy hatalmas hibába. Nem voltam igazán a jelenben. Testben igen, de lélekben nem. Sokkal inkább arról
ábrándoztam, hogy milyen jó lenne életemben először csak
a párommal karácsonyozni a saját kis fészkünkben, pont úgy,
ahogy mi szeretnénk. Semmi elvárás vagy más családi hagyomány szerint.
Miközben erről ábrándoztam a nagy rokonság közepette,
amolyan kötelező, elvárt tettekkel, ételekkel, elrepültek az ünnepek. Túléltem.
Ma, amikor felébredtem a párom mellett, a mi kis fészkünkben, valami nem volt az igazi. Itt volt a nagy nap, a várt,
az ábrándozott nap, amikor a menüsor a mi döntésünk, csak
rajtunk áll, hogy lesz-e fa, vagy sem, ahogy előttünk az egész
nap, hogy elvárt dolgok helyett bármit tehessünk.
Viszont az eszem most megint máshol járt. A jövő helyett a
múltban. Mi volt. Mi volt tavaly. Tavaly, amikor még Apcusom itt
élt köztünk a Földön. Hogy hogy csinálta ő, hogy milyen menynyei ételeket főzött, hogy hogy készült, hogy mindig volt fa, hogy
az ünnepekre mindig volt egy énje, egy vicces énje, amit előszedett, és hogy milyen jó volt, hogy Ő volt. Hogy Őmiatta volt karácsony a karácsony. Hogy összehozta a családot, azt a családot,
akit valójában szeretek, de most, itt ülve értékelek igazán.
Mennyire hihetetlen, hogy az élet, a változás mikre tanít,
mikre hívja fel a figyelmemet! Most például elsősorban arra,
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hogy észrevegyem, hogy a pillanat itt van. Ideje benne lennem.
Mert erről álmodtam.
Itt van mellettem egy igazi társ, van egy kis kuckónk, ahol
élhetünk, és bár a számomra nagybetűs APA fizikai testben
nincs már velem, velünk, de emléke örök, és boldogság, hogy
27 éven át én lehettem az imádott kicsi kis Gyöngye, akinek
mindig feldíszítette a fát, és annyi finom puszit adott.
Most pedig, ha eddig nem értékeltem eléggé ezt a napot,
akkor most megyek, és jó szorosan megölelem Sankót, és megköszönöm, hogy társam itt e Földön, és szomorkodás helyett
élek a pillanatnak, mert a jövő talány, és szeretném megelőzni,
hogy egykor azt mondhassam: Többet is kihozhattam volna a
napból, az életből.
Kívánom, hogy feküdj le ma (is) úgy, hogy tudod, kihoztad
a maximumot a napból. Jelen voltál, megölelted, kimondtad,
leírtad, átadtad, megnézted, átélted, megkóstoltad, megtetted.
#150 Lelkierő az élethez
Ha most élhetnéd át utoljára, akkor is
csak túl akarnál rajta lenni?

#151 Kreatívan, bátran!
#mutimiértvagyTEhálás
Pár napja kaptam Sankótól egy nadrágot, mert tudja, hogy
mennyire „azénszíneim”, és ma bátran, magamat nem viszszafogva, kreativitásomat bedobva ruhát varázsoltam belőle.
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Hálás vagyok a hajamért, ami fodrász nélkül is jól tud állni
egy laza kócolás után. Köszönöm, hogy a napocskának hála az
amúgy is szeplős arcomat már dupla annyi pötty díszíti.
Hálás vagyok, hogy ma is le tudtam tusolni, van lehetőségem tisztálkodni. Ugyan a lábam a mai melegben kétszeresére dagadt, de ducin is a lábam, köszönöm, hogy van. Imádom
a bal oldali gödröcskét a szemem mellet, amit 4-5 évesen egy
kis balesetnél szereztem, mert egyedi vagyok tőle. Ahogy a
ráncaim is hálát érdemelnek, mert jelzik, hogy még mindig
élek!
A bőröm gyorsan barnul, így a mai közös séta utánra már
színem is lett. Köszönöm, hogy a működő hűtőnk lehűtötte a
gyümölcslevest! Ma két édes gyermekkel kézen fogva sétálhattam a parton, akik a legőszintébb szeretettel és elfogadással
vannak felém.
Hálás vagyok, hogy reggelire pirítóst ehettem házi mungóbabcsírával, szezámmaggal és tofukörözöttel. Köszönöm, hogy
ma is kinyithattam a szemem, és átélhettem, láthattam a „kis”
csodákat, mi látható, ha látni szeretném.
Külön hálás vagyok, hogy ma már tudom, micsoda ereje,
hatása van a szavaknak, amiket használok, kimondok, leírok,
így tudatosan figyelhetek arra, hogyan alakítom az életemet.
Mert ha azt mondom, hogy az élet sz@r, akkor az is. Viszont,
ha varázslatos dolgokkal telinek szeretném látni, pont olyan.
:( Te döntesz :)
#150 Lelkierő az élethez
Szabd magadra az életedet, úgy, hogy imádj benne élni!
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#152 Ugyanarra vágyunk!
Van abban valami nagyon furcsa, hogy retusálás nélkül megosztom, megosztjuk a mindennapjainkat. Sokan hiszik, hogy
egyedül vannak a gondjaikkal. Hiszik, hogy nem lehet megoldani az adott problémát. Hiszik, hogy a másik különc, mert
a külseje eltér az átlagtól. Hiszik, hogy ők maguk kívülállók,
mert nem olyanok, mint a szomszéd. Miért is kellene egyformáknak lennünk ahhoz, hogy megértsük, elfogadjuk egymást?
Miért kell, hogy a kollégám is a csokifagyit válassza, mikor ő a vaníliát kedveli? Hogyan lehetne ezt a még giga-mega
szakadékot áthidalni? Megmutatni, hogy én is, a szomszéd, a
kolléga és a főnök is pont ugyanarra vágyunk, mint a „gonosz”
anyós.
Elfogadásra, szeretetre, és arra, hogy egy közösség elfogadott tagja lehessünk. Szeretnék függetlenedni a (korlátozó)
megbélyegzéstől. Szeretném, ha „hibáink” helyett képességeink kerülnének előtérbe.
Fanny vagyok, egy nő, egy feleség. Egy csodás férfi társa.
Lehet, hogy valamit nem úgy teszek, ahogy az átlag, ahogy te
is, de együtt sok mindenre képesek vagyunk.
Fogjunk össze, és éljünk! Hozzuk ki a maximumot a pillanatból, az életből! Tudom, hogy bennem, benned, a szomszédban, a főnökben és a „gonosz” anyósban is sokkal több rejlik,
mint azt elsőre gondolnánk, vagy másodikra…
#152 Lelkierő az élethez
A „hibák” helyett a képességeidet tedd
előtérbe magadnál és másoknál is!
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#153 Belső béke
Emlékszem, hogy az iwiw idejében még profilfotónak is olyan
képet tettem fel, ahol nem látszik a kerekesszék. Volt idő, amikor nem találtam magamat ebben a helyzetben.
Azt éreztem, hogy látnak egy nagy monstrum guruló széket,
én pedig eltörpülök benne. Össze is húztam magam, ez igaz.
Addig, amíg rá nem jöttem, hogy elsősorban magamat kell elfogadnom nőként így is, aztán a világ is el fog fogadni. Voltak rá
technikáim, amit nap mint nap megcsináltam. Így kezdtem magam megszeretni. Nőnek látni a még kerekesszékben ülő lányt.
Aztán már kihúztam magamat, és előbb láttak meg, mint a
széket.
Mondjuk erről abban az időben rendesen gondoskodtam:
rikító vörös hajjal és a melleim kipakolásával.
Később rájöttem, hogy a külső megszeretése mellett sokkal
fontosabb, hogy belül béke legyen és elfogadás. Ezen is dolgoztam. Aztán a blogon, a közösségi felületeken és a valódi életben
is vállaltam magam. Írtam, beszámoltam mindenről – tabuk
nélkül. Megírtam a Te döntesz című könyvet, és olyanokat is
kiadtam magamról, amit tudom, hogy számtalan ember nem
mert megkérdezni.
Attól, mert valami vagy valaki más, mint az átlag, még nem
ufó. Vannak dolgok, amiket meg lehet oldani, és lehet élni
örömtelin is az élethelyzetekkel együtt, vagy abból kimászva.
Megmutattam, hogy nem mosolygok mindig, de törekszem
arra, hogy a legjobbat hozzam ki az életemből.
#153 Lelkierő az élethez
A külsőd mellett a lelkeddel is foglalkozz, kérlek!
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#154 Felkészítők az igazira
Valahányszor egy romantikus filmet néztem, bennem is erősödött a tudat, hogy létezik a világban az én igazi társam is. Pedig
lemondhattam volna erről, hisz valljuk be, nem jeleskedtem
sikeres párkapcsolatokban. Voltak csalódások, fájdalmak, tanulási lehetőségek, de én akkor is hinni akartam, és hittem is,
hogy minden okkal történt, még ha olykor annyira fájt is és
kilátástalannak tűnt a helyzet.
Most Sankó mellett csak hálás tudok lenni a „sikertelen”
kapcsolataimnak, amik sokkal inkább „felkészítők” voltak.
Felkészítettek erre a csodára, amit az igazi társammal élhetek
át. Tévedés ne essék, nem, nem vagyunk mindig mosolygósak,
és nincs minden rózsaszín felhők között, de együtt mindent
megoldunk, és határozottan az a szándékunk, hogy még 90+
évesen is egymás örömteli társai lehessünk.
#154 Lelkierő az élethez
Szerencsétlenségnek tűnhetnek a dolgok,
de mi van, ha sokkal inkább felkészítenek
az igazi földi csodára?

#155 Köszönöm!
#mutimiértvagyTEhálás

Egy év után előkerült a piros napszemüvegem egy doboz aljából. Hálás vagyok, hogy míg huszonévesen szemceruzával
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„macskaszemeket” pingáltam magamnak, ma már „mandulaként” önmagában imádom.
Köszönöm, hogy ma is tudtam mit enni, és még ráadásul
nagyon is finomat! Hogy van egy működő, 9 éves autónk, amiben még a klíma is szuperál. Hálás vagyok, hogy bár vannak
napok, amikor úgy érzem, nem haladtam semmivel hatékonyan, ott a holnap, hogy azt tudatosan pótoljam.
Köszönöm, hogy megtanulhattam, hogy a külvilágom a
belsőm kitükröződése. Köszönöm, hogy az életem történéseiért én vagyok a felelős, így, ha valami épp nem jó benne, akkor
meg is tudom változtatni. Hálás vagyok, hogy álmomban még
találkozhatok a szüleimmel.
Hálás vagyok, hogy annak tudok örülni, ami(m) van, és
nem azon szomorkodni, ami hiányzik az életemből. Hálás vagyok, hogy ma is kinyitottam a szememet, és élhetek. Hálás
vagyok, hogy tanulhatok a hibáimból.
Hálás vagyok, hogy bár vannak szkeptikusok a Mosolykafilmünkkel kapcsolatban, mégis a többség olyan hatásról és
élményekről számol be, miután megnézték, hogy öröm hallgatni.
Köszönöm, élet, hogy ma már azt is tudom, hogy (kis) ítélkezés helyett az áldás bárki felé – még azok felé is, akik nem a
kedvenceim – egy visszaható, jó energia.
Jó tudni, hogy amit mások felé adok, azt kapom vissza sokszorosan.
Boldogságra fel, és csodás napot mára is!
#155 Lelkierő az élethez
Muti, Te miért vagy hálás ma (is)! Írd össze,
kérlek, és csak utána aludj ma el!
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#156 Ha valami fáj, lehet sírni
A „szörnyen érzem magam a bőrömben, mindjárt zokogok”
érzést több „ezekért éri meg” pillanat követte.
Mikor mélyen vagyok, általában pontosan tudtam, hogy
el fog múlni, meg fog oldódni a „giga probléma”, ami addig
az, amíg belesüppedek, és hagyom, hogy eluralkodjon rajtam.
Viszont a legnagyobb marhaság lenne mindig mindent
fényesnek és szépnek ábrázolni. Ha valami fáj, lehet sírni.
Ha valami ott belül nem stimmel, nem kell mindig mosolyogni.
Egy dologra viszont szükség van: mielőtt mindent feladnál, azelőtt vegyél egy nagy levegőt, és kezdj el visszamászni
a gödörből a létrán a nap felé.
Kimásztam. Nagy örömömre már ismét illatosnak és
frissnek érzem magamat. Nagy üdvrivalgások közepette
és dobszólam mellett elújságolhatom, hogy MEGFÜRÖDTÜNK.
Lehet, hogy van, aki ezt butaságnak tartja, és legyint
egyet: „mekkora bolond, hogy így örül egy kis tusolásnak”.
Tudjátok, sokkal több mindent értékelek nap mint nap, mint
amennyiről beszélni tudnék. A fürdést is sokkal inkább kiélvezem és értékelem, minthogy letudjam.
Itt most eszembe is jutott Zorántól az egyik kedvenc dalom néhány sora:
Hogy értsd, egy pohár víz mit ér,
Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell.
Hogy lásd, egy napod mennyit ér,
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Néha látnod kell,
Az élet hogyan fogy el...
#156 Lelkierő az élethez
Ha valami fáj, sírj bátran!
Attól csak még erősebb leszel!

#157 El tudom KÉPzelni!
Büszke 35 éves nő, feleség, leendő édesanya vagyok, aki imádja a fel-felbukkanó ráncait, mert az egyre jobban jelzi, hogy
élek. Az elmúlt egy évben megtanultam egyedül megfordulni
az ágyban, és nagyon sokat fejlődtek a gerinc melletti izmok is,
így a tartásom is sokkal jobb. A tüdőkapacitásom már elérte a
75%-ot, és már önállóan megtettem az első lépésemet, a lakásban már egyedül közlekedem.
A kerekesszéket már csak rövid ideig használom, és csak
hosszabb utakra, ha elfáradnék, de egyre erősebb vagyok. Motivál a gondolat, hogy hamarosan két egészséges, boldog gyermek szülei leszünk Sankóval.
Megjelent a Te döntesz könyvem folytatása, ami 22 országban került kiadásra nagy sikerrel. Filmünk, a Majd helyett
MOST – a pillanat értéke sokakból varázsolta elő a bennük
rejlő erőt, és váltották valóra legmerészebb álmaikat.
Egy nyugati fekvésű, Balaton-parti lakásban élünk, sokat
táncolunk a férjemmel, és éppen írjuk közös könyvünket,
amelyben egy-egy élethelyzetet mindkettőnk szemszögéből
elmesélünk.
www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 173

173

2021.11.11. 22:26:27

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

Falatka kutyánk már egy bölcs, okos „férfi”, tudja, hogy idegeneket nem ugat meg jó hangosan. Csak finoman. Masni kutyust épségben megtaláltuk, és újra velünk él.
Jah, és már fejen állva is megy, hogy visszacsatoljak a Te
döntesz könyvre... Közben pedig egy jól menő céget vezetünk,
könnyedén megélünk, és sokakat tudunk támogatni.
Én ezt szeretném mondani, mire betöltöm a 35 évet, ami
e sorok leírásától számítva 2 év múlva lesz.
A Te ideális két évvel későbbi jelened hogy nézne ki jelen
időben elmondva? Engedd meg magadnak a gondolatot, és tegyél is érte! Mert ha Te nem tudod, hogy mit szeretnél igazán
az élettől, hogyan adja azt meg számodra?
#157 Lelkierő az élethez
Nyugodtan beszélj már úgy, mintha elérted volna!
Ha nincs, aki ebben partnered lenne, fogj egy papírt,
és „mondd” el, bárkinek is címezve a jó híreket!
Kezdd így:
Olyan jó híreim vannak! Képzeld el, hogy…

#158 Vajon hol vannak a határaink?
Ki mondja meg nekem vagy neked, hogy ki és mit tud megcsinálni, mire képes? Megmondani sokan próbálják, de kinek
van igaza? Ki mondja csak a saját korlátozott véleményét, és ki
képes hinni a belső erő lehetőségeiben?
Már több mint 10 éve volt, amikor elmentem egy ortopéd
orvoshoz, akit lelkesen megkértem, hogy írjon fel számom174
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ra egy járógépet. A Forest Gump filmben láttam, és én is úgy
akartam vele futni, mint Forest.
Nagyon hittem és elszánt is voltam. Aztán a doktor úr hatalmas meglepődéssel és lelombozó ítélettel a szavaiban azt
mondta:
– Minek magának járógép? Hisz nem tud járni, és nem is
fog.
Valóban nem tudtam, de akartam.
Az az arc és kijelentés nagy lépés volt az életemben. Eldönthettem, hogy hiszek-e neki, és eltemetem a vágyamat, vagy
megadom az esélyét, és teszek is érte. Az utóbbit választottam.
Meggyőztem, hogy azért adja csak oda azt a receptet. Giga
szkeptikusággal nyújtotta át.
Közel egy évtized telt el azóta, még mindig nem járok és
nem futok úgy, ahogy Forest, de a vágy még mindig visz előre.
Kinek eredmény, kinek nem, számomra már az is nagy, hogy
állva láttam a tévé tetején a port.
Más szemszögből a környezetem. Szó szerint! Hihetetlen
élmény végre feljebbről is nézni, és nem csak a popószintről.
Volt, hogy sikerem volt, de olyan is, hogy fel akartam adni.
Örömködtem, és földhöz vágtam volna azt a „sz@rt” a lábamon. Volt, hogy életemben először öleltem meg állva a társamat, és táncoltam apukámmal azzal a kinccsel a lábamon.
Volt, hogy fájt, vagy nehezen kaptam levegőt. Volt, hogy
rá sem tudtam nézni, vagy alig vártam, hogy gyakorolhassak.
Volt, hogy örömkönnyek jöttek, amikor hónapokon át tartó
intenzív gyakorlás után 4 percet álltam vele egy botra támaszkodva.
Az, hogy akkor nem hittem a másik hitének, ma számomra 26 perc és 10 másodperc egyfolytában állást és giga-mega
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sikerélményt adott. Még nagyobb hitet, hogy menjek előre, és
lássam magam előtt az első lépéseket is.
Remélem, hamarabb, de ha 88 évesen is sikerül futnom,
szépen elrohanok mindenhová, és elmesélem, hogy voltak páran, akik nem hittek az álmaimban, de olyanok is, akik igen…
Velük töltöttem több időt.
#158 Lelkierő az élethez
Attól, mert valaki nem hisz benned,
Te még értékes vagy, és meg is tudod csinálni!
Nem a vágyaidat kell lecserélni, sokkal inkább kevésbé
hallgatni azokra, akik abban nem támogatnak!

#159 Mint másoknak a cipellője
Hosszú idő után úgy döntöttem, hogy megengedek magamnak egy kis telefon nélküli, munka- és rohanásmentes, 50 perces masszázst. Imádom, ha már ide születtem a Földre, és még
érző testet is kaptam, az egyik legjobb élvezet számomra. Teljes
kikapcsolódás, ami után minden könnyebb.
Amiért ezt leírom, hogy valami igazán különleges dolgot
emeljek ki. A masszőr lány, aki csupa báj volt – talán tudat alatt
–, pontosan úgy kezelt, mint egy nőt, aki csak betért egy kis
feltöltődésre.
A kerekesszék csak egy kellék volt, csakúgy, mint másoknak a cipellője. Imádtam, hogy kimaradt a „mi a betegség?”,
„Biztosan nehéz lehet így élni!”, „Jaj, szegény...” gondolatok és
társai.
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Így van, amikor természetességgel kezeljük a „másságot”,
ami valójában csak egy kisarkított „másság”.
Ha jobban belegondolunk, sokkal több a közös bennünk itt, a
Földön, minthogy „csak” mind emberek vagyunk. Köszönöm ezt
a hozzáállást, ezt a kedvességet! Sok-sok ilyen Lelket a világnak!
#159 Lelkierő az élethez
Te is egy fantasztikus Lélek vagy, szeretlek!
Pont olyannak, amilyen éppen vagy!

#160 Micsoda jelentősége
van egy apróságnak!
Néhány hónapja egy kis díszcsomagolású kuglóf mellé írtam
pár sort. Nem emlékszem tisztán, hogy pontosan mit, de valami hasonlót:
Valaki szeretettel gondol Rád. Nagy-nagy ölelés.
Majd csendben, titokban letettem a házban élő néni ajtaja
elé, aki akkor néhány hete vesztette el a férjét, a társát.
Azóta többször találkoztunk, beszélgettünk, de mivel itt
nem a ki a lényeg, sokkal inkább a másik öröme, egy apró kis
jó érzés kiváltása, kedvesség a környezetünkkel, így eszemben
sem volt, hogy szóba hozzam.
Tegnap nagyon csinos volt, mikor szembe jött velem, így
azonnal meg is dicsértem, majd beszélgettünk pár szót. Majd
említette finoman, hogy kapott valakitől egy apróságot hónapokkal ezelőtt. Nem én esetleg...?
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Csak finoman mosolyogtam, és annyit mondtam halkan,
hogy de én voltam.
Majd olyan szeretettel és örömmel az arcán ölelt meg, hogy
arra szavak sincsenek. Ilyen közel még sosem kerültünk egymáshoz. Elmondta, hogy sejtette, hogy tőlem érkezett, és hihetetlenül jólesett neki. Azóta is megvan neki, őrzi a dobozt azzal
a pár sorral. Betette a hálószobájába, és minden nap ránéz és
elolvassa. Sokat jelentett számára. Számomra meg az öröm az
arcán.
Köszönöm, hogy lehetőségem van örömet okozni! Köszönöm, ha még többen élünk ezzel a csodával! Apróságok... másokért. Így az Ő örömük a miénkké is válik.
#160 Lelkierő az élethez
Bárkivel kapcsolatban jusson eszedbe:
Milyen figyelmességgel tudnád meglepni?
Lehet, sokkal többet jelent neki, mint hinnéd.
Tedd „halkan”, név és elvárás nélkül.

#161 Mi segítünk,
vagy nekünk segítenek?
Néhány pillanatra megálltam, mielőtt írni kezdtem. Megköszöntem a Teremtőnek, hogy még élünk.
Útban Budapest felé, valahol a 35-ös kilométerkőnél, egyik
pillanatról a másikra a belső sávban 130-nál elszállt a gáz.
Mintha kiment volna a lendület, az erő az autónkból. Hála,
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hogy még pont ki tudtunk gurulni a leállósávba, ahol végül
teljesen leállt az autó.
Az első gondolatom: Köszönöm, hogy nem a fék! Köszönöm, hogy „csak” ennyi!
Majd a tűző napon megvártuk az autómentőt, miközben
olykor néhány centi választott el minket a száguldó autóktól,
de a nap itt még nem ért végett.
Este – értékelve, hogy egyben vagyunk – egy tizenöt éves kis
csereautóval Balatonvilágosról indultunk haza a part mentén.
A mesés naplementéből percek alatt elkezdett cseperegni az
eső, majd a következő percekben belecsöppentünk egy katasztrófafilmbe. Nem hittem volna. Tudjátok, sokszor a híreket látva
azt gondoljuk, ez velünk nem történik meg. Velünk nem…
Valójában sosem tudhatjuk, hogy mi vár ránk a következő
pillanatban, és olykor el is felejtjük értékelni a jelent, a MOSTot. A cseppekből erős szél, igazi eső lett. Az úton egy édesapa
futott babakocsis gyermekével. Az idő egyre zordabb lett. Lelassítva megkérdeztük, hogy elvigyük-e őket.
Kedvesen, de sietve válaszolt az édesapa, hogy köszönik,
befutnak a méterekre lévő kis híd alá. Valahogy mégsem tudtunk továbbhajtani. Ott gurultunk mögöttük pár méterre.
Majd egyszer csak mintha leszakadt volna az ég.
Cseresznye nagyságú jég hullott az égből. Minden felületével védve a kisbabát rohant az apa, de az idő nem várt. Minden
olyan gyorsan történt. Az ablakon beadta a riadt babát, hogy
Őt védje, majd beszállt. Ekkor már semmit nem lehetett látni,
zuhogott a jég, a szél lökte az autót. Ijedtében ordított a kis
drágaság ott, az apa ölében.
Nem tőle, a brutális időtől egymás kiabálását sem értettük. Csak hajtogattam, hogy olyan helyen álljunk meg, ahol
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nincs fa. Féltem, nagyon féltem, mintha eljött volna a világ
vége.
A síró baba végig nézett, így nekem erősnek kellett lennem.
A kis csöppség segített, hogy higgadt maradjak. A fák előttünk
és mögöttünk kidőltek, lezuhantak az útra. Brutális vihar ért
Siófokra és környékére. Tetők, kerti bútorok repkedtek, ablakok törtek. 157 km/h-s szelet mértek.
Ahogy a félelmünk fokozódott, úgy enyhült egyre a vihar.
Elsöpört mindent, mi az útjába került, de mi ott négyen a kocsiban megúsztuk. Túléltük.
Aztán este elgondolkodtam...
Azt hiszem, itt nem mi segítettünk az apának és a babának, valójában Ők nekünk. Ha akkor ott nem állunk meg,
lassítunk, akkor azon az útszakon találjuk magunkat, ami
még két nappal később is le volt zárva, mert végig az útra
zuhantak a kidőlt nagy fák, kocsik mentek tönkre, ragadtak
benne emberek.
Köszönöm, hogy van lehetőségünk tenni másokért, mert
sosem tudhatjuk, hogy valójában mi segítünk, vagy nekünk
segítenek!
#161 Lelkierő az élethez
Ha másoknak segítesz,
ha tudsz a szó jó értelmében szolgálni,
magadért is nagyon sokat teszel!
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#162 Top 10 mondat,
amit mondtak már nekem
10. Oké, hogy kerekesszékkel közlekedsz, de azért a WC-re
gyalog mész ki, ugye?
9. Oh, de sajnálom a férjed, le kellett mondania a szexről!
8. Komolyan? Neked van férjed?! Hű, nem gondoltam volna.
7. Dedikálnád kérlek a mellkasom?
6. Biztos boldogtalan lehet az életed így.
5. Akkor te abból élsz, hogy mosolyogsz?
4. Oh, én pontosan tudom, milyen kerekesszékesnek lenni,
nekem is van egy ilyen ismerősöm.
3. Gondolom, akkor a párod is sérült, ugye?
2. Maradjon csak ülve, ne fáradjon.
1. Jaj, nincs már szabad szék, ahova le tudna ülni, mind foglalt.
#162 Lelkierő az élethez
Ne várd el senkitől, hogy tudja, milyen az életed!
Az emberek nem gondolatolvasók, bátran oszd meg
velük világod részleteit, főképp, ha érdeklődőek!

#163 A megoldást érdemes keresni
A sokszor túl tökéletesnek mutatott online világban érdemes megmutatni, vagy beszélni a másik oldalról is. Így reális és valós(abb)
a kép. Az utóbbi időben többször is meséltem, hogy mennyire
mennyei finom szószt sikerült varázsolnom a konyhámban, és
www.21napaboldogsagert.hu |
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milyen édes visszajelzéseket kaptam a barátoktól, szomszédoktól,
és azoktól, akiket útközben – mondhatni bárhol – elkaptam egy
kis kóstoltatásra. Értsd: liftben, autóban, utcán, boltban…
Volt nálam mindig tiszta kiskanál, és edénykében a készítmény.
Na, most arról szeretnék beszámolni, hogy a mai lelkesen készített adagom olyan pocsék lett , hogy nem mertem vinni belőle
Csuja Imrének, akit meglátogattunk, és jól beharangoztam neki.
Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy „Apcus”, azaz Imre, aki
köztudottan nem az a növényevő, hogyan vélekedik róla, mert
ez bizony vegán, csak növényi alapú összetevőkből áll.
A kóstoltató helyett vittünk nekik édes görögdinnyét, és meg
kellett, hogy zabáljam, mert ő is pont azzal készült nekünk, behűtve és kimagozva, hogy könnyedén tudjam enni. Így cseredinnye volt, és mindenki örült.
(Amúgy maggal is könnyedén eszem, de a figyelmessége
imádnivaló volt.)
Visszatérve a „sikertelenségre” szósz ügyben, egy röpke pillanatra kedvemet szegte, de az életben vannak ilyen helyzetek, és
a kérdés, hogy ilyenkor feladjuk, vagy kitartunk a megálmodott
célnál?!
Új szószra került a sor, még nagyobb lelkesedéssel, de még
pocsékabb lett. Valami hiba csúszott a rendszerbe… gondol…
gondol… pont úgy, mint Micimackó, mikor beugrott, hogy a
sörélesztő a napokban fogyott el, és bakker, MÁS A MÁRKÁJA
és az összetétele… „Csak” ennyi volt! De ehhez az kellett, hogy a
megoldást keressem a szomorkodás helyett.
Mivel azt álmodtam meg, hogy addig fogok menni, míg el tudom juttatni hozzátok is hivatalosan és minden szabálynak megfelelően, így újabb lépcsőként jöhet, hogy az érzésre főzés helyett
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fogjak egy kockás füzetet, és grammra pontosan összerakjam a
receptet, ami mindig újra és újra olyan finom lesz, hogy még az
ízlelőbimbóitok is mosolyogva járnak örömtáncot, ahogy Sankó
is teszi, mikor eszi. Mellette meg mindenkihez elmegy, felhív,
akit csak tud, és érdeklődik – míg főzőcskézem –, hogy milyen
háttere van ennek szabályosan. Na, Ő is imádni való egy pasas.
Akkor megyek főzőcskézni és grammolni… bár azt nem
tudom, hogy csipetnyi, leheletnyi vagy kondérnyi szeretettel
fűszerezzem?! Vagyis de, pontosan tudom, a legutóbbi a nyerő
mennyiség.
#163 Lelkierő az élethez
A probléma része maradsz, vagy a megoldás részévé válsz?
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#164 A válaszára nincsenek szavaim
Megkérdeztem a férjemtől, Sankótól:
– Ha akkor kapsz egy listát, hogy mi a „kisbetűs rész”, amikor összejössz egy „nyomi csajjal” – és ezt kizárólag magamra
értettem ott még –, akkor menekülve elfutsz? Tudod, még az
elején, mikor megismertél.
(Nincs mit szépítenem, ez az után fordult meg a fejemben,
hogy a mosdóban visszahúzta több századik alkalommal is a
nadrágomat, lehúzta a WC-t, segített … noh igen pont abban
is… majd épp a kezemet mosta szappannal.)
– Tudod, akkor amikor először láttalak, és olykor még most
is… néha elgondolkodom… Elképzelem, milyen lenne, ha járnál… Ha napbarnított, kerek feneked lenne … – jó, jó itt egy
kicsit elkalandozott :) –, ha nem lenne ferde a gerinced, és ha
könnyedén képes lennél magadat ellátni. Aztán felteszem magamnak a nagy kérdést: És akkor mi van? Most azért ne legyek
valakivel, mert még nem jár két lábon, vagy nincs napbarnított
kerek feneke, amikor viszont a lelke olyan csodálatos? Ott van
a Meki, ott is milyen a csomagolás? Csilivili, aztán mennyire
tápláló, mennyi méreg van benne? Csessze meg a világ úgy,
ahogy van, ez is csak egy fizikai külső egy fizikai 3D-s térben,
és akkor mi van, ha a lelked jobban ragyog, mint a csillagok?
A válaszára nincsenek szavaim.
#164 Lelkierő az élethez
A csomagolás csak a külvilágnak szól,
de az igazi értéked belül van!
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#165 Úgy korrekt, ha ezt is tudod!
Kezemben tartok egy levelet. Külföldről érkezett egy nagy kiadótól.
A látszólagos állandó sikerhez hozzátartoznak azok is, amik
még nem jönnek össze elsőre, másodikra, sokadikra. Ahogy az
örömöm része is olykor a sírás, úgy most ez az elutasító levél
is. Kiutaztunk érte. Lefordítottuk a Te döntesz könyvemet, ami
itthon bestseller lett. Bevittük. Leszereltük a biztonsági őrt, hittünk, de ez most még nem sikerült.
Ez a kiadó elutasította az első könyvem külföldi kiadását.
Izgatottan nyitottam ki a borítékot, rá volt írva, hogy sürgősségi levél. De nem az várt benne, amit reméltem. Sebaj. Addig
megyek, míg sikerül!
Az álmok akkor válnak valóra, ha addig mész előre, míg
egyszer csak benne vagy már. A sikertelenség – ha tovább mész
– közel sem kudarc, csak a siker egyik állomása.
Nincs mit ezen takargatni. Vállalom pont így ezt az állomást
is, mint azt is, amikor már megvalósul. Enélkül csak hazugságot mutatsz másoknak. Azt az illúziót, ami hozzásegítheti őket
a szorongáshoz, hogy nekik nem sikerült elsőre.
Persze... mert sokan csak azt mutatják, amikor már sikerült,
vagy ami már működik. Pedig a valóságban nem minden szép
és jó valósul meg elsőre és azonnal. Nem bizony! Nem mindig.
Viszont kitartással igen. Mindig.
#165 Lelkierő az élethez
A „nem” is része a nagy IGENNEK!
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#166 A kifogás helyett a
megoldás része szeretnék lenni
Mióta – mondhatni „véletlenül” – elkezdtem zöldséges (vegán/
növényi alapú) szószokat készíteni, azaz értsd, drága barátaink
beállítottak egy láda bio zöldséggel hozzánk a tanyájukról, és
valami giga finomság sült-főtt ki belőle, azóta nagy szeretettel
viszek a szomszédoknak kóstolókat. Így történt ma is, de nem
is akárhogy.
Sankó éppen lefeküdt délután pihenni, amikor pont szóltak
a szomszédék, hogy most értek fel a partról. Vártam a hívást,
készültem is, de Sankó nélkül kihívás volt még elméletben is
kijutni a lakásból, de menni szerettem volna, így nekiláttam
megoldani.
Első kihívás gyorsan pipa volt, hogy nincs kulcsra zárva az
ajtó! Juhú! Viszont a kilincset lenyomni nem tudtam. Így rákötöttem egy szalagot, amit lefelé húztam (értsd ráncigáltam), és
így laza 5 perc után kinyílt.
Majd visszagurultam a hűtőhöz, kitettem a finomságot a folyosóra, majd vissza a lakásba, ahol előszedtem Falatka kutyus
csábító falatokat, hogy visszadobva a lakásba gyorsan bezárjam az ajtót vele együtt. Elméletben ment, de a gyakorlat közel sem volt gyors, viszont annál viccesebb. Úgy húztam be a
kötéllel a kilincsnél fogva az ajtót, mintha Fekete Laci lennék,
előttem meg egy tonnás traktor állna. És akkor jöjjön a poén...
Az utolsó milliméternél, mikor már épp bezárult, és megoldottam a kihívást, Sanyó kinyitotta bentről, hogy mi folyik itt?!
Nagyon nevettünk, de olyan édes volt:
– Te aztán nagyon meg akarod ezt oldani!
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Hogy a viharba ne akarnám, imádom az elmúlt napokban a
több tucat ember arcát látni, akik élvezettel hümmögve, még a
tányért is kinyalva fogyasztják el a művemet. Köztük 8 gyerkőc
is, pedig aztán nekik, ha zöldségről van szó... tudjátok.
#166 Lelkierő az élethez
Ha meg akarod oldani, megoldod, ha nem,
találsz kifogásokat, ez biztos!
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#167 Benyomták a piros gombomat
Az elmúlt napjaim kihívással telik voltak, amit kenhetnék másra is, keresve a felelőst, de egyre inkább tanulom és gyakorlom,
hogy saját magam vagyok a felelős a dolgaimért.
Legfőképpen, hogy hogy állok az adott témához, és hajlandó vagyok-e észrevenni, hogy mi számomra benne az üzenet?
Mit szükséges észrevennem, megtanulnom a helyzetből?
Hogyan tudok fejlődni és megoldani a „problémát”?
Amit sokkal inkább szeretnék „csak” kihívásnak látni. Egy
feladnak, amit nem kell, de szeretnék megoldani, mert szőnyeg
alá söpörve csak legközelebb nagyobb adagban kaphatom az
élettől, mert még nem oldottam meg.
Csütörtök reggel nem tudtam felkelni az ágyból. Konkrétan lemerevedtem, annyira fájt a derekam. Rettentően megijedtem a helyzettől, és megrémített, hogy nem tudom, mi
lehet az oka.
Sírni kezdtem, és igyekeztem mozdulatlan lenni, hogy nehogy belenyilalljon. Azt sem tudtam, a mosdóba hogy megyek
ki, még Sankó segítségével sem. Talán még ijesztőbb volt, hogy
épp Budapesten voltunk egy hotelszobában, ahonnan fél órán
belül ki kellett volna csekkolni és indulni.
Nem akartam ott fetrengeni, és vészmegoldásként egy tálcába elvégezni a szükségleteimet.
Gondolkoztam, hogy ezt nem írom le, de úgy döntöttem,
hogy még inkább szabadjára engedem magam, és nem finomkodom, csak írom, ami bennem van.
Két órán át konzultáltam egy szuper pszichoterapeutával
telefonon, mert éreztem, ha őszinte vagyok magammal, akkor
ez sokkal inkább a lelkem diszharmóniájából adódott, mint
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akár egy fizikai sérülésből. Segített, hogy hátrébb tudjak „lépni”, távolabbról tudjak a feladatra tekinteni, és meglássam benne azt, hogy mivel szükséges foglalkoznom, mit kell tennem,
hogy visszanyerjem a harmóniát magamban.
Azt gondolom, hogy vannak bennünk az életünk során felgyülemlett élmények, tapasztalatok, kihívások. Vannak, amik
megviseltek, és vannak, amik nem, és olyan is, amit magunknak sem ismertünk be, de jön egy kis külső hatás – egy mondat, egy találkozás, egy illat vagy történet –, ami benyomja a
piros gombot nálunk, és kiömlik, aminek ki kell.
A fájdalom látszólag senkinek sem kell, viszont az „csak”
egy jelzőrendszer, hogy kérlek szépen, vedd észre, amit mutatni szeretnék, amire fel kell, hogy hívjam a figyelmedet. Valahol
minden helyzet egy tükör számunkra.
Megláthatjuk benne, hogy a másik a „hibás”, vagy azt, hogy
mi vagyunk a „felelősek”. Ez a két véglet, de véleményem szerint egy ilyen helyzetben sokkal inkább a miértekre szükséges
rájönnünk, mert ettől fejlődünk.
Volt ott a hotelszobában sírás, düh, kérdések sokasága, felismerések, mosoly, megkönnyebbülés, és számtalan kimondott
gondolat, aminek hála a mozdulatlanságom feloldódni látszott.
Itt most muszáj kiemelnem, hogy bár nem vagyok
orvospárti, de van az a helyzet, amikor érdemes nem csak az
öngyógyítást választani, főleg, ha akut a helyzet. Viszont kiegészítésnek tökéletes lehetőség.
Mint egy nagyi, aki lassan, de mozog, némi fájdalommal,
de három órával később értékes gondolattokkal gazdagodva
el tudtuk hagyni a szobát, amiért megérte a fájdalom. Milyen
mocskosul nehéz, hogy ezt most ne töröljem ki, és belássam,
hogy volt mit észrevennem, tanulnom.
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Hibáztatás helyett – mást vagy magunkat – sokkal előremutatóbb, ha megfigyeljük az érzéseinket, és annak miértjére
keressük a válaszokat és a megoldást.
Nemrég olvastam – már nem tudom hol, de megfogott –,
hogy a „szemet szemért elmélet csak egy vak világot eredményezhet”. Ma már sokkal közelebb áll hozzám az „érdemes
rá aludni” gondolat, és keresni, amíg megtaláljuk a választ.
Olykor ez megy egyedül magunkkal, őszintén, máskor külső
segítségre van szükségünk, és ez így van jól. Csak legyünk
magunkkal őszinték, és ne fojtsuk el, aminek érdemes kijönnie.
#167 Lelkierő az élethez
Mit gondolsz, neked mit szükséges meglátnod
az életedben? Mire hívja fel a tested a figyelmedet?

#168 A díj a tiéd is!
Egyedül vagyok itthon, Sankó Pesten forgat. Fogom a szakmai
díjamat, amit híresség kategóriában kaptam.
Olykor van, hogy azt érzem, a siker, a „híresség”, mint bélyeg, olyan könnyednek és egyszerűnek van ítélve.
Könnyű? Hát baromira nem!
Csodás? Van, amikor igen! Többségében igen!
Nyomasztó? Van, hogy igen.
Én választottam? Igen! Sőt! Vágytam rá.
Volt idő valahol 2009 körül, amikor az volt az egyik álmom,
hogy mindenki tudja, ki az a Hozleiter Fanny, Mosolyka. Nem
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elvártam, tettem értem. Írtam, akkor is, mikor nehéz volt.
Mikor hibás volt. Mikor fáradt voltam. Mikor inkább bulizni
mentem volna, vagy csak ki napozni a kertbe. Tanultam, és figyeltem, hogy hogyan kell.
Néha duzzogva, de sokadszorra is újrakezdtem, átírtam,
mikor ezt javasolta a barátnőm. Utaztam BKV-val, megküzdöttem a lépcsőkkel, az „akadálymentességgel”. Megfagytam,
megsültem. A „világ végére” is elmentem, hogy beszélhessek,
hogy előadást tartsak.
Olykor öt embernek, máskor kétezerötszáznak. Nem egyedül csináltam. Nagyon sokaknak köszönhetem, akik a háttérből támogattak, akik nélkül nem ment volna.
Büszke vagyok az elmúlt évekre, habár már nem mindent
úgy tennék, mint akkor és ott.
Tíz év távlatában már az egóm is belátta, hogy sokkal értékesebb, ha nem ismer mindenki, de az, akihez eljutok, vagy a
gondolataim eljutnak, annak pozitívan tudok hozzájárulni az
életéhez, a napjához, egy pillanatához.
Nem én adok lelkierőt vagy energiát, sokkal inkább csak
igyekszem elővarázsolni azt, ami másokban is ott rejlik.
Nagyon sok HŐS él a világban, mégsem kap mindenki díjat, vagy nem kellően elismert. Nem is a legjobb szó a kellően,
sokkal inkább a megérdemelt illik ide.
Itthonkában vagyok, fésületlenül, lepattogzott körömlakkal
és nyúzottan. Reggel megint erőteljes derékfájdalommal ültem
fel – pontosítva, ültettek fel, ez még nem megy egyedül –, percekig csak lassan mertem mozdulni, és vártam, hogy enyhül,
aminek enyhülni kellene.
Vajon tényleg enyhülnie kellene már? Vagy csak még mindig nem oldottam meg vagy engedtem el valamit, valakit, így a
www.21napaboldogsagert.hu |

Lelkiero_03.indd 191

191

2021.11.11. 22:26:27

H o z l e i t e r Fa n n y M o s o l y k a

fájdalom „csak” jelez, hogy van még teendő az úton? Önismereti fejlődés! Azt hiszem, mondhatom, hogy az utóbbi.
Épp volt egy szabad egy órája a szuper pszichoterapeutámnak, akivel bele is kezdtünk – pontosítva folytattuk ma
is az utat.
Egy kérdés, egyetlen egy kérdés beindította nálam, amit talán be kellett. Aminek ki kellett jönnie. Zokogtam, nincs mit
szépítenem, taknyom-nyálam egybefolyt, és nagyon fájt. Nem
fizikailag, sokkal inkább lelkileg. A testem pedig közben folyamatosan szabadult fel.
Mert hiszem, hogy azokat az érzéseket, amiket nem adunk
ki, azok bennünk okozhatnak fizikai tüneteket. Vajon érdekel
valakit, számít, hogy mi lehetett az a kérdés? Nem tudom, de
ha csak egy ember ma ettől jobban lesz és előrébb jut az életében, mint én, akkor megéri. Megéri leírnom.
Távozott úgy bárki is az életedből, hogy volt ott még kimondatlan sérelem, fájdalom, amit úgy érzel, hogy már nem
tudtatok helyrehozni idő előtt?
Volt.
Annyi minden maradt bennem, amit elmondtam volna.
Amit megköszöntem volna.
Amiért elnézést kértem volna.
Amiért sokkal jobban hálás lehettem volna (használva az
illető saját szeretetnyelvét).
Amit még átéltem volna vele…
Szükségem volt, hogy erről beszéljek, hogy ezek felszínre
jöjjenek. Jó volt ehhez egy hozzáértő partnerre lelni, és engedni, hogy kijöjjön. Gondolatban átírni a történteket. Átírni
a múltat, hogy a jelen élhetőbb és más szemszögű legyen. Az
átírást sokkal inkább nézőpontváltásnak értem.
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Hihetetlen, hogy mennyire másképp is rá lehet világítani a
dolgokra, amiket korábban nem láttunk. Megkönnyebbültem,
de kimerültem a terápia után.
Így végül – nincs mit szépíteni – kisírt szemekkel, taknyosan, fésületlenül, fogmosás nélkül és pizsiben vettem át – ki a
csomagból – a díjamat, mert nem tudtam elmenni a díjátadóra. Pedig ez a díj valahol számomra annak az útnak is a díjazása, amit előtte és az elmúlt időszakba az önismereti utamon
tettem.
Még van út előttem, de merem hinni, hogy a megoldások
terén mögöttem több, mint előttem. Azt is merem hinni, hogy
egy még boldogabb és szabadabb életúton sokkal több van
előttem, mint mögöttem.
Szeretném, ha ez a díj most képletesen sokakhoz eljutna,
hisz sokkal többen tesznek csendben a mindennapokban,
mint azt elismerjük. Magukért, másokért.
#168 Lelkierő az élethez
Egy legendás zongorista mellett álldogált egy férfi.
Csodálta, mennyire könnyedén és fantasztikusan játszik.
A koncert végén elismerő szavakkal méltatta
a művészt, majd hozzátette:
– Bárcsak én is így tudnék zongorázni!
A zongorista elsorolta, hogy mennyi mindent tett
azért az elmúlt 30 év alatt, hogy így tud játszani…
A legtöbb ember – hallva a siker árát – csak áhítozik tovább.
Tudom, hogy Te nemcsak ábrándozol, teszel is érte.
Így a díjamat most megosztom Veled!
Az elismerés Neked is jár!
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#169 Pocsék reggelből giga boldog!
Pocsék napom volt kedden. Másnap úgy ébredtem, mint egy
mosott rongy. Dagadtra sírt szemekkel és nyűgösen, hisz éppen azok a bizonyos női napok vannak. Semmi kedvem és
energiám nem volt. Úgy éreztem, fel sem akarok kelni az ágyból, de legfőképpen nem akarok edzésre menni. Helyette inkább rinyálni magamban, és erőt gyűjteni.
Sankó rám nézett, és ki sem kellett mondania, de éreztem
a gondolatait:
– Megelégszel ennyivel? Akkor maradsz itthon?
Összelapátoltam magamat, és nyüglődve elindultam vele
Pestre, de közben a kocsiban folyamatosan kerestem magamban a kifogásokat, hogy miért is nem tudok menni Krisztához,
a Csodakonduktorhoz, akit amúgy imádok.
Fáj a hasam, nincs cserenadrágom, semmi erőm, mi van, ha
... blablablaaa. Süket dumák!
Hál’ Istennek mindenre volt megoldás, mert volt egy pont,
ahol eldönthettem, hogy mit szeretnék kihozni a lehetőségből.
Döntöttem: a legjobbat.
A rinyálásnak tudatosan pápát intettem, és köszöntöttem a
lelkesedést. Hirtelen tele lettem energiával, és az első állásnál
enyhén szólva – magamat is beleértve – meglepetést okoztam
az eredménnyel. Lazán és könnyedén álltam kapaszkodás nélkül, úgy, hogy jókedvűen végig dumáltam az időt, és egyszer
csak már több mint 39 perce(!!!) álltam egyhuzamban!
Rinyálás helyett sokkal jobban jártam.
#169 Lelkierő az élethez
Meghagyod másnak a rinyálást?
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#170 Megtapasztalni
Korábban egy szuper családsegítő központban dolgoztam a
18. kerületben, a Csibészben. Ott ismertem meg őt. Nem ment
neki a matek, hozzám járt korrepetálásra. Imádtam vele tanulni, együtt fejlődni. Ő a matekban (is), én a kreativitásban. Úgy
éreztem, érdemes más utat is mutatni, egy befogadóbb látásmódot, amivel a matek nem a legutálatosabb és érthetetlen,
„ufó” dolog.
Többször lelkesen készültem az óráinkra, és feladatlapokat készítettem. Olyanokat, amelyek köré voltak varázsolva.
Sokkal érdekesebb a szorzótábla, ha összekötjük azzal, ami
aktuálisan érdekli az embert. Történetbe, játékba építjük. Ami
idegen és távoli, az egyre közelebb kerül. Érhetővé, szerethetővé válik.
Bár már nem dolgozom ott, és az élet is elsodort minket
egymástól, de tartjuk a kapcsolatot Klaudiával, aki mindig
olyan édesen emlékszik vissza az együtt töltött időre.
Egymás emberi oldala volt előtérben! Sosem az, ami nem
megy. Engem nem zavart, hogy akkor még nem tudta megoldani a matekpéldát, őt nem zavarta, hogy kerekesszékkel gurultam mellette, vagy neki kellett kinyitni az ajtót, úgy ülni,
hogy odaférjünk együtt az asztalhoz. Természetes volt, hogy
ott segítünk egymásnak, ahol tudunk.
Fantasztikus volt látni, hogy amit egyik nap megtanult,
megértett a segítségemmel, az a következő alkalommal már az
övé volt és alkalmazta. Általa pedig éreztem, hogy hasznos része tudok lenni a világnak, jó hatással lenni valakire.
Így tudunk adni, és sokkal többet kapni. Évekkel később is
emlékezni az együtt töltött időre.
www.21napaboldogsagert.hu |
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Többek között ezért is tartom fontosnak, hogy tapasztalat útján ismerjük meg egymást. Töltsünk együtt időt. Lássuk
meg, mit adhatunk a másiknak. Az a „pici” figyelmesség pedig
„hatalmas adagban” térül meg számunkra és a világ számára.
#170 Lelkierő az élethez
Legyél bátran kreatív az életedben!
Mennyire tudsz kreatívan figyelmességet adni másoknak?

#171 Arról beszélek, amit szeretnék
VÉGE A KEREKESSZÉKES IDŐSZAKNAK.
Hajnalban nagy lépést tettem meg. Eltávolítottam a
kerekesszékes jelzőt a Facebook-oldalam nevéből. Úgy döntöttem, ideje így is kilépni a „dobozból”. Lassan hét éve úgy
láthattatok itt, mint “Mosolyka – Kerekesszékkel a világ”.
Ennek vége! Ezzel is hozzásegítve, hogy egyre távolabb
kerüljek a széktől. A mosolygós kerekesszékes kislány helyett
sokkal inkább szeretnék a csaj lenni, aki megcsinálta a „lehetetlent”, és felállt.
Megmutatta elsősorban magának, hogy képes rá. Ezen dolgozom. ♡ Kis apróságnak tűnhet, de a címkék megbélyegeznek, korlátoznak minket.
Ez olyan, mintha amúgy szingli lennél, várnád a társad, de
azért kint hagytad a Facebook-profilodban, hogy „kapcsolatban”, hogy
nehogymmáraztgondoljáknemélsznormáliséletet,
196
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de így kizárod a lehetőségek egy részét, a gondolataid egy
részében tudat alatt kapcsolatban vagy, így nincs helye a leendő Léleknek.
Ennek tükrében, hello, kerekesszékkel a világ, és jöjjön a
csaj, aki egyedül áll a két lábán a tűzhely mellett, miközben
vacsorát készít társának, Sankónak.
#171 Lelkierő az élethez
A tetteiddel, gondolataiddal, szavaiddal figyelj rá, hogy ne
mondj ellent a vágyadnak! Támogasd, hogy mindennel
erősítsd annak a megvalósulását, amit szeretnél!

#172 Hibázni is jobb
Menj tovább, tedd tovább! Tanulj, hibázz, de állj fel! Olyan,
hogy tökéletes, nincs. Tetteimnek, a munkámnak oka van. Egy
kitűzött cél, fejlődés elérése. Egyre önállóbb lenni. Egyszer
végre egyedül megfordulni az ágyban, vagy felöltözni, könynyedén lélegezni.
Olykor a tanulás, máskor mosolycsalás. Motiválás vagy támogatás. Élni, miből megélni. Megélni a pillanatot, hogy reggel újra kinyitom a szemem, s még élek. Minden egyes nappal
rácáfolni a gyógyíthatatlan bélyegre, főként magamnak. Legyőzni saját korlátjaim, tágítani a látásmódomat.
Képesnek lenni meglátni a saját életem értelmét mások
boncolgatása helyett. Amikor teszek, van, amit nem jól teszek.
Van, amit csinálhatnék jobban, másként. Annyi év után is van
mit tanulni, újratanulni. Többek között azt, hogy az életemben
www.21napaboldogsagert.hu |
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minden egy tükör. Egy tükör, amiben nekem kell meglátnom
– mások helyett – az aktuális üzenetet.
Most is megtaláltam:
Menj tovább, tedd tovább! Tanulj, hibázz, de állj fel! Olyan,
hogy tökéletes, nincs. A semmittevés helyett hibázni is jobb.
Mindig lesz, akinek nem tetszik, de míg legalább egy embernek szebbé varázsolja egy-egy gondolatom, tettem a napját, a
pillanatot…
Megéri. Megéri magamért, másokért.
Felálltam. Tanultam. Köszönöm! Megyek tovább.
#172 Lelkierő az élethez
Csak akkor nem hibázol, ha nem teszel semmit! A hibák
pedig javíthatók, de a semmiből nehezen lesz az a valami…

#173 Elfogyott a puszi?
Gyerekként egy időben nagyon apás voltam. Osztogattam neki
a puszikat.
Aztán jött az „elfogyott” időszak. Mikor puszit kért, azt
mondtam, hogy elfogyott.
Tiniként meg „ciki” volt, hogy megpuszilt. Mások előtt nem
szerettem, ha puszit adott.
Aztán volt a „megszokott” időszak, amikor csak úgy adtam
neki, mert „kellett”.
Volt, hogy „csakazértsem” adtam, mert összevesztünk.
Felnőttként jött a hiányzik korszak, és „csak” jó volt megölelni, megpuszilni, mikor hazamentem.
198
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Aztán annyira hirtelen elutazott a Földről…
Most bárhol, bárki előtt sosem fogyna ki, csak megpuszilhassam és átölelhessem.
Egy pillanat alatt tud átértékelődni minden.
Vannak dolgok, amikről azt gondolom, hogy BÁRCSAK
előbb tudtam volna.
Bárcsak előbb megtettem volna.
Bárcsak…
Szeretném, hogy aki tudja, hamarabb megtegye azt, ami
hozzásegíti a boldogabb élethez. Hogy később ne legyen, vagy
sokkal kevesebb bárcsak…
#173 Lelkierő az élethez
Kérlek, gondoskodj róla, hogy ne legyenek
bárcsakok, amikor már nem tudod megtenni!

#174 Berögződéseinknek „hála”
Mekkora „hülye” voltam...
Gyerekként voltak dolgok, amikkel ki lehetett kergetni a világból. Legalábbis ezt gondoltam.
Ilyen volt a tökfőzelék.
Füge.
Szilvalekvár.
Sütőtök.
Kapor.
Mazsola.
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Aztán így lassan 33 évesen kellett megtapasztalnom, hogy a
füge mennyei és imádom. Hogy a kapor zseniális a tofuhoz!
Azt, hogy a szilvalekvárban nincs benne a szomszéd néni
haja, és jobb, mint a nutella. Hogy a sütőtök édes, és olyan jó
könnyed desszert! Hogy a tökfőzelék, atyaég, de jó!
Mondhatni, a „hülye” berögződéseink miatt és ítéleteinkkel, vagy egy rossz tapasztalatnak „hála” annyi szuper
dolgot hagyunk ki az életünkből. Vagy fogalmunk sincs,
hogy az jó lenne, mert nem engedjük be az életünkbe egy
táncra sem.
Ha lenne annyi füge itt most körülöttem, akkor pótolnám a kihagyott éveket. A legfejbevágóbb, hogy a kertünk
végében állt egy fügefa, amin állítólag isteni füge érett, és én
SOHA egy darabot nem ettem belőle.
Vajon hány olyan dolog van az életben, ami csak ott van a
„kert végében”, de nem élünk vele!?
Ui.: A mazsola még mindig nem lett a barátom, csak a fiatal
énje.
#174 Lelkierő az élethez
Legyél sokkal nyitottabb! Amit egykor nem
szerettél, ma már lehet, hogy imádnád.

#175 A képzelet ereje
Nem gondoltam, hogy ezt fogja mondani...
Október elején kint napoztunk még kiélvezve a napocskát,
amíg süt, szélvédett helyen. Aztán Sankó levette a mamuszo200
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mat – igen, a lakásban már fázik a lábam –, majd a zoknimat,
és letette a fűbe a talpam, hogy érezzem.
Majd kérte, hogy csukjam be a szememet, és képzeljem el,
ahogy lépdelek a fűben. Képzeljem el azt a kis telket, amit apukámtól örököltem, hogy ott is milyen szép a fű már. Ahogy
lépdelek benne, ahogy könnyedén egyedül virágokat ültetek.
Lehajolok, felállok. Aztán felülünk együtt egy bicajra, és
könnyedén hajtva haladunk. Mikor elfáradunk, kicsit megállunk, és egy fa tövében csókolózunk.
Végig fülig ért a szám, és átéltem minden pillanatát. Minden
kis sejtemben éreztem, ahogy könnyedén sétálok, mozgok.
Az elképzelésnek, amikor tényleg minden sejtünkkel átéljük a pillanatot, hatalmas ereje van! Sportolókkal tesztelték,
hogy vajon az elképzelésnek mekkora hatása van az izmokra.
Megdöbbentő!
Pontosan ugyanazok az izmok jeleztek a készüléken, azaz
mozogtak, amik a valós tevékenységnél is. Megállapították,
hogy az agy nem tud igazán különbséget tenni az elképzelt és
az elvégzett mozdulat között.
Ez egy olyan „apró” módszer, ami hatalmas eredményeket
hoz.
Van számtalan teszt, ahol ezeket a „kis apróságokat” igazolják vissza. Sok minden van a boldogság kapcsán is, amit talán
sokan nem is tudnak. Mennyi egyszerű, de nagyszerű és hatásos dologgal tudjuk magunkat sokkal örömtelibbé varázsolni!
Az egész eddigi életünk tapasztalatából összeszedtük ezeket
az apróságoknak tűnő dolgokat, amik hatással vannak a boldogabb életre.
A 21 Nap a Boldogságért Mosolykával és Sankóval díjmentes e-mail-tréninget több mint 5 ezer ember kérte már, és viszwww.21napaboldogsagert.hu |
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szajelzéseik felemelőek!, Azok, akik végigmentek saját tempójukban az üzenetekben érkező gondolatokon, módszereken,
javaslatokon, pozitív hatásról számoltak be.
Te is tapasztald meg, hogy milyen még boldogabban élni!
A weboldalon kérd az üzeneteket, és iratkozz fel te is a 21 Nap
a Boldogságért Mosolykával és Sankóval díjmentes e-mail-tréningünkre!

#175 Lelkierő az élethez
A képzeleted segít. Használd! Minél részletesebb a
kép, annál jobb! Éld át, és érezd magadénak, hagyd,
hogy mosolyogjanak a sejtjeid az élménytől!
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#176 Ki voltam éhezve
a szeretetre
Nem voltam mindig jó gyerek. Akaratos voltam, bár cuki, és már
akkor is nagyon tudtam szeretni. A mosolyommal fél pillanat
alatt vettem le a lábáról Apcust. Tiniként pedig kellőképpen próbára tettem. Voltak húzásaim, lázadozásaim. Büszke nem vagyok
a hülyeségeimre, de nem is tagadom. A külsőmmel akartam felhívni magamra a figyelmet, és hanyagoltam a belső munkát...
Huszonévesen, egy téli éjszakán úgy nem mentem haza, hogy
este 11 felé az volt rólam az utolsó infó, hogy elindultam haza.
Vártak otthon. A telefonom lemerült, én meg az exemnél voltam, és ki voltam éhezve a szeretetére, elfogadására. Kapaszkodtam valamibe, ami már rég nem volt. A külvilág pedig kikapcsolt.
Nem gondolkodtam, hogy várnak, csak hogy hátha vissza tudom
hódítani.
Nem tudtam, a kanapéján aludtam egyedül, csalódottan.
45 nem fogadott hívással, 10 SMS-sel, és 4 hangpostával... és
hatalmas lelkiismeret-furdalással gazdagodtam reggel, a még
amúgy is önbizalomhiányos időszakban.
Nincs mentségem, és soha többé nem tettem ilyet Apummal, aki éjjel végigjárta azt az útvonalat, amin akkor közlekedtem, és semmit sem aludt. Benézett minden árokba, lyukba,
hogy nem akadtam-e el a kerekesszékkel.
Nem akadtam el, „csak” akkor az életemmel... de abban nagyon.
Kívülről kerestem a boldogságot, a szeretetet. Azt vártam,
hogy ha majd más szeret és értékel, akkor magamat is fogom.
Azt hittem, nélküle senki vagyok.
www.21napaboldogsagert.hu |
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Azon időszak után pár évvel jöttem rá, hogy fordítva működik. Előbb szeretem meg magam, értékelem, és úgy fog utána a világ is. Ahogy már boldog tudok lenni egyedül is, akkor
megtalálom más mellett is a boldogságot.
#176 Lelkierő az élethez
A boldogságod belülről fakad, ott keresd!

#177 Még 70!
70 nyár már csak együtt, vagy még 70 nyár együtt!? Elmélkedtünk, hogy milyen hamar eltelt megint egy nyár, és közben arcon csapott, hogy 70 nyár, és eltelt ez az élet is. Nem tudom, ki
hogy van vele, de én úgy szeretnék majd 100 évesen elutazni a
Földről, hogy igazán ÉLTEM. Nagyrészt BOLDOGAN.
#177 Lelkierő az élethez
Olyan életet élsz, amire visszatekintve azt
fogod mondani, hogy IGAZ ÉLET volt?

#178 Kimászni a gödörből
Reggel megáztam. Az első reakcióm egy kisebb halk káromkodás volt, de aztán a „nagy gondokon” túl akartam látni TUDATOSAN. Mert szerintem csak így lehet a gödörből is kimászni.
Tudatosan.
204
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Csak toporzékolás helyett felnézni, és meglátni a lehetőségeket, a csodás kis gödröket, gyökereket a Földben, amibe
talán bele is lehet kapaszkodni. Fogni és megváltoztatni a „balszerencsét”, és meglátni a ragyogó napot.
Szó szerint is megláttam, és mivel minden relatív és valamihez viszonyítható, így pillanatok alatt átértékelődött bennem a
locsoló „gaztette”.
Eszembe jutottak a gyerekkori nagy sarazások, az értékes
utolsó kortyok a pohárban egy meleg napon. A szivárvány,
ahogy a víz és a fény játéka megsimogatja a lelkemet. Persze
az is eszembe jut, ahogy most írok, amikor évekkel korábban
dolgozni mentem az EPT-be (Első Pesti Telefontársaság), és az
egyik kedvenc hófehér ruhámat vettem fel, de a harmadik saroknál telibe csapott vízzel egy autós, aminek köszönhetően
inkább fosbarnafoltos lett a ruhám.
De volt munkám, finom elemózsia nálam, és hála, mosógép
is otthon. Pár órát meg kibírtam, hisz azt gondolom, hogy valahol, valamikor már mindenkit fröcsköltek le.
Csak míg gyerekként kuncogtunk rajta, addig felnőttként
egyből a bajt látjuk benne.
Van még jó pár dolog, ami gyerekként nagyon más volt.
Amire nagyon érdemes lenne TUDATOSAN figyelni. Ha
szentelünk neki időt, ezeket hamar fel is ismerhetjük.
#178 Lelkierő az élethez
Tudatosságod az egyik nagy kincsed!
Használd!
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#179 Látszat
Valószínűleg nem erre számítasz, de mégis ki fogom mondani!
Egy fantasztikusan gyönyörű helyen vagyok egy lakásban.
Az otthonunkban, a Balaton partján. A teraszról rálátok a vízre, mert még nem lombosak a fák. A csoda jóképű, mindenben
a társam Sankó éppen elindult a szuper autónkkal Balatonalmádiba, ahonnan egy pár napja nyíló különleges vegán étteremből hoz mennyei ételt. Igen, ez látszik kívülről, de vajon
mit takar a belső?
Szombat este óta nem tudtam megfürödni, jelenleg olyan
kellemetlenül érzem magam a bőrömben, hogy arra szavak
sincsenek. A hajam zsíros, és a bőröm illata sem az az üde
virágszálé, aki most libbent ki formás testével a zuhanyrózsa
alól.
Jelenleg ezen a héten a segítőm pihen és feltöltődik, hisz
kemény az a pörgés, ami nálunk, velünk van, és még nem sikerült megtalálni a váltótársát. Persze, hogy megfürdet a férjem, a társam, ahogy ma este ez meg is fog történni, de annyira
igyekszem spórolni a kéréseimmel, hisz annyi minden más
szükségletem van még, amiben kedvesen segít. Máig bírtam a
fürdéshiány terén.
Persze azt mondja, számára így is szép és illatos vagyok, de
ezt most azért cáfolnám. Érzem, amit érzek... és még nem az
étel illatára gondolok.
Bár a kilátás valódi és imádom, de a lakás nem a miénk.
Kölcsönből van, egy támogatónk által, akinek még törleszteni nem tudtunk egy forintot sem, mert annyi minden másra
van szükség, ami a luxus helyett sokkal inkább szükséglet. Az
autónk szintén nem a miénk, használtan vették meg nekünk
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segítségképpen előre, és hozzávetőleg eddig a felét sikerült kifizetnünk az elmúlt egy évben.
Micsoda luxus! Étteremből esznek. Gondolják néhányan.
Menüt eszünk, és még így, lassan délután 7 felé fogunk ebédelni. Annyi minden más mellett nincs kapacitásunk, energiánk főzni, és egy ideje az sem mindegy, hogy mit eszem.
A látszatos HP, azaz H*lye P*csa szindróma helyett az egészségem, az állapotom múlik azon, hogy minőségi alapanyagokból készült táplálékot vigyek be. Nem mindegy, hogy az autóba
is milyen üzemanyagot teszünk, miért lenne ez másképpen a
testünkkel?
Annyi minden összefügg, és brutálisan érzékelhető, hogy
jóval kevesebbet vagyok beteg, mióta figyelem, hogy mit
eszem és honnan. Örökre nyomot hagyott bennem, amikor
egy kósza, átgondolatlan pillanatban olyan ételt ettem, aminek származásában, mibenlétében nem voltam biztos. Mintha
megmérgeztek volna, remegtem, és minden lehetséges módon
méregtelenített a testem, és akkor még szépen fogalmaztam.
Komolyan azt hittem akkor, hogy ennyi volt.
Ahogy az elmúlt években, úgy tegnap éjjel is sokáig fent
voltunk és dolgoztunk, hisz annyi mindent szeretnénk megvalósítani, és ehhez itt, a fizikai síkon jelenleg még a pénznek nevezett matériára van szükség, és sokak hitével ellentétben csak
a mosolyomért még nem adnak ilyet, azért tenni is szükséges.
Oly sokszor érzem, hogy egy nap igazán állhatna 48 órából
is, hogy mindent meg tudjunk csinálni, ami határidős vagy fejlődést eredményez.
Minden a mi döntésünk, és sajnálat helyett sokkal inkább
azért írom mindezt, hogy tudjátok, nem vagytok egyedül, nem
mindig minden könnyű, szép és jó.
www.21napaboldogsagert.hu |
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A mosolyomhoz ezek a valóságok is hozzájárulnak. Lehet, hogy van, amikor hetek óta nem jutsz el leborotválni a
lábad, vagy nem tudod, miből fizesd ki a számlákat, nem alszol, mert a gyerek gyakran sír, vagy elhagytak. Valami nem
úgy jött össze, ahogy Te szeretted volna, vagy csak egyszerűen nincs csoki vagy kávé a közeledben. Érkezett valami
diagnózis vagy rossz hír. Fáj ez, gyötör az.
Van ilyen. Nálad, nálam, nála, a szomszédnál, de egy
a kérdés, hogy az ilyen helyzetekben belesüppedsz-e a saját sajnálatodba, vagy fogod magad, „hátra lépsz” kettőt, és
más szemszögből tekintesz a problémákra. Eldöntöd, hogy
a probléma része maradsz, vagy megkeresed a megoldást,
azt a szemüveget, amin keresztül máris szebb és könnyebb
a világ. Előtte nem, egyáltalán nem baj, ha kisírod magad,
nem szükséges akkor is mosolyogni, ha valami fáj. Szükség
arra van, hogy mielőtt mindent feladnál, azelőtt vegyél egy
nagy levegőt, és kezdj el visszamászni a gödörből a létrán a
nap felé.
#179 Lelkierő az élethez
Nem vagy egyedül ezzel!

#180 Az a baj…
Ha túl sokat mosolygok, az a baj.
Ha nem mosolygok, az a baj.
Ha „be van lőve” a hajam, az a baj.
Ha kócos vagyok, az a baj.
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Ha pizsamában vagyok, az a baj.
Ha kilóg a vállam, az a baj.
Ha folyamatosan posztolok, mert keresem Masni kutyámat, az
a baj.
Ha látszólag nem keresem, az a baj.
Ha önálló szeretnék lenni és vállalkozom, az a baj.
Ha támogatást kérek, az a baj.
Ha nem beszélek valamiről, az a baj.
Ha beszélek valamiről, az a baj.
Ha vállalok olyan reklámot, amivel tudok azonosulni, az a
baj.
Ha más ismert embereket bíznak meg reklámmal, az a baj.
Ha változom, az a baj.
Ha nem fejlődöm, az a baj.
Ha szenvedek, az a baj.
Ha éppen minden jó és nagyon élvezem, az a baj.
Ha nem osztom meg, az a baj.
Ha megosztom, az a baj.
Ha támogatok valamit, az a baj.
Ha nem támogatom, az a baj.
Ha 8 órában dolgozom, és nem írok sokat, az a baj.
Ha vállalkozom és van termékem, az a baj.
Ha nem csinálok semmit, az a baj.
Ha csinálok valamit és hibázom, az a baj.
Ha barna a hajam, az a baj.
Ha szőke, az a baj.
Ha ezt megírom, az a baj.
Ha nem mondom ki, az a baj.
Végtelen ha... ami „baj”.
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Bármit is teszünk, valakinek úgy éppen nem jó. Vagy, akkor
lenne jó, ha... Viszont mindenki jó valakinek úgy, ahogy van.
A hibáival és előnyeivel együtt.
Fejlődni és elfogadni, szeretni jöttünk ide, a Földre, nem
pedig mindenkinek megfelelni.
Köszönöm, hogy ma már sokkal büszkébben tudom vállalni önmagam, és megfelelgetés helyett saját magam lenni, ha ez
baj, ha nem baj…
#180 Lelkierő az élethez
Az a baj, ha másnak akarsz megfelelni!

#181 Mindenben
a jót keresem!
Nincsenek lángoló és füstölő autóképeim, felvételeim. Már
csak a végeredményt tudtam „megörökíteni”.
Közben ott, a pillanatokban csak lenni és tehetetlennek lenni tudtam. Nem kattogtattam a fotókat azokban a percekben.
Csak ültem a kerekesszékben, és néztem az eseményeket.
Ahogy eltévedtek a tűzoltók, ahogy poroltókkal és locsolócsővel lelkesen jöttek és segítettek többen is, ahogy voltak,
akik sajnáltak, és csak velünk együtt nézték.
Majd a rohanást, hogy a tűzoltók megelőzzék, hogy továbbterjedjen, esetleg berobbanjon a kocsi.
Csak néztem már kifogyott könnyekkel, hogy válik használhatatlanná az eszköz, ami annyi helyre elvitt. Amit annyi210
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ra szerettem, amiért a „végtelennek” tűnő pesti tömegközlekedés órákig várakozós, megfagyós, megsülős, „baromi”
akadálymentes időszak után minden alkalommal hálát adtam.
Gyorsan zajlott minden, már csak mi maradtunk, és az
autó a romokkal és a. Váltakozó fázisaim voltak utána, de siránkozni nem volt „idő” sokáig, mert belül a kis hang egyből
kereste a jó oldalát a történteknek.
Nem kellett sokáig keresni, hogy meglássam, hogy hála,
Sankó és Falatka kutyus is teljes épségben, időben ki tudott
szállni.
Hogy idővel az autó pótolható, de Ők nem.
Hogy mekkora szerencse, hogy pont nem voltam velük, és
nem útközben történt, mert nem tudom, hogyan szálltam volna ki gyorsan.
Hogy az autóban szállított olajradiátor elérése előtt megfékezték a tüzet.
Sorolhatnám még, mert van bőven, ha erre az oldalra fókuszálok.
Márpedig erre szeretnék figyelni, mert ahogy az életfilozófiám is mondja:
Te döntesz …
Döntöttem.
#181 Lelkierő az élethez
: ( Te döntesz : )
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#182 Önállóan tudtam
#mutimiértvagyTEhálás

A barackért, amit néhány perce egyedül meg tudtam enni. Önállóan tudtam megmosni, mert felérem a csapot. Ma is láthattam a naplementét, és a szúnyog meg tudta csípni a karomat,
mert van, és tudom is használni.
Teremtettem ma időt az olvasásra, és a halogatott adminisztratív feladatok egy részét is elvégeztem. Érzem az illatokat, most például a kenyérét, ami reggelire készül. Van egy
fekete-fehér nyomtatónk, ami működik, és számomra fontos
gondolatokat ki tudtunk nyomtatni.
Hallom, ahogy édesen horkol a kutyánk, Falatka, és ma
is Sankó mellett alszom el. Ma is számtalan dolog miatt volt
okom mosolyogni, amit a sejtjeim is imádtak.
Hálás vagyok, hogy csak ma egy kisregényre elég dolgot
tudnék írni, amiért hálás lehetek, és észre is veszem, mert
amire a fókuszt helyezem, abból vonzok többet holnapra az
ÉLETembe.
#182 Lelkierő az élethez
Írtál már ma hálalistát? Lefekvés előtt tedd meg, kérlek!

#183 Hős vagy!
Csak csendben szuszogok az ágyban ruhában. Felül még a kék
pulcsim, alul pizsamanadrág csillagokkal meg holdacskákkal.
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Egyedül vagyok itthon. Minden olyan csendes. Mintha tényleg
egy lélek sem lenne éppen körülöttem.
Bár most, hogy kikukucskálok a telefon szippantásából egy
pillanatra, látom, hogy a szomszéd háztömb talán harmadik
emeletén – nem a számolással van gondom, hanem fekvő helyzetben, ebből a pózból még nem tudom megemelni picit sem a
buksim, hogy megállapítsam, hol kezdődik az erkélysor – nagyon rikító, pink felsőben ül két világos hajú hölgy, beszélgetnek, és közben gyönyörködnek a Balatonban. Legalábbis gondolom, hisz arra néznek.
Bennem kavarognak a gondolatok.
Néhány perce nem engedtem, hogy hatalmába kerítsen a
sírás, olykor igenis jó sírni, szoktam is nagyokat, de most nem
akartam. Nem akartam, hogy Sankónak nehezítsem a dolgát,
mikor elmegy. Elfáradt, elege van, nyugalomra vágyik, csendre, feltöltődésre. Így elment, és ebben támogattam.
A szavaival élve, olykor kurv@ nehéz, és ezt nem érzi, csak
az, aki benne van. Igen, igaza van. A mosoly mögött olykor
könnyek húzódnak, pontosan azért, mert emberpróbálóan nehéz. A mosoly nem álarc, sokkal inkább mentőmellény, ami
oly sokszor segített, hogy ne fulladjak bele a millió próbatételbe, mit az élet leckeként adott.
Persze mindenféle bölcsességet mondhatok, de a gyakorlatban is megélni, helytállni jóval nehezebb, mint leírni néhány
gondolatot. Az, hogy minden nézőpont kérdése, nagyon is
igaz, hisz ez tart életben a kesergés helyett, de van ennek egy
másik oldala is.
Amikor egy nap már legalább a huszadik kérésem hangzik
el – és még csak dél van –, semmi luxust nem tartalmaz, csak
az alapvető szükségletek, aminek a súlyát az nem veszi észre,
www.21napaboldogsagert.hu |
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aki a legnagyobb könnyedséggel pattan ki reggel az ágyból, zuhanyozik le, majd öltözik fel, és mindeközben a legnagyobb
problémája, hogy nem írt vissza Messengeren a srác, pedig
már látta vagy egy órája az üzenetet.
Persze mindenkinek más jelenti a problémát az életében. Én
inkább kihívásnak hívom. Kihívás úgy élni, hogy ma már kétszer
örvendeztettem a padlót egy kis átalakított gyümölcslével, ami
felül bement, és alul kijött, csak nem jó helyre, és ezt Sankó takarítja el, miközben következményeként dukál hozzá egy átöltözés.
Halmozódik a szennyes, merthogy ez nem ritka dolog
(még) a háztájunkon. És közben még nem főzött senki, üres
a hűtő, mióta együtt vagyunk, három éjszakát aludtunk végig,
mert önálló, nagyobb mozgás híján még nem tudok egyedül
megfordulni, és zsibbadásnak indulok, és persze mikor? Mikor
Sankó végre a második ébresztés után nagy nehezen visszaaludt. Ebben élve huszonhét éve – vele már 7 –, joggal mondom, hogy a hősök köztünk élnek.
Az anya, aki nem adja gyermekét intézetbe, mert nem úgy
mozog, mint a szomszéd eleven kisfiú. A nagymama, aki besegít
az unokának, aki nem azon a szinten tanul, mint szülei. Az apa,
akinek gondos tekintete a lélegeztetőgépen, a pelenkán, hogy
felnőtt korú lánya éljen, és a lehetőségekhez képest jól éljen.
Azok a hősök, akik csendben az ajtók mögött teszik, amit
tenni lehet a másikért. És még ha olykor őszinték is magukkal
és szerettükkel, hogy kimerültek, nyugalomra vágynak, elegük
van a mókuskerékből, nehéz, de nem mennek el. Nem mennek
el végleg. Csak a kert végébe, kizokogni magukat, míg egy barát, családtag figyel, és segít a szobában, vagy feltöltődésként
kimegy a boltba, hogy néhány percre kiszakadjon a kérések
fárasztó világából és az állandó készenlétből.
214
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Sankó elment csikungra, de visszajön. És amikor hamarosan újra belép az ajtón, akkor válik az egész mesévé. Egy ébren
álmodós mesévé. Mert mit számít az a relatíve kis lelki fájdalom, mikor tudom, hogy kimerültségének okozója még én
vagyok, és elmegy, de aztán egy kis „énidő” után újra együtt
hajózunk a Lelkesítők tengerén, és nézőpontot váltva annak
örülünk, hogy jön az a pisi, mert jól működik a vese.
Most mindazoknak szól a köszönetem, akik tesznek, akkor
is, ha olykor kifutnának a világból, de megfutamodás helyett
HŐSÖK, mert képesek szeretni, hisz anélkül már rég nem csak
a kert végében lennének, vagy csikungon.
#183 Lelkierő az élethez
Hős vagy!

#184 Köszönöm, hogy élek!
#mutimiértvagyTEhálás

Olyan idő van, hogy kint a kék ég alatt írhatom most a Te döntesz bestseller könyvem folytatását, pont ott készül az Én döntök, ahol megálmodtam, a teraszon.
Képes vagyok lenyomni a billentyűket, és egyedül írni. Van
végeláthatatlan történetem, amiből készülhet az új könyv. Ma
társasozhattam édes gyerekekkel, akiknek a legnagyobb természetesség, hogy vannak emberek, akik valamiben mások,
mint ők, de mégis egymás hiányosságai helyett egymás lehetőségeire, előnyeire koncentrálunk.
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Együtt ültettünk palántákat, és készülünk egy közös esti sétára. Ők a két lábukon, én még kerekesszékben. Imádom, hogy
hallom a hangokat, és épp elindult a kerti locsoló. Varázslatos
a locsolás utáni illat, amit szenvedélyesen szeretek.
Hálás vagyok, hogy a zöldségesnél vásárolhattam újabb
barackot, és már majdnem fekete, isteni cseresznyét. Csiripelnek a tücskök, és épp nem csípnek a szúnyogok. Hálás
vagyok, hogy a lábam ma nem dagadt be annyira a melegben, és folyik a tisztított víz a csapból, bármikor ihatok, ha
szeretnék.
Van egy működő, négyéves laptopom, amin ugyan kopnak a betűk, de működnek. Könnyedén kapok levegőt, és a
holnap is vár, hogy olyan életet éljek, ami tele van „apró” csodákkal. Ma is egy hatalmas KÖSZÖNÖMMEL alszom el az
ÉLET felé. Köszönöm, hogy ÉLEK!
#184 Lelkierő az élethez
Tegyük fel, azt viheted magaddal a holnapra,
amiért köszönetet mondasz…
Ugye, így már is sokkal több dolog válik értékessé?

#185 Nem vagyok elég jó?
Sokáig a közösségi oldalak és a telefonom függője voltam.
Rosszul éreztem magamat a bőrömben, ha egy-egy képem,
gondolatom, bejegyzésem nem kapott reakciókat. Pillanatok
alatt tudott megváltozni a felhőtlen jó kedvem egy illúziótól,
hogy „nem vagyok jó”. Nincs (annyi) visszajelzés.
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Sokan még ma is így élnek, és tudom, hogy mennyire fájó
tud lenni, ezért szeretném mindazoknak elmondani, akik még
érintettek:
Nincs veled semmi baj!
Pont olyan szerethető vagy, mint a poszt előtt!
Pont olyan értékes vagy, mint a kiírásod előtt!
Pont olyan szép a mosolyod, mint a videód előtt!
Pont annyira szüksége van Rád a világnak, mint a kommented előtt!
Egy dolog viszont pont nem olyan, mint a poszt, videó,
komment, kiírásod előtt…
A figyelmed.
Annyira tetszett az a pillanat, utána már az érdekelt, hogy
másnak tetszik-e.
Olyan jól érezted magad a bőrödben, utána már az érdekelt,
hogy másnak tetszel-e.
Annyira tudtad, hogy imádsz élni, utána már azt figyelted,
hogy más szereti-e, hogy élsz.
Évek teltek el a „függőségem” óta, de ma már tudom, hogy
bár jól tud esni a visszajelzés, de meg kell tudni különböztetni
az illúziót az online térben, meg a valóságodat, amit magunknak teremtünk.
Előbb magamat kell igazán szeretnem és elfogadnom, tökéletesnek látnom, aztán jöhet a világ vagy a közösségi oldalak,
ahol legtöbb esetben többet ér néhány minőségi visszajelzés,
mint több ezer, ami talán épp a dekoltázsnak szól, és nem is a
mosolynak.
#185 Lelkierő az élethez
Pont olyan szerethető vagy, mint a poszt előtt!
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#186 Csücsülő
Ma egy két év körüli, imádni való fiúcska vett le a lábamról.
Már többször találkoztunk, de ma dumcsiztunk is.
– Nekem is van ilyen csücsülőm! – mondta édesen.
– Tényleg? Mire gondolsz pontosan, megmutatod? – s már
rohant is lelkesen a lakásukhoz, egy fél perc múlva egy kis lego
játékkal tért vissza. Aztán mutogatni kezdte.
– Itt vannak a kerekei, itt lehet belecsücsülni, és így menni
vele, ha nem megy a lábon.
Mennyire értelmes és empatikus. Hatalmas elismerésem a
szüleinek is!
Az pedig, hogy csücsülő a kerekesszék, nálam nyert.
#186 Lelkierő az élethez
Gyerekként még mindenre rácsodálkoztunk! Hozd elő
a benned élő gyermeket, aki igazán a MOST-ban él!

#187 Legyél az az egy!
Tudom: „Egy nejlonzacskó nem számít!”
Viszont ezt több millió ember gondolja, csak egy nap. Úgy
már az az egy, az több millió, ami „nem számít”. BAROMIRA
SZÁMÍT!
Ma a zöldségesnél töltve néhány percet fájt látnom, hogy
annyira természetessé vált, hogy „tép nejlonzacskó, bele! EGY!
paprika, majd tép újabb nejlonzacskó, és bele egy citrom”. Minden külön, és a végén még az is bele egy nagy nejlonzacskóba.
218

Lelkiero_03.indd 218

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:28

Lelkierő az élethez

Persze, tudom én, hogy valahogy el kell vinni, és nem mindenki tud készülni úgy, hogy visz magával sokszor használatos
tatyókat. De van különbség a nem tud és a nem is érdekli között!
Pedig, ha még szeretnénk, hogy ez a Föld nekünk és a szeretteinknek is otthont adjon, akkor ideje egy kis „kényelmetlenséget” vállalni, és előre készülni, vagy úgy pakolni, hogy az
sokkal észszerűbb legyen a tudattalan cselekedetek helyett.
Senkit sem szeretnék hibáztatni, hisz amíg én sem voltam tisztában, hogy mekkora hatással van élőhelyünkre
„csak egy nejlonzacskó”, addig én is használtam ész nélkül.
(Bocsánat!)
Ma is olykor úgy hozza a szükség, de akárhányszor meg tudom másképp oldani, úgy teszek. Olykor Sankót is felhúzzák
kicsit az „agymenéseim”, de úgy vagyok vele:
ahogy „csak egy nejlonzacskó nem számít”, úgy igenis számít csak egy valaki, aki nem tépi le. Mert ha egy nap millióan
nem tépjük le, az már fellélegzés a Földnek.
A komposztálható zacskók többsége pedig csak egy agymosás, mert azok ipari komposztálókban bomlanak le, nem a
kerti komposztban, és a legtöbb ipari komposzt helyett a kommunálisban végzi.
Ha pedig nincs igény, nincs gyártás, akkor nincs újabb tonna műanyaggal megfojtva az otthonunk, a Föld.
Köszönöm, ha Te is „csak egy vagy”, aki tudatosabb!
#187 Lelkierő az élethez
Köszönöm, hogy Te is egy vagy,
aki jobban figyel a környezetére!
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#188 A valóság nem
a címlapon kezdődik
Évekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottam, hogy valaha ezt
ennyire nyíltan fogom vállalni. Anno még a „nagy” szerelemmel is csak sötétben bújtam össze, félve, ki ne ábrándítsam. Ma
már szeretem, amikor a férjem megsimogatja a hasamat, vagy
oly nagy szeretettel puszilja meg az oldalamon a kicsinek nem
nevezhető gödröcskét.
Szeretném vállalni, és másokat is erre biztatni, hogy a nem
„tökéletes” is tökéletes valakinek, de elsősorban önmagam elfogadása a fontos. Elfelejteni a hasonlítgatást, mert valóban
nem egy címlapon megjelenő alakom van, és a legtöbb nőnek
sem. Mégis, már 7 éve feleség vagyok, és társa egy nem is akármilyen helyes pasinak. ♡
Az elfogadás után következik a tett. A szégyen helyett az
állapotot egy kiindulópontnak tekintem, amit tettekkel meg
lehet változtatni.
Elhatározásom oka elsősorban nem a külső, sokkal inkább
az életminőség javítása, a vele járó külalakváltozás csak ajándék. Ezzel fel is szabadítom a lelkierőm!
Szóljon ma (is) az elismerés mindazon nőknek, nőktől (és jó
fej férfiaktól), akik vállalják, hogy „tökéletlenségükkel” együtt
NŐK, mert a valóság nem a címlapon kezdődik.
#188 Lelkierő az élethez
Köszönöm, hogy ilyen fantasztikus Lelkekkel
élhetek együtt itt a Földön, mint Te is!
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#189 Hálásnak lenni,
amikor „nincs miért”
#mutimiértvagyTEhálás

Vannak ilyen időszakok, amikor így látszik, de csak LÁTSZIK!
Nem a mai volt életem kedvenc napja, de nagy badarság lenne azt mondanom, hogy nincs miért hálásnak lennem ma! Ha
hagynám az agyamnak, akkor el is hitethetné velem, hogy „jaj
má’ a mai nap sz@r volt”.
Igen, hagyhatnám, hogy azt lássam, és arra tegyem a fókuszt, hogy ma ugyan dolgoztam, de nem haladtam igazán.
Ma nem volt sikerélményem, nem éreztem, hogy fejlődtem
volna, vagy hasznos lettem volna magamnak és a jövőnek...
Reggel odaégettem a lecsót, most pedig másodpercenként
piszkál egy légy, amitől felettébb felhúztam magam. A kis pofátlan rászáll az orromra, az arcomra, de még a kézfejemre is.
Na és akkor ilyenkor van az, hogy „magamra kiabálok”. Fanny,
ne legyél már zizi!
Akkor vegyük sorjában: Van egy kecses, csajos, mozgó kézfejem, amivel tudok írni. Csupa szeplős arcom, amin a mosoly
jól mutat. Az orrom tökéletesen érzi az illatokat, és általa –
annyi más mellett – érezhetem Sankó bőrének illatát is. Mozog
a karom, így arrébb tudom zavarni a legyet a testrészeimről.
Bár a lecsót sajnáltam, de utána Sankóval közösen csináltunk
hamis „sajtszószt”, és jól megettük a bulgurral.
Sankó pár napja meglepett egy „szerelempaddal”, amit ő
nevezett el így. Azt mondta, hogy ezen fogunk együtt ücsörögni, és nézni – bárhol is – a naplementét. Tudja, hogy mennyivel
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jobban kedvelek nem a kerekesszékben lenni, főképp romantikázva, így különösen örültem a padnak.
Már látom magunkat 60 év múlva, ahogy édesen ott ülünk
rajta még mindig együtt. Köszönöm, hogy kiültettél rá, és azt
is, hogy szemembe sütött a nap. Mert bár úgy tűnt, nem ez életem legjobb napja, de a napot imádom, és azt is, akivel együtt
lehettem ott.
Pofátlan légy, égés, „sikertelenség”, és a többi sz@r... a figyelmem leveszem rólatok, és ezennel áthelyezem a padunkra,
a napra, a működő végtagjaimra, az illatokra, és hogy vár a
holnap, amiből még kihozhatok valami fantasztikusat.
#189 Lelkierő az élethez
Helyezd át a fókuszodat!

#190 Olykor megbántunk,
megbántanak
Június 7-e van, Apuci égi születésnapja.
Hiányzik, annyira felhívnám. Hagynám, hogy össze meg
vissza puszilgasson. Meglepném a születésnapján. Elmesélném, hogy mennyi minden történt velem. Végighallgatnám
több századszorra is a történeteit, csak halljam a hangját.
Azt, hogy mennyit ér egy szülő, aki szeret, akinek te vagy
a mindene, ritkán értékeljük a hétköznapokban. Olykor bántunk, megbántunk. Máskor szeretünk. Az ünnepnapokon jobban. Pedig lehetne minden nap ünnep, ha azzá tennénk. Csak
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foghatnánk egymás kezét, félretéve minden nem egyetértést,
értékelve, hogy még itt vagyunk.
Nem voltam mintagyerek. Nem volt mintaapa. Közben
egymásnak mégis ajándék voltunk. Apa-gyermekként a legjobb ajándék.
Mielőtt elutazott a Földről, összevesztünk. Aztán meg fogtuk egymás kezét, és... nehéz erről mesélnem. Még nehezebb
volt újra és újra átélnem, amikor a filmet forgattuk, úgy, hogy
Csuja Imre valami hihetetlen módon „beleállt az energiájába”,
és Őt varázsolta oda. Egyszerre fájt a hiánya, és varázsolt el,
hogy picit újra vele lehettem.
Ha van bárki az életedben, akit nagyon szeretsz, de olykor,
vagy éppen most még nehéz, nem érted, fáj, hiányzik, kérlek,
nézd meg a Mosolyka – Majd helyett MOST filmet! Nem miattam, magad miatt.
Nem finomkodtunk a filmben, mert míg van lehetőséged
tenni magadért, másokért, nincs helye a dacnak, a MAJDnak, a lila ködnek, sokkal inkább annak, amit úgy hívnak:
MOST.
Szeretni, megölelni, megbocsájtani, megtenni, kimondani,
megnézni, átélni.
#190 Lelkierő az élethez
Minden nap lehet ünnepnap, ha azzá teszed!
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#191 Hányan vesszük észre akkor?
#mutimiértvagyTEhálás

Hálás vagyok az ébredés utáni terápiáért, ami a jó keringésemet támogatja. Hogy a vízi edzés előtt el tudtam menni mosdóba, és könnyedén el is végeztem, amit naponta jó. Tudom
én, hogy „nem illik” sz@r dolgokról beszélni, de én minden
egyes alkalommal úgy tudok örülni annak is, mint a majom
a farkának.
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Elgondolkodtató, hogy hányan akadnak ki, ha szorulásuk van, vagy éppen fáj a foguk, de hányan vesszük észre és
értékeljük, amikor nem fáj, vagy könnyedén kijön?!
Hálás vagyok a mai közös tornáért és gerincegyenesítő
feladatokért, amiben Sankó lelkesen segített . Hogy a vízben könnyebben tudok mozogni, és állva is meg tudom őt
ölelni, és simán helyben futni.
Köszönöm, hogy ma is a puszijaidra ébredhettem, és
míg aludtam, addig megsétáltattad Falatka kutyust. Hálás
vagyok, hogy ma meglephettem Kinga segítőnket egy kis
aprósággal, aminek nagyon örült. Hogy együtt elkészítettük Péter barátunk névnapi tortáját. Amiért meg még hálásabb vagyok, hogy meg is kínált belőle az ünnepelt, így
jól bemajszolhattam a növényi alapú, csokoládés-banános
kölesfinomságot.
Köszönöm, hogy ma Krisztának hála belekóstolhattam a
100 éves Schroth terápia alapjaiba, és van esély a gerincem
javulására, ha újra foglalkozom vele.
Hálás vagyok, hogy Sankó összehozta ezt a találkozót,
mert annyira hisz és támogat a fejlődésemben. Hálás vagyok, hogy a ma este hangoskönyvként felolvasott új könyvem első fejezetét holnap újra felvehetem, mert tudom,
hogy tudok jobbat is, és szeretem beletenni azt a bizonyos
pluszt, és nem csak letudni, bármit is csinálok.
Köszönöm, hogy van köztünk egy olyan kötelék
Sankóval, ami mindig visszatalál egymáshoz, és amin egy
órája felkaptam picit a vizet, percek múlva már nevetséges
egójátéknak tűnik, és be tudjuk látni, hogy az életben sokkal fontosabb és igazabb dolgok vannak, mint a megtévesztő egónk.
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Így különösen hálás vagyok, hogy miután megosztom ezt
a pár sort, szépen odamegyek hozzá, és jól megölelhetem,
és idézhetem, amit egyszer viccesen és édesen mondott nekem:
– Mekkora „szemét vagy”, már nem tudlak nem szeretni,
bármit is csinálsz.
#191 Lelkierő az élethez
Ne hagyd, hogy az egód eltávolítson
olyan fontos dolgoktól, mint a szeretet
és a gyors megbocsájtás!

#192 Ő bizony dühös lett
Dühös lett az egyik Mosolyka – Majd helyett MOST filmnézőnk, és ezt jól meg is írta nekünk.
„Drága Fanny!
Tegnap megnéztem végre a filmeteket.
Az első néhány perc után dühös lettem. Nem értettem az egészet, ugrált a történet az időben... én meg gyagyás tejfölszőke
vagyok még a legalapabb sztrori kibogozásához is. Néztem, és
valahogy nem állt össze.
Szeretem, amit csinálsz, közben azon gondolkodtam, te jó ég,
ezt összehozni mekkora meló lehetett!.. de a történet – a TI történetetek – nem fogott meg. Egy volt a sok kis pici szeretnivaló
porszemek közül, semmi több.
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Békésen lapátoltam az arcomba a vacsit, és beletőrődő nyugalommal vettem tudomásul, hogy a ma esti mozit „jól bevásároltam”.
Aztán egyszer csak a történet egy pontja elkezdett RÓLAM
szólni. Nem értettem, hogy a ménkűbe ismerhettek ennyire?!
A hétköznapomat, a vágyamat, a dühömet, a kétségbeesésemet.
Kiesett a kanál a kezemből. Lebilincselt, magához szegezett, és
bizony komoly önvizsgálatra kényszerített.
Megtaláltam a saját, pici, szeretnivaló kis porszem életemet
a sorok között.
Annyira egyformák vagyunk mi mindannyian.
A vacsi helyett egy kisebb köteg százas zsepi szegődött mellém
a kanapéra, és miután jól kisajnáltam magamat, rájöttem, hogy
ezt meg kell Nektek köszönjem.
Szóval, kösz, Fanny, kösz, Sankó, jó érzés tudni, hogy ugyanolyan lököttek vagytok, mint bárki más.
Azért a történethez hozzátartozik, hogy a végén minden a
helyére került!
Szép, kerek, egész!!!
Köszönet az arcomba tolt görbe tükörért, hasznos volt!
Maciölelős nagy szeretettel gratulálok Nektek!
Most megyek, mert a fiam is megnézi ma este újra velem.”
Patrícia Mészáros
#192 Lelkierő az élethez
Szerintem Rólad is szól a Mosolyka –
Majd helyett MOST film…
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#193 Te döntesz – Én döntök
#mutimiértvagyTEhálás

Hálás vagyok a reggeli pozitív megerősítés hanganyagért, amit
hallhattam ébredés után. A home hajfestésért Kinga segítőmnek, aki ebben is nagyon profi! Nagyon hálás vagyok, mert két
hónapja ő vágta le a hajamat – pedig nem fodrász csak bátor –,
és imádom az új rövid frizurámat, a hajamat pedig el tudtam
ajándékozni, hogy paróka legyen belőle egy kedves Léleknek.
Hálás vagyok, hogy a hajam újra nő, és bitang gyorsan. Imádom, hogy dús és erős is. Köszönöm, hogy Brigus barátnőm
Angliából azt írta nekem ma, hogy hiányzom neki. Köszönöm,
hogy a barátnőm, és éjszaka pont vele is álmodhattam, hogy
ellógtunk a suliból, és csodás napot töltöttünk együtt.
Az édes szomszédainkért, akik pár napja megnézték a
Mosolyka – Majd helyett MOST filmet, ma pedig megleptek
két szuper könyvvel ajándékba. Edith Eva Egertől Az ajándék
– 12 életmentő lecke, és mellé az első könyvével, A döntéssel.
Imádtam, hogy hajmosás közben hangosan szólt Ákostól
az „Ilyenek voltunk”, és csak élvezetből énekeltük Kingával,
mert énekelni jó! Az meg, hogy a zuhany alatti hangunkkal
indulhatnánk-e a Megasztárban, nem számít, mert a cél nem a
verseny, sokkal inkább a pillanat megélése.
Hálás vagyok az isteni lecsóért, ami tegnapról még maradt,
és a hozzávetőleg 20 szem már-már fekete cseresznyéért, ami
isteni finom volt!
Köszönöm, Univerzum, hogy több felettébb cuki szomszéddal is megáldottál, mert ma nem sokkal a könyvajándék
után, szintén az elsőről egy másik pártól meg vegán tésztákat
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kaptunk meglepiből, amiben nincs tojás. Ennyire figyelmesek,
már tudják, hogy csak növényi alapú finomságokat fogyasztunk.
Amiért pedig végképp hálás vagyok, hogy ami tegnap nem
ment át a mércémen – hiányzott belőle az a bizonyos plusz –,
az ma sikerült, és tetszik is! Így nagy örömmel újságolhatom,
hogy a Te döntesz bestseller könyvem folytatásának első fejezete már elérhető a Lelkierő Klubban (lelkieroklub.hu), amit
én is olvasok fel!
Hálás vagyok, hogy annyira sokan szerettétek, és még most
is szeretitek a Te döntesz könyvemet! Érkezik a folytatás Én
döntök címmel! Hálás vagyok, hogy ma meg is tudtam vágni
a hanganyagot, és fel is tölteni, hogy meg tudjátok hallgatni.
Köszönöm, ÉLET, hogy ma is annyi jóval és széppel ajándékoztál meg.
#193 Lelkierő az élethez
Ha hiányzik, mondd el neki!

#194 A legváratlanabb
helyekről érkező (lelki)erő…
Lakik itt a lakóparkban egy idősebb bácsi. Naponta lejön a
kertbe, és körbesétálja a házakat egymás után többször is.
Ez számomra annyira inspiráló, ahogy hallom a botjai kopogtatását a betonon. Láttam már hidegben sétálni, esőkabátban, melegben, és MOST is hallom.
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Bezengi a kopogás a környéket. Zavaró is lehetne a hang,
de engem sokkal inkább csodálatra és hatalmas inspirációra
sarkall.
Nem ismerem még a bácsit, de legközelebb, amikor látom
is, és nem csak hallom, megköszönöm Neki, hogy napi szinten
sétál. Ezzel nekem is segítve, hogy menjek és csináljam, még
ha olykor nehéz, nyűg(ös) dolog is a sikerélmény mellett, ami
megéri.
„...Hatalmasat sírtam délután a teraszunkon.
Aztán úgy döntöttem, este megnézem a filmet.
És TI valamit tettetek velem... megérintettétek a lelkem...
mert meggondoltam magam.
Mégsem adom fel ilyen könnyen.”
Egy aprócska részlet egy olyan levélből, ami számunkra többet
ér egy Oscar-díjnál. Mikor látjuk, hogy hatással vagyunk egymásra itt a Földön. Mikor én ma a hangosan kopogtató bácsi
miatt fogok tornázni, és van, akinek a Mosolyka-film éppen a
legjobbkor „kopogtatott” be oda… és visszanyerte erejét, továbbmegy álmai felé, és meg is valósítja.
#194 Lelkierő az élethez
A filmünk mentett meg házasságot.
Előhozta az erőt a nézőiből,
segített elmulasztani a pánikrohamot.
Sokaknak sírva nevetős feltöltődést adott.
Adsz egy esélyt, hogy megnézd, mit varázsol elő belőled?
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A Mosolyka – Majd helyett MOST film a Lelkierő Klubtagoknak érhető el itt:

#195 Mi az, ami valóban fontos?
„Még évekkel ezelőtt, amikor cipőboltban dolgoztam, egy kerekesszékes lány tért be az üzletbe egy fiatalemberrel. Odamentem
hozzájuk, hogy megtudakoljam, szükségük van-e a segítségemre.
A lány mondta, hogy cipőt szeretne vásárolni. Megkérdeztem, hogy milyet szeretne, erre azt válaszolta határozottan:
www.21napaboldogsagert.hu |
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– Valami magassarkúra gondoltam!
Az emberek fejében valószínűleg elsőre az fordul meg, hogy
egy kerekesszékes lánynak minek magassarkú?
De MIÉRT NE??? Miért is ne vehetne fel egy csinos cipőt?
Miért is ne érezhetné magát szexinek egy körömcipőben, attól, hogy nem a földön jár benne? Mert más kívülálló így gondolja?
Miért korlátoznám be, ha ő maga nem teszi ezt meg?
És milyen sokszor, pontosan mi magunk állítjuk fel a saját
határainkat ezzel a gondolkodással!
Ez a szituáció nekem is egy jó kis ébresztő volt.
Sokszor előítéletesek vagyunk, és előre kigondoljuk, mi lehet
jó a vevőnek, és mi nem, de sokszor azt is, hogy mire van lehetősége, és mire nem. Nincs jogunkban ezt eldönteni.
Ezt a gondolkodásmódot el kell engedni bolti értékesítőként.
Nem tudhatjuk, hogy a vevő mit akar, amíg egy megfelelő kérdezéstechnikával ezt ki nem derítjük. Megoldásokban kell gondolkodni.
Ez a story egyébként onnan jutott eszembe, hogy ez a fantasztikus lány nem volt más, mint Mosolyka, akinek ma néztem meg
a Majd helyett MOST című filmjének a 26 perces dokumentumfilm verzióját, amit e-mailben kaptam meg.
(A nagyjátékfilm 2 órás, és van egy dokumentumfilm is!
Mindkettő megtalálható a Lelkierő Klub oldalán –
www. lelkieroklub.hu –
akár már egyhavi klubtagsággal is!)
Fanny bizonyára már nem emlékszik rám, de én ezeket a perceket mindig őrizni fogom a szívemben!
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Hát mondanom sem kell, a filmen hol sírtam, hol pedig arra
gondoltam, hogy akárhányszor Fannyt nézem, mindig egy kicsit
felébredek, hogy te jó ég, mit sajnálom magamat, ahelyett, hogy
áthelyezném a fókuszt... valami eszméletlen a film, Fanny, a hozzáállása, a mondanivalója.
Csodálatos vagy, Fanny, és amit adsz nekünk!
Mindenkinek ajánlom a kisfilmet, aki úgy érzi, hogy éppen nehéz az élete, mert rávilágít arra, hogy mi az, ami valóban fontos.”
Köszönöm a megírt történeted @shopsalesbloghu
#195 Lelkierő az élethez
Most arra szeretnélek kérni, emlékezz rá, milyen
csodálatos vagy! Csodálatos, hogy dobog a szíved, hogy
élsz, tapasztalsz, szeretetet adhatsz és kaphatsz!

#196 Ha jobb akarsz lenni
„Tegnap megnéztem (először) a Mosolyka filmet. MAJD HELYETT MOST! Több mint tíz éve tanulok jól élni, de ekkora
élményt ennyi idő alatt nem adott még semmi! Ez a magyar
Mennyei Prófécia! Ma megnéztem másodszor is, és még sokszor
meg is fogom, mert jön belőle az áldás, a szeretet, a nagyszerűség, az életigenlő energia, a szerelem, az elfogadás, a tanítás, a
hála és a megbocsátás!
Ha szükséged van arra a „kis” szikrára, ami belobbantja Benned a cselekvés lángját, vagy az internet hamis szemüvege szerint nem vagy értékes, nézd meg!
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Ha rottyon vagy, főleg nézd meg, ha elhagytak, akkor is, ha
meghalt valakid, akkor is, ha becsaptak, akkor is, ha azt hiszed,
nem vagy elég szerethető, vagy elég jó, akkor is! Ha hiányzik valaki, nézd meg, ha szerelmes vagy, együtt nézzétek! Ha valaha
adtad már fel vagy épp szeretnéd, akkor is! Ha boldog vagy, akkor is, ha érezni akarod a hálát, ami a nagy dolgok szorzója,
akkor is! Ha jobb akarsz lenni, akkor is!”
Fannizero – Seprenyi Fanni
#196 Lelkierő az élethez
Hála, hála, hála, mindig akkor kapom a legtöbbet,
amikor hálát adok, hogy mi minden vesz körbe.
Tedd ezt meg most te is! Újra és újra, így elindul feléd a csoda!

#197 Már megint Mosolyka?
„Az agyamra megy ez a nő!!”
Nyugi, vagyok ezzel én is így néha, pedig én vagyok
Mosolyka.
Van, hogy magamnak is sok vagyok, és csak úgy lennék
senkihez sem szólva egy felnőtt kifestővel, pizsamában, kócosan, egy csomó színes ceruzával.
Nem írnám le a gondolataimat, nem adnék interjút, és semmilyen e-mailre nem válaszolnék, nem alkotnék másoknak is,
csak magamnak és a fióknak.
10 éve még vágytam arra, hogy ismert legyek, mindenhova
elmentem, törekedtem rá, hogy eljussanak a gondolataim, aki234
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hez csak lehet. Akkor már volt, hogy a „csapból is én folytam”,
és már én is soknak éreztem.
Akkor tudatosan csendesedtem el, mondtam nemet az interjúkra, az előadások egy részére, és „bújtam el” a világ elől.
Élveztem, feltöltődtem!
Aztán volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy le kell írnom.
Ki kell mondanom.
Meg kell mutatnom.
Meg kell valósítanom.
Nem más miatt, magam miatt. Mintha ezért is jöttem volna ide, a Földre, hogy megosszam az érzéseket, gondolatokat,
tapasztalatokat.
Nincs azzal gond, hogy ez nem tetszik mindenkinek. Már
nem akarok mindenkihez szólni. Azoknak szeretném eljuttatni az írásaimat, az alkotásaimat, az interjúkat, akiknek az adhat
valamit.
Azoknak, akik olyan visszajelzést adnak, hogy csak csendben ülök, és fülig ér a szám. Azoknak, akik azt írják, hogy a
Mosolyka – Majd helyett MOST film megmentette a jövőjét,
a házasságát.
Azoknak, akik erőt merítenek belőle, akiknek jólesik, és
még szeretnének belőle kapni. Azoknak, akiknek könnyebb
velem együtt az élet, akiknek jó érzés, hogy látnak tőlem valamilyen megosztást. Azoknak, akik szeretnek, akik újra megszeretnek.
Azoknak, akik azt hiszik nem szeretnek – sőt az agyukra
megyek –, de éppen jókor jöttem szembe velük. Rám zúdíthatták a dühüket, kitükrözhették rám a haragjukat, van, „belerúghatott” valakibe. Ezek az utóbbiak nem kellemesek számomra.
Viszont életszagú, valós.
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Így a több száz fantasztikus pozitív, életeket megváltoztató
visszajelzés után büszkén hívom fel a figyelmet a Mosolyka –
Majd helyett MOST filmre, mert ha csak a „fiókban” tartom,
akkor hogyan emeli fel a nehézségekből pont azt a Lelket, akinek ez most éppen szükséges!? Hogyan nevetteti meg azt, akinek épp jól jönne egy sírva nevetős film!?
Hogyan jut el a híre Hozzád!? A szomszédhoz, a barátaidhoz!?
Merek beszélni, írni, felhívni a figyelmet arra, amiben hiszek, amit szeretek, mert szerintem vétek, ha nem tesszük azt,
amire születtünk, és arra nem vagyunk egészségesen büszkék.
#197 Lelkierő az élethez
Legyél magadra büszke, és arra is, amit megvalósítottál!
Ha úgy érzed, az másoknak is segít,
még inkább beszélj róla! Kevesebbek agyára fogsz menni,
mint akik hálásak lesznek neked, hogy tudhatnak róla(d)!

#198 „Nyünyüke” hangulat
Van, az úgy, hogy összejön „minden”. Gyakori a mosoly és az
öröm, de bizony sírós és „nyünyüke” hangulatom is akad. Ember vagyok én is, nem ufó.
Pár napja leforráztam a combomat, ami tegnap estére „érett
be”, és pokolian fájt, fáztam, melegem volt, és türelmetlen voltam.
Falatka kutyus is lábadozott. Kullancsot szedtünk ki belőle, és két
injekcióval gazdagodott, mi meg 10 hányáskupaccal a lakás több
pontján, de legalább már jobb a hangulata, és evett, ivott.
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Plusz itt vannak a női napok, és nem is akarom folytatni.
Ilyenkor egy jó baráti beszélgetés, egy könyv, egy jó film viszszahozza a lelkierőt.
Most veletek együtt sokadszorra, de megnézem bekuckózva a Mosolyka – Majd helyett MOST filmet.
Az jó, hogy nagyon nem vagyok egyedül azzal, hogy ezt a
filmet nem lehet csak egyszer megnézni. Kívánjuk, hogy újra
és újra. Pedig én aztán egyik alkotóként oda vissza tudom kívülről, de még mindig fel tud rázni jó értelemben, ha éppen
elkenődnék.
„Milyen volt? Varázslatos!!!!! Őszinte, tiszta, magával ragadó!
ÉLNI, SZERETNI, szívvel látni, adni-kapni tanít.
Olyan rétegeket érint meg Benned, olyan módon szól Hozzád, ahogy sosem várnád. Megszólítja a Benned élő Jót és Tisztaságot. Életre kelti a szunnyadó, mély álmot alvó Szebbik Éned.
A legtisztább értelemben Jóvá Szeret Téged ez a film.
Nem várt módokon hat Rád, mint egy csodatabletta. Nézed
(beveszed), eltelsz vele…. Olyan módokon üzen Neked, beszél
Hozzád, ahogy, a legnagyobb szükség van rá. Vagy mint egy frissítő zuhany. Átmos és kipucol minden felesleget, és felüdülést hoz
valami régi teher alól. Hát ilyen ez az alkotás.
A lehető legcsodálatosabb módon ragad ki a valóságodból,
emlékeztet, felébreszt, majdnem elfelejtett dolgokat enged újra
látni, érezni, átélni.
Micsoda erővel ragad magával, ha hagyod!!!! Újrakódol.
Fanny és Sankó! Csodálatos lények vagytok! Imádtam, ahogy
időn, formán, téren túl felismertétek egymást, összekapcsolódtatok, és hogy ezen a filmen keresztül látni engedtétek Magatokat
mindenki épülésére, szépülésére.
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Köszönöm a tisztaságotokat, a példamutatást, az erőt, az Életszeretetet, a töretlen hiteteket (vagy inkább bizonyosságotokat?!),
hogy Léteztek, hogy a szó legszebb értelemében ÉLTEK és élni tanítotok!” – Szanitter Anita
#198 Lelkierő az élethez
Azt hiszem, itt az ideje, hogy megnézd a filmünket:

238

Lelkiero_03.indd 238

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:29

Lelkierő az élethez

#199 Olykor álruhában érkezik a jó
Olvasom olykor, hogy minden igyekezetünk ellenére van, aki
csalódást érez a Mosolyka – Majd helyett MOST film kapcsán.
Kevesen, hála, de találkoztam már ilyen kommenttel vagy viszszajelzéssel a több száz szívet melengető mellett. Nem a filmmel akad „bajuk”, inkább amíg eljutnak odáig.
Sokan gondolják, hogy mögöttem hatalmas stáb van és egy
teljes ügyintézőcsapat, akiktől elvárható lenne, hogy minden
flottul működjön. Bár ha jóindulattal közelítünk egy nagyobb
vállalkozás irányába is, ahol bizony nagyon sokan dolgoznak,
még ott is csúszhatnak be hibák.
Mi meg 3-an vagyunk, és igyekszünk helytállni minden téren, így van, amikor nem tudunk mindent rögtön megoldani.
Pár napja volt a Mosolyka – Majd helyett MOST filmünk
online premierje, amire több mint 9 ezren foglaltak jegyet.
A vetítésnél – ahogy Murphy bá néha teszi, belekotnyeleskedett és – nem ment ki időben mindenkinek a hozzáférése. Így
érthetően jöttek percenként a telefonok, sorban potyogtak az
e-mailek, érkeztek a kommentek, és épp ketten voltunk csak
Sankóval.
„Nagyon szomorú vagyok.”
„Sehol sincs, Mosolyka. Már türelmetlenül vártam, és csalódás, hogy nem tudom megnézni.”
„Óriási csalódás nekem ez az este, őszintén nem a 3 ezer,
hanem az élmény….”
Írta néhány helyre egy nézőnk. Így bár már 21 óra felé járt,
felhívtam telefonon, és bemutatkoztam, aztán pedig túljártunk
Murphy bá eszén, a többi pedig már történelem, és egy újabb
példa arra, hogy sokszor érkezik álruhában a jó.
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„Imádlak Titeket. A csalódottság tovaszállt, ahogy elkezdtem végre a filmetek. Legjobb volt! És tudtam Mosolyka
Fannyval is beszélni. Hatalmas élmény volt ez is. Aztán a film,
már 2x néztem meg azóta…”
Látod-látod, sokszor érkezik álruhában a jó. Ha nincs hiba,
nincs csalódásnak tűnő „hiba”, akkor nem tudlak felhívni,
mert minden megy látszólag jól, de így meg valami más jó sült
ki belőle” – válaszoltam.
#199 Lelkierő az élethez
Mi lehet a legjobb, ami megtörténhetne most veled?
És mit tehetnél most érte, hogy meg is történjen?

#200 Hétpróba?
Pontban 7 éve, 7 óra környékén találkoztunk itt a Földön, ebben az életünkben először. Már hét lépcsőfok után a fejem a
lába között landolt, és imádtam a kérdését.
– Tetszik a kilátás!?
A kilátás sem volt rossz, de a hozzáállása még tökéletesebb.
Nem pánikolt, a humorhoz nyúlt, és nekem ez tetszett. 7 órával
később már nagyban pötyögtünk egymásnak, és két héttel később össze is költöztünk. Azóta 7 napnál többet nem aludtunk
külön, és még ha olykor egymás agyára is mentünk, 7 órával
később már biztos hiányoztunk egymásnak. Hétszentség, hogy
ma is egy hónap után igent mondanék neki, ahogy még az elkövetkező 77 777 életben is így tervezem. A hétköznapok vele
csodásak, ahogy a hétvégék is, és minden egyes nap, amikor
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mellette hajthatom HÉTálomra a fejem. Hétpecsétes „titok”, de
ez nem szerelem... az első (7) pillanattól fogva a legmélyebb
életeken át már tartó szeretet újra egymásra találása a MOSTban.
Hétalvók is tudunk lenni, de ha valamit megálmodunk, azt
megcsináljuk, mert ha kell, hétféleképpen indulunk a megoldás felé. Ha van 77 kifogás, nekünk 77+1 megoldásunk van.
#200 Lelkierő az élethez
Ha van 7 kifogás, neked legyen 8 megoldásod!

#201 Azt hittem,
hogy sokkal egyszerűbb
Azon a bizonyos nyáron egyszer sem volt rajtam fürdőruha.
Sokkal inkább bújtam a „hogyan kell jó forgatókönyvet írni”
könyveket, és körbevettem magam emlékekkel, jegyzetekkel.
Mint az lenni szokott, azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb forgatókönyvet írni, mint amilyen valójában. Így a lelkes indulásunk Sankóval többször ment át bizonytalanságba. Erre több
szakmabeli rá is segített, mert ők már tudták, hogy mi fán terem a dolog, meg voltak is, akik nem hitték, hogy képesek vagyunk rá ilyen irányú végzettség és tapasztalat nélkül. Részben
igazuk volt.
Forgatókönyvet írni nem nehéz, csak jót és életszagút igen.
Főképp elsőre. Így azok, akik az első, de lelkes próbálkozásainkat olvasták, nem csoda, hogy nem biztattak túl sok jóval,
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de van, aki – úgy éreztem – akkor és ott lehetett volna sokkal
emberibb, hisz ő is valahol elkezdte. Ma meg már azt gondolom, hogy a több tucat „asztalról lesöprés” kellett ahhoz, hogy
a kezdeti lelkesedés és elbizonytalanodás után összeszedjük
magunkat, és átírjuk, kiszedjünk belőle, összehúzzuk. MEGCSINÁLJUK.
Akkor csak NAGYON kevesen tudtuk, hogy valójában az
összes színész – aki benne szerepel a Mosolyka – Majd helyett
MOST játékfilm igaz történetében – úgy mondott akkor igent
első szóra, hogy mééééééég meg sem volt a forgatókönyv.
Emlékszem, hogy Csuja Imre mondott elsőként IGEN-t, és
mikor már Szalai Kriszta, Cserna Antal és Udvaros Dorottya
is, akkor már bennem volt a motiváció, hogy itt aztán már nem
lehet bemondani, hogy amúgy a gondolaton és a lelkes filmkészítésen túl nincs „semmi” a kezünkben.
Ők akkor mind CSUPÁN egy kétperces „így képzeljük”
részt láttak a leendő filmből, amibe beleszerettek.
Azóta a „kósza” ötlettől számítva eltelt 6 év!!!! A forgatókönyv elkészült, ahogy a film is, amire még annál is büszkébbek vagyunk, mint azt remélni mertük volna. Főképp azért,
mert ahol sokan elengedik az álmukat, mi pont ott tartottunk
ki, még ha olykor azt is hittük, hogy belehalunk. De hála, sokkal erősebben jöttünk ki belőle.
#201 Lelkierő az élethez
Ahol sokan elengedik az álmukat, Te ott tarts ki leginkább!
A mi megvalósult álmunkat láttad már?
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#202 Hibáztam, de ennek örülök!
Van, hogy éjfélhez közel, vagy egy sűrű nap után foglalkozom
frissességtől mentesen a finomságaink leltárával. Aktualizálom
a weboldal-információkat, miből hány darab érhető el éppen,
és adok le rendelést a szuper magyar növényi termékeket gyártó partnerüzemeknek. Bár igyekszem, és nem csak le szeretném tudni, mégis van, hogy hibázom. Elütöm, elnézem. Megesik, ha az ember dolgozik, hibázhat is.
Nincs mit szépíteni, ez akkor így is történt, de valami kiemelkedően jó és léleksimogató alakult ki belőle.
Elfogyott a Mosolyka Flow – Vegan food & drink kenyér
és péksütemény lisztkeverék, ami gluténmentes, és bár vadul
„szólt” nekem a rendszer, elfelejtettem átállítani, hogy a szállítmány érkezéséig ne lehessen rendelni. Így érkezett is rá rendelés.
Mivel minden rendelést látok, és benne vagyok a napi folyamatokban, gyorsan észrevettem a hibámat, és tárcsáztam is,
hogy elnézést kérjek, és megtudjam, mit tegyek, aminek ebben
a helyzetben örülne a vásárlónk.
Miután bemutatkoztam, már éreztem, hogy ez a „hiba”
pont jókor jött. Anett, akit hívtam, annyira édesen „felkiáltott”
örömében, hogy felhívtam. Ettől máris úgy éreztem, hogy ez
egy újabb „ennek így kellett lennie” dolog az életemben, amiket – valljuk be – szeretek.
Még nem tapasztalt olyat, hogy a cégvezető hívja fel egy
hiba miatt, de gyorsan el is meséltem neki, hogy bár igen, a
papírforma szerint az lennék, de sokkal inkább a Lelke vagyok
a vállalkozásnak, ami számomra szerelem.
Kiderült, hogy korábban már találkoztunk. 8 éve, mikor
Nick Vujicic Magyarországon járt, nekem pedig volt szeren244
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csém a sajtótájékoztató moderátorának lenni, és egy jót táncolni Nickkel.
Nemrég kezdték az életmódváltást, és nagyon édesen a
multik helyett inkább tőlünk rendelve szeretnék támogatni a
vállalkozásunkat.
Azt gondolom, hogy a hiba csak akkor hiba, ha hagyjuk,
hogy az maradjon.
„Drága Fanny!
Nagyon szépen szeretném megköszönni a sok-sok meglepetést!
Mondanom sem kell, hogy az egyik nasigolyó percek alatt elfogyott. Alig várom, hogy jobban legyek, és nekilássak szilvás csigát sütni a meglepi lekvárból a recepted alapján.
Párom annyira vágyott a lángosra, hogy így is összeszedtem
magam, és seperc alatt összedobtam. Isteni lett, és hála a sörélesztőpelyhednek, amivel tényleg isteni finom sajtízt lehet kreálni, életünk első vegán lángosát ettük ma meg.
Rengeteg ölelést küldök, és hálát adok a sorsnak, hogy elfogyott a kenyérliszt.
Remélem, lesz még ilyen alkalom!
Sok-sok puszi: Netti”
#202 Lelkierő az élethez
Ennek így kellett lennie!
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Országos házhoz szállítás és 100%-os NYAMI GARANCIA

#203 Boldog az ÉLETTEL
Jelen lenni az életemben. Már gyerekként is így éltem, bár
akkor még nem tudtam, hogy ezt így érdemes, csak tettem.
Amikor játszottam, akkor ott voltam minden porcikámmal és
sejtemben a kis boltban, ahol eladó „néni” voltam.
Apró részletekig „kidolgoztam” a karaktert, és hagytam
szárnyalni a fantáziámat. Honnan vannak a zöldségek? Meny246
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nyiért adom? Mit veszek belőle, kit és mivel lepek meg? Mikor
zárom a boltot, mivel megyek „haza”?
Haza, ahol otthon voltam már akkor is, csak néhány métert
arrébb másztam a fenekemen – akkoriban így közlekedtem a
földön –, és ez annyira természetes volt.
Jobb farpofa előre, majd jöhet utána a bal, és már előrébb
is vagyok vagy 5 centit. Jó, hát akkor még kisebb volt a popóm.
Ma már 10 centit is haladnék. Zárójel bezár.
Ma sincs ez másképp, mármint a jelenlét.
Csak mellé érkezett a tudatos hála, ami olykor már olyan
természetes számomra, mint a levegővétel. Hálás vagyok, hogy
még mindig engedem szárnyalni a gondolataimat, kidolgozni a részleteket. Csak ma már nem „játékiból” (imádtam ezt a
szót) játszom, hanem „felnőttként” játszom az élet nevű játékot, és ha olykor elfelejtem, emlékeztetem magam:
Bármi lehettem, és bármit átélhettem gyerekként, ami a
nap végére élményt adott, feltöltött. Bármi lehetett portéka a
kisboltban, és bármelyik kis zug a szobámban az édes otthon.
Bármi is van, játszani jó. Játszani, és azzal, ami van, palotát építeni, és benne a boldog hercegnőnek lenni. Másnap újra boltos, nővérke, óvónő, titkárnő, fodrász, de mind közül boldog
azzal, amivel játszani lehet. Boldog az ÉLETTEL.
#203 Lelkierő az élethez
Gondolatban játszd el mindennap a Te tökéletes életedet,
mert ha Te nem tudod pontosan,
mi lenne számodra a tökéletes,
akkor sosem fog megvalósulni! Segíts a teremtésnek!
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#204 Valentin-napi „KELL”
Aggodalomra semmi ok, ha nem kapsz 100 szál rózsát. Ha
nincs meglepetés wellness, vagy romantikus, ötfogásos vacsi.
Ha nem ma kéri meg a kezedet, vagy nem kapsz csilivili ajándékot, amit posztolhatnál.
Nincs semmi baj, ha nem szórja virágokkal teli a kádat,
vagy teszi tele szívecskés lufikkal a nappalit.
Már egy ideje azt gondolom, hogy nincsenek olyan napok,
amikor
szeretni KELL.
Ajándékozni KELL.
Romantikázni KELL.
Menni KELL valahová.
Ha van valami, amit KELL, szerintem az életet szeretettel élni.
Odafigyeléssel magunkra és másokra. Akkor is, ha nincs piros
betűs ünnep.
Nem mondom, hogy mi minden egyes nap így élünk, de
KELL-től függetlenül meglepjük egymást. Gyújtunk gyertyát,
finomat eszünk, értékeljük a pillanatokat, fogjuk egymás kezét.
Ma még nem mondta Sankó, hogy „Boldog Valentin-napot!” Az is lehet, hogy nem is rakta össze, hogy ma van a „nagy
nap”.
Viszont az elmúlt időszakban több olyan figyelmességet
adott, amit sokan mára tartogatnak. Így nekem pont elég, hogy
ma is mellette alszom el, foghatom a kezét. Hogy itt vagyunk
egymásnak MOST. Hogy együtt tervezzük a JÖVŐT. Hogy néhány egymás agyára menésen kívül az évben sok „Valentinnapunk” van.
248
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#204 Lelkierő az élethez
Mondd el neki, hogy szereted, olyannak szereted, amilyen
valójában. Írj neki, üzenj neki, öleld át, és ne várj el semmit!

#205 Ha épp feladnád,
gondolj a fánkra!
Elképzeltem, hogy tökéletes fánkokat készítek, hisz szezonja van. Már láttam magam előtt a végeredményt. Kívánatos,
puha, pufi, aranybarna fánkocskák.
Aztán nem sikerült.
Pontosítva, elsőre nem.
Elkönyvelhettem volna kudarcként. Élhettem volna meg
csalódásként, de sokkal jobb lett belőle.
Ahogy a sorakozó fánkocskáim nézem, bizony, a leghátul
lévők vetekednek a szénné égett jelzővel, és néhány társuk
a kukában is végezte.
Puha helyett kemény lett és kiszáradt. Éppen „ideje” lett
volna szidnom és „rossz” jelzővel illetni a gluténmentes lisztkeveréket, amiből készült.
Aztán – miután kidobtam hármat, mert ehetetlen kategóriába lépett – elnézegettem őket, és már picit bántam, hogy
kidobtam. A minden csilivili „tökéletes” (social) világba lehet,
hogy nem „illenek”, de mégis igazak és valósak. A folyamat,
a végső sikerélmény részei.
Gondoltam, kukázás helyett „papírra” vetem történetüket,
hátha mást is arra inspirál, hogy feladás helyett menni kell towww.21napaboldogsagert.hu |
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vább, így adva nekik értelmet, ha már „dislike”-osak lettek, és
még a kedvenc nadrágomat is tönkre vágták, ami olajfoltos lett.
Bár úgy helyes, hogy hárítás helyett vállalom, hogy én olajoztam össze. Én égettem el. Viszont, ha én tettem, akkor én is
tudom rendbe hozni. Így hát lejjebb véve a számomra új főzőlapot, amit még (én) nem ismertem ki, újrapróbálkoztam.
Már-már hasonlított egy napon elaludt fürdőzőre, és végül
tökéletes fánkocskák lettek. És még arra is rájöttem, hogy bár
nagyon jól mutat a fánkocska középen a lyuk, de én jobban
kedvelem a telibe pufit.
Egy szó, mint száz, ha legközelebb épp feladni készülsz bármit,
gondolj a FÁNK(om)RA. Nem baj, ha elsőre totál csődnek tűnik,
attól még lehet a vége fantasztikus. A sikerélmény is egy folyamat,
ahogy a szénné égettől eljutottam a „fánk fotómodell” befutójáig.
#205 Lelkierő az élethez
Ha épp feladnád, gondolj a fánkomra!
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#206 Az ajtók mögött
Olykor superwomannek érzem magam, tele energiával, imádok élni életérzéssel. Máskor meg mosott rongynak. Most éppen az utóbbi. Nincs ezzel gond, mert ma is nagyon sok dologgal haladtam, és valójában nincs világvége bennem, csak ma is
elfáradtam.
Olyan nagyon könnyű és egyszerű volt kitalálni, hogy indítsunk egy újabb vállalkozást abból, amit imádok csinálni,
ráadásul fel is tölt. Egy éve pedig a kis gondolatból – több száz
tett után – valóság lett, de sokak gondolatával ellentétben –
miszerint csak „pózolok” a címkéken, és juj, de jól megy – ez
igen dolgos.
Nem panasz, tény, és többségében imádom is csinálni. Olykor igen, arc vagyok a címkén, máskor ügyfélszolgálatos, majd
grafikus, aztán webes, és adminisztrátor, leltáros, termékfejlesztő, kukta, és talán a végén a büszke, de kifáradt egyik
megálmodója és ügyvezetője a Mosolyka Flow – Vegan food &
drink szerelemvállalkozásnak.
Aki valaha vállalkozott, tudja, hogy a háttérben valahogy ez
olyan, mint egy csodás torta. Szép, finom, jól mutat, könnyen
lehet vele „lájkokat” kapni, de a maga után hagyott mosatlant,
a szaladó konyhát, az előkészületeket, a sikertelen, ronda és
ehetetlen megelőző alkotásokat nem látják, csak a „tökéletes
végeredményt”.
Viszont a valódi élmény akkor van, amikor eljut a Lelkekhez, akiknek készült, és jönnek azok a mindent megérős visszajelzések. Pont ezért csinálom a Mosolyka Flow-t, mert jönnek.
Most épp a lime-os, középen Mosolyka Flow-s sárgabarackdzsemes torta vitte a prímet a kóstolók körében, a nagy
www.21napaboldogsagert.hu |
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kedvenc ParadiCsók szósz mellett. A dzsem különlegessége,
hogy hozzáadott cukor és mű édesítőszer helyett körtelével
van kellemesen édesítve.
Szerintem nagyon is érdemes csinálni, amiben hiszünk, és
beletenni mindig azt a bizonyos pluszt az álmainkba.
Ha szívesen körbenéznél nálunk:
mosolykaflow.hu
#206 Lelkierő az élethez
Mit szólnál, ha ma úgy főznél vagy sütnél valamit,
hogy a felét elajándékozod? Meglepsz vele valakit,
akinek jólesne. Miközben készíted, tedd bele a szereteted,
és táncolj vagy énekelj a konyhádban bátran!

#207 Szerethet valaki
egy hurkás pocit?
Ma kócosan, 6 napja nem mosott hajjal, igazi itthonkásan, pizsamában magához húzott Sankó, és édesen simogatni kezdett.
A pulcsimat is felhúzva a hasamnál járt a keze, amit 18 évvel ezelőtt nagyon nem engedtem másnak, mert nem voltam
jóban a testemmel. Most mégis olyan természetesnek és könynyednek éreztem. Jó, nem először csinálja, és 7 éve a férjem, de
olyan jó az ilyen pillanatokat észrevenni, értékelni.
Aztán – igazi csajos formát hozva – csak kicsúszott a kérdés:
– Nem zavar, hogy ilyen kis hurkás a pocim?
252

Lelkiero_03.indd 252

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:30

Lelkierő az élethez

A válasza annyira önazonos, ahogy a filmünk előzetesében
is mondja:
– Nem mindig az a tökéletes, ami annak látszik.
Most mondjuk nem ezt válaszolta, hanem:
– Nem zavar! Sokkal inkább örülök, hogy itt vagy, hogy élsz
és egészséges vagy, hogy itt vagy velem.
#207 Lelkierő az élethez
Nem mindig az a tökéletes, ami annak látszik.

#208 Mert régen „minden szép” volt
A mi karácsonyunk sem olyan, mint régen.
Mert régen „minden szép” volt...
Megszépültek az emlékek.
Sok minden más most, ez igaz.
Előreszaladhatunk az időben, hogy majd jó lesz, amikor, de
azzal pont azt veszítenénk el, ami itt és most van, ami a miénk.
Mert itt és most is szép, ha azzá tesszük, ha annak szeretnék
látni, bármi is legyen a világban.
Ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor hajszárítás
közben leállt a hajszárító. Aztán már csak arra emlékszem,
hogy Sankó kivette a kezemből, és akkor egy hatalmasat durrant, szikrázott.
Az ijedtségen túl az első gondolatom, hogy jól van-e. A szárítót a földre dobta, a biztosíték lement. Csak két perccel később kezdtem el sírni, mert ekkor jött ki belőlem az ijedtség és
a hála, hogy nem történt nagyobb baj. A felsőjén lévő égés és
www.21napaboldogsagert.hu |
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kis kormon kívül hála hirtelen nem hagyott mást maga után
az eset.
Onnan indult minden, hogy sokáig aludhattam, ami nagyon jólesett, és addig Sankó a hűtőben lévő egy-kétnapos, de
még tökéletes ételmaradékokból csinált egy isteni rakott valamit, amit megszórt sok pirított hagymával, és jól összesütötte.
Miután ezt jóízűen megettük, előállt az ötlettel, hogy ő most
befesti a hajamat, ahol lenőtt. Már hozta is a hajfestékeket, és
bekeverte. Nem először teszi, hihetetlen ügyes ebben is, és elég
sajátos technikával csinálja, de működik!
Nem ecsettel, mondhatni, csak „ráborítja”, de alaposan bedolgozza, ami egyben fejmasszázsnak is tökéletes.
Majdnem egy órával később elvitt mosdóra, majd zuhanyozni, megmosni a hajamat, ami ötperces „beugrom a zuhany” alá helyett, még minden mutatványával és megoldásával
együtt közel egy óra volt. Természetesnek tűnő dolog, de számomra tökéletes ajándék volt a figyelmessége és a szándéka is,
bár ezt nem csak ünnepnapokon teszi, de ma különösen jólesett.
Most pedig ez az ünnep – mögöttünk a 2020-as évvel, azt
gondolom – még inkább ezekről a pillanatokról szól a giga
nagy megvett ajándékok helyett. Valahogy mindig azt próbálom meglátni, hogy az élet az adott helyzettel mit szeretne
megmutatni.
Mire hívja fel a figyelmemet, mit tanulhatok belőle?
A karácsony, az ünnepek jó értelemben megtörik a megszokott mókuskerekes napokat, és még inkább alkalmat nyújtanak
a hálára, az „apró” figyelmességekre magunk és szeretteink felé.
Ritkán maradtak meg ajándékok emlékei egy-egy karácsony alkalmával, a történetek, a tettek, az együtt töltött idő
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emléke sokkal inkább. No meg a családi csetepaték, amiket az
ünnep magával hordozhat, de jobb tudatosan ajtón kívül hagyni az esetleges nem egyetértést, különböző álláspontokat.
Aztán a hajszárítópara után kicsivel feltűnt, hogy nincs
valami túl meleg a lakásban. Úgy tűnt, az eset gallyra vágta
a kazánt, de egy kis nyomozás és segítség után kiderült, hogy
csak áram nem volt a falban, így hosszabbítókkal újra üzemelni kezdett a fűtés.
Kívánunk mindenkinek nagyon kellemes, megértésekkel,
szeretettel teli ünnepeket, meglátva az itt és most adta életajándékokat, élménylehetőségeket, figyelmességeket.
Mert minden addig természetes, amíg van, de ha elmegy,
nincs, egyből értékké válik. Legyen akkor érték, amikor „csak”
úgy van!
#208 Lelkierő az élethez
Lepd meg egy jó barátodat, hívd fel, és egyszerűen
csak köszönd meg neki, hogy ismerheted!

#209 Nem hallgattam másra
Nem tagadom, volt, hogy eljátszottam a gondolattal, hogy eljutunk az Oscar-gálára. Oda piros ruha illik.
Be is szereztem egyet. Végigfutott az agyamon, hogy a millió lépcsőn hogyan jutnék fel a színpadra, mit mondanék, és
milyen fantasztikus lenne, ha már ott segítséggel vagy anélkül,
de állva mondhatnék pár szót. Sok mindent elképzeltem, de
nem minden sikerült.
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Azt hiszem, egy-két éve még nem számítottunk azokra a
kihívásokra, ami éppen van a világban. Öt éve meg végképp
nem, amikor elkezdtük megvalósítani a Majd helyett MOST
című filmünket. Milyen könnyű volt kitalálni, te jó ég!
Már kicsit mosolygok is magamon, hisz emlékszem, hányan intettek és akartak – akár jó szándékból is, de – lebeszélni, mondván, ez hatalmas falat.
A filmezés egy szakma. Igazuk volt, és nem egyszer úgy is
éreztem, túl nagy volt a szám. Filmet csinálni nem lehet nehéz...
Ma már tudom, hogy jó filmet csinálni jól, nem nehéz,
„csak” bitang összetett és kemény. Valahol mégis örülök, hogy
akkor nem hallgattam az alkotók magjával együtt (Sankó –
A Kék Unikornis és Vékony Zoli) másokra, mert akkor ma
nem lenne az a film, ami bár az életem, életünk egy részét mutatja be, de a Te döntesz könyvhöz hasonlóan sokkal inkább
szól a nézőről, arról a Lélekről és az álmairól, aki nézi.
Viszont elmondhatnám, hogy volt valami, amit azelőtt adtam fel, mielőtt megadtam volna az esélyét, és tettem volna
érte.
Nem minden sikerül úgy, ahogy eltervezzük, de talán nagyobb hiba elengedni a lehetőségeket, mint hagyni, hogy a
tetteinknek köszönhetően velünk együtt alakuljon az álmunk
megvalósulása.
Moziban képzeltük bemutatni a filmet, de ahelyett, hogy
most dühöngök, hogy a piros ruhám oda sem tudom felvenni,
inkább vettünk egy – najósoook – nagy levegőt, és igyekszünk
eljuttatni sokak otthonába a világ minden táján a Mosolyka –
Majd helyett MOST című filmet, amibe az alkotókkal és színészekkel együtt beletettük szívünket-lelkünket.
256

Lelkiero_03.indd 256

| www.21napaboldogsagert.hu

2021.11.11. 22:26:30

Lelkierő az élethez
#209 Lelkierő az élethez
Még azelőtt feladod, hogy megadtad volna az esélyét?!

#210 Hideg zuhany
Annyira élénken él bennem, ahogy egy neves filmessel szemben
ültünk négy éve. Megnézte az akkori anyagokat, és percekig nem
szólt. Csak ott ültünk és vártuk a reakcióját. Izgatottak voltunk,
lelkesek, tele álmokkal. Aztán jött a hideg zuhany. Abban bíztunk, hogy meglátja benne, amit mi a színészekkel és alkotókkal
együtt, de nem. Nem kertelt, szerinte kukába való az egész.
Emlékszem a mondata után az első levegővételemre. Abban
benne volt a csalódottság – és valahogy az erő is. Velem volt a
tapasztalat, amit akkor ott nem tudtam oly könnyedén hinni,
de a kis hang mégis azt súgta:
Ez egy vélemény. Hagyod, hogy kettétörje az álmodat?
Tisztelettel és elfogadással jöttem ki az ajtón tőle, nem akartam győzködni. Hinni akartam, hogy ez lecke az élettől, egy
amolyan vizsga, hogy eléggé hiszek-e az álmunkban. Kitartunk-e, vagy feladjuk, mert valakinek nem tetszik.
Nem volt könnyű és felhőtlen a hazaút a kocsiban, és az éjszaka sem, de ma már hálával tartozom a véleményéért, és még
néhány másik embernek is, akik lesöpörték volna a Mosolyka
– Majd helyett MOST c. filmet az asztalról.
Általuk még biztosabban hittem és tettem azért, hogy meg
tudjon születni, ami a fejemben már élénken élt.
Nem egyedül, Sankóval, Zolival és Lelkesítőkkel együtt újra
és újra megcsináltuk, tanultunk, képeztük magunkat, figyeltük
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a nagyokat, azokat, akik megtiszteltek tudásukkal és támogatásukkal.
Hibáztunk, tanultunk, elkenődtünk, tartottuk egymásban a
lelket, és nem adtuk fel.
Hosszú volt az út, de ma már büszke vagyok arra, hogy kitartottunk az álmunk és az elképzeléseink mellett.
#210 Lelkierő az élethez
Hagyod, hogy kettétörjék az álmodat?
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#211 „Kezdjetek el élni”
a nappalinkban!
Míg én mit sem sejtve aludtam, addig történtek a dolgok…
Sankó írt egy e-mailt Kiss Tibinek, a Quimby/Aranyakkord zenekarból. Nem ismerték egymást, sosem találkoztunk
azelőtt, ráadásul egy központi címre küldte spontán, hogy mi
lenne, ha szerepelne a Mosolyka filmben, és születne egy dal
is.
Említette Sankó a levelet, de a napi teendők mellett mentem is tovább. Aztán délután mamuszban kimentünk a Balaton-partra sétálni, és csak nézni ki a fejünkből egy picit. Pár
perccel később megcsörrent a telefon, és hallom:
– Kiss Tibi vagyok...
Mondanom sem kell, csajok, hogy a hangra a fülem örömtáncot járt, és mutattam is Sankónak, hogy kérem a telefont,
MOST!
Hirtelen el sem hittem, hogy a milliószor meghallgatott
„Kezdjetek el élni” egyik imádott hangja ott van a telefon
másik oldalán. Igazi majd helyett MOST emberként a levél
elolvasása után fel is hívott minket, hogy nagyon tetszik
neki a film ötlete, illetve amit látott már belőle, és van is egy
dalötlete, amit korábban írt, de pont illik hozzánk. Találkozzunk!
Hihetetlen, de másnap ott ültem vele szemben, élőben
énekelt nekünk, és igent mondott egy kis szerepre is. Imádtam, imádom, és azt is, hogy még azon a nyáron a nappalinkban zenélt. Micsoda életre szóló élményt kaptam Tőle, és
ehhez Sankó korlátok nélküli gondolatai vezettek.
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Miért ne?!
Mivel is zárhatnám gondolataimat, mint hogy „kezdjetek
el élni...”
#211 Lelkierő az élethez
Tedd meg, amit szeretnél, amire vágysz!
Nem számít, ki mit gondol róla, hogy képes vagy-e rá
vagy sem, csak az számít, te mennyire akarod!

#212 Nem szépítem
Volt olyan forgatási nap, amit nagyon nem volt könnyű újra
átélni.
Miközben visszanézem a fotókat, megint éreztem azt a
fájdalmat, amit az életben valóban átéltem. A napot, amikor
Apcussal összevesztünk, egy órával később pedig kaptam a hívást, hogy mentővel viszik be a kórházba. Nem kívánom senkinek azt az érzést.
Ott, a kórházban Apuval mindketten megértettük, hogy
micsoda érték a most, a másik, és az, hogy csak foghattuk egymás kezét, félretéve minden nem egyetértést, „bajt”, és csak ott
voltunk egymásnak.
Két dolog miatt vállaltam, hogy ezt a nehéz időszakot is
beletegyük a filmbe. Nem akartam szépíteni az életemet. Én
is követtem el olyan dolgokat, amit ma már másképp tennék.
Amiből tanultam, ami által ma az vagyok, aki. Illetve, ha már
csak egy Léleknek sikerül átadnom a gondolatot, hogy itt nincs
MAJD, itt csak a MOST létezik, akkor megérte.
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Megérte, ha egy öleléssel vagy kedves szóval, figyelmességgel több lesz itt a Földön. Mert sokan még megtehetik, és bízom benne, hogy meg is teszik.
Hatalmas tanítói voltunk egymásnak Apcussal. Egy pillanat alatt képesek voltunk felhúzni egymást, akár csak egy
szóval, de egy biztos, ha tehetném, újra Őt választanám egyik
szülőmnek, mert az, hogy szeretett, nem fejezi ki azt a szoros
és talán életeken át már tartó kapcsolatot, ami köztünk volt.
Van.
#212 Lelkierő az élethez
Ha még itt van köztünk, mondd el neki, szeretgesd meg
úgy igazán! Tudd meg ,mi az ő szeretetnyelve, és használd!
Ha már elutazott a Földről, gyújts egy gyertyát,
és mondd el neki, ha könnyebb, akár írásban! Tedd meg,
hogy papírra veted mindazt, amit köszönhetsz neki!

#213 Játszva tanulni
és nevetve küzdeni
Szeptember 5-e van, egy újabb égi születésnapja Ancusomnak.
Neki köszönhetem a hitem, a lelkierőm erős alapjait. Az életemet, és azt, hogy a gyerekkoromat varázslatossá tette, még ha
nem is volt könnyű. Se neki, se nekem.
Ő tanított meg játszva tanulni és nevetve küzdeni. A legfantasztikusabb példa számomra Ő. Aki minden egyes napomból
hiányzik.
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Viszont, ahogy Tőle tanultam: szomorkodás helyett az
együtt töltött időt értékelem. Őrzöm, amit átadott nekem, és
igyekszem úgy élni, hogy büszke lehessen rám.
Szeretlek, és köszönöm minden tettedet, gondolatodat, ölelésedet, amit kaptam Tőled, általad ebben az életben!
#213 Lelkierő az élethez
Tanulj játszva, és küzdj nevetve!

#214 A halandzsaének ereje
Tegnap hazafelé az autópályán bekapcsoltuk a rádiót, amiből
egy magyar operarészlet szólt. Nem vagyok kimondottan nagy
funja a műfajnak, de arra lettem figyelmes, hogy mellettem
Sankó hangosan, halandzsanyelven operaénekest játszik.
Láthatóan élvezte, így én is kedvet kaptam hozzá. Nagy levegő, és éneklésre fel!
Egyikünk sem kimondottan a „Csillag születikbe” való a
hangja alapján, de ott és akkor nem is ez volt a lényeg, sokkal
inkább a felszabadító érzés. Nem számított, hogy szép-e, csak
hogy jólesik.
Nem árt senkinek, és közben a sejtjeink örömtáncot járnak,
mert korlátozás helyett – jaj, mit gondol más – csak tettük,
ami jólesett. Kis apróságnak tűnik, de mégsem az! Érdemes
kipróbálni. Egy biztos, nagymamaként biztos örömmel fogom
mesélni az unokáknak, hogy a nagypapival milyen „bolondok
voltunk” életünk során többször is az autóban és egyéb helyeken is.
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#214 Lelkierő az élethez
Csak énekelj hangosan, vagy táncolj úgy, hogy
ne számítson, ki hall és mit gondol róla!

#215 Belső utazás
Ma a megszokottból tudatosan szerettem volna kilépni, így
meg is tettem. Sétára hívtam Sanyót a lakóparkba, ahol lakunk,
de nem mondtam meg, merre megyünk. Csak invitáltam, tartson velem.
Általában megszokásból egy fix helyre szoktunk menni, és
ott tornázni, olvasni, napozni. Viszont azt szoktam mondani,
hogy a megszokások tehetik az életet igazán élvezhetetlenné,
amolyan természetessé, így látszólag kevésbé értékessé. Ezért
olykor emlékeztetem magamat erre, és majd helyett MOST
cselekszem.
Ahogy kiértünk a bejárati ajtón, első állomásként a néhány
méterre lévő virágokhoz vittem Sanyót. Rá szoktunk pillantani, de már hetek óta nem álltunk meg, és nem adtunk nekik
több időt és figyelmet. Megsimogatni, gyönyörködni a színeiben, megillatozni...
Aztán a másik oldalon lévő, fejünk nagyságú virághoz vezettem, hogy azt is nézzük meg, és köszönjük meg, hogy még
szebbé teszi a kertünket.
Következő rész a lámpa volt, ami a „kézfogás” állomása lett,
és még csak öt méteren belül voltunk a kijárattól. Néhány méterre a parkban egy „körforgalomhoz” kerültünk, ami a rózsák
körül van, és azon lassan(!) végigmenve – ezen apró változáwww.21napaboldogsagert.hu |
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soknak köszönhetően – olyan dolgokat is megláttunk, amiket
a megszokott tempónkban nem.
Ez az állomása a sétánknak arra is emlékeztetett, hogy az
élet egy körforgás. Ahogy a fák tavasszal újraébrednek, télen
pedig lehullajtják levelüket, az elmúlást szimbolizálják. Minden évben egy kis életet mutatnak, ami elmúlik.
Elmúlik a virágzás, de a kopárság is.
Ahogy szoktam mondani, minden elmúlik, de kérdés, hogy
amikor ott vannak, észrevesszük-e őket, vagy csak megszokásból elsétálunk mellettük?
A sétánk végcélja előtt még egy részhez elmentünk Sanyóval:
„Hála állomása” várt ránk, ahol szembeálltunk a lakással,
ahol éppen lakunk. Arra kértem, felváltva mondjunk legalább
5 dolgot, amiért ma hálásak vagyunk.
Végül a hátsó kis játszótérre vitt utunk, ahol a fűben Kék
unikornis légzőgyakorlatokat csinált (Sankó saját fejlesztése),
én pedig egy szuper könyvet olvastam a hintában.
A könyv volt a hintában, amit most asztalnak használtam.
Ez is egy érdekes nézőpontot ad, amikor a megszokott dolgokat másképp használjuk.
Ennek köszönhetően meg is álmodtam, hogy a lakásunkba
szeretnék egy „hintaasztalt”, ami alá könnyedén begurulok, és
nem lesznek útban a lábak a kerekeknek.
Sokszorosan megérte ez a rövid, de tartalmas utazás 100
méteren belül.
#215 Lelkierő az élethez
Lassulj le, menj a megszokott út helyett másfelé, és
fedezd fel, mit üzen neked az újdonság szele!
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#216 Mert képzeletben
találkozhatunk is
Sírás, szomorúság, a belső hála és az öröm érzések kavarognak
bennem. Potyognak a könnyeim, mert már nem ünnepelhetjük ma Apcussal együtt a születésnapját. Nem tudom megölelni és meglepni. Sütni neki tortát, bulit szervezni, látni a mosolyát. Hallani a hangját. Fogni a kezét, puszilni az arcát. Csak ott
lenni vele, mellette. Ünnepelni.
Csupa olyan dolgot csinálni együtt, ami egykor ott volt, de
nem mindig értékeltem. Kislányként a dacos korszakomban,
amikor puszit kért, volt, hogy azt mondtam, elfogyott.
Kamaszként előfordult, hogy elhúztam az arcomat, és zavartak a puszik, az ölelések. Főleg mások, fiúk előtt.
Felnőttként volt, hogy zavart a hangja, főleg, mikor morgott
vagy veszekedtünk. Volt, hogy hívott telefonon, de nem akartam vele beszélni, majd inkább később, gondoltam. Volt, hogy
nem értettünk egyet a táplálkozási szándékaink vagy döntéseink terén.
Sok minden volt, míg ő élt.
Legfőképpen millió csodát köszönhetek neki, és nagyon hiányzik.
A könnyeken és a szomorúságon túl mégis sokkal nagyobb
bennem a hála, az öröm, hogy bár már nincs itt köztünk, de
27 évig megadatott, hogy vele is élhettem itt a Földön. Sokat
tanultunk egymástól, fejlődtünk a másik által.
Hálás vagyok, hogy ebben az életben a lányod lehetek.
Utólag lehet, hogy másképp csinálnánk, csinálnék dolgokat, de egyet biztos nem:
www.21napaboldogsagert.hu |
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Téged választanálak APÁNAK minden nehézségével és
szépségével együtt. Szeretlek, és köszönöm!
Ui.: Biztos, hogy kaptam volna megjegyzéseket tőled, ha
ma egy vegán tortával állítok be hozzád, de azt is tudom,
hogy nekem örülnél, a torta csak a felszín. Így most a képzeletbeli tortámmal ott állok előtted a két lábamon, és csak
szavak nélkül ölellek, és addig puszillak össze meg vissza,
míg Te kéred, hagyjam abba. Mert képzeletben bármit megtehetek.
Boldog égi születésnapot, Apcus!
#216 Lelkierő az élethez
Ki hiányzik most neked a legjobban?
Fogj egy párnát, csukd be a szemed, és öleld át.
A szereteted el fog jutni hozzá is, bárhol is legyen!

#217 Mi történt valójában?
Néhány hónapja olvastam egy lányról, aki influenszer több tízezer követővel. Szép, karcsú és bájos. Csupa tökéletes életképpel. Egyik nap úgy döntött, hogy nem szépíti tovább az életét,
így minden fotó alól kiszedte a poszt szövegét, és átírta, mi
történt a fotó előtt, közben, után, és hogy érezte magát, amikor
mosolygott.
Volt olyan, ahol több száz próbálkozásból lett meg a „spontán tökéletes pillanat”. Volt, ahol épp veszekedtek körülötte a
szülei. Ahol előtte bőgött, mert nem hívta fel egyik barátja sem
a szülinapján, ahol boldogtalan volt, de boldognak tettette ma266
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gát. Ahol a kert végében volt, és azt írta oda korábban, hogy
milyen csodás helyen nyaral. Megfogott a lány története. A bátorsága, hogy végül vállalta magát.
Bár sokat mosolygok és általában boldog is vagyok, de közben mégsem szeretném elhitetni a világgal, hogy minden tökéletes, amikor nem.
Igyekszem mindig megmutatni, beszélni róla, amikor nehéz, amikor sikertelen lett valami, ami kihívás. Így igazi az
egész. Így most is ezt teszem.
Ma van Sankóm születésnapja. Segítséggel, de tegnap készült neki növényi alapú piskótatorta, amit feldíszítettem, és
vagy 5-féle ételt is készítettünk, hogy örüljön, mert imád enni,
és a vendégeknek is jusson. Az aktuális kedvence is készült:
chilis bab.
Nagyon szeretem őt, és imádok úgy elaludni és felébredni, hogy ott szuszog mellettem. Szeretnék mellette boldogan,
egészségben megöregedni.
Viszont az is igaz, hogy tegnap és előtte valahogy „mosolyszünet” volt köztünk. Volt sírás és veszekedés. Tényleg igaz az
a gondolat, hogy a párunk azért a párunk, mert egymás mellett tudunk a legjobban fejlődni az egyéni feladatainkkal itt,
a Földön.
Olykor nehéz kilátni az ego harca alól, és minden nem
egyetértést félretéve fogni egymás kezét, és örülni, hogy élünk,
hogy vagyunk, és változtathatunk.
Nézőpont kérdése mindig, hogy kinek van épp igaza. A 9-es
példája! Innen nézve hatos, onnan kilences.
Így azt kívánom, édes Sankó, hogy még vagy 99 évig
boldogítsuk egymást megértéssel, szeretettel és elfogadással. Ja, és kérlek, még legalább 99 életben lehessek a Társad!
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Jó-jó, ígérem, lesz olyan életünk is, ahol giga szép bombázó
leszek.
Szeretlek, szülinapos!
#217 Lelkierő az élethez
Mindig nézőpont kérdése, hogy kinek van épp
igaza. Lehet mindkét félnek, ezt ne felejtsd!

#218 Gattyán Györgynek hála
Hónapokon át úgy tűnt, hogy nem tudjuk befejezni és megvalósítani a Mosolyka – Majd helyett MOST filmünket úgy, ahogy
megálmodtuk. Voltak dolgok, amiket el kellett volna engedni.
Kiszedni a valós történetből, rövidebbre venni. Sankóval cégről cégre jártunk, producerekkel, szakemberekkel beszéltünk.
Majdnem ezer e-mailt küldtünk, és több tucat órányi telefonbeszélgetést bonyolítottunk. Több százszor mentünk prezentálni és lelkesedéssel átadni a célunkat.
Felöltöztetett, autóba ültünk, vezetett, kiemelt, bevitte a
nagy gépet, összerakta, elmondtuk az álmunkat, levetítettünk
részleteket, megmutattuk, kik csatlakoztak már hozzánk, elvitt
mosdóba, visszaültetett az autóba, bepakolta a gépet, majd engem, és hazavezetett.
Nagyon kimerültünk. Kezdtük elveszteni az erőnket, de belül éreztük, hogy ha ennek a filmnek meg kell születnie, akkor
meg is fog. Úgy éreztük, hogy nem találtuk még meg ehhez a
hiányzó csapattagot. Ajánlatok voltak, de olykor megalázóan
pofátlan ajánlatok, miközben tudtuk, mi van a kezünkben.
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Igazi szívvel-lélekkel már majdnem megvalósult valódi
csapatmunka, ami sokakból elővarázsolhatja az erőt. Őszintén
volt egy pont, amikor azt mondtuk, akkor elengedjük. Nem
olyan lesz, mint ahogy azt megálmodtuk. Ennyit bírtunk.
Aztán a több száz elutasítás után egy fantasztikus üzletember azt mondta, ennek olyannak kell lennie, amit megálmodtunk. Számíthatunk rá, és lesz a társproducere a Mosolykafilmnek.
Ő az az EMBER, aki korábban 1 000 db Te döntesz könyvet
rendelt tőlem, hogy azon a karácsonyon munkatársaihoz, családjához, barátaihoz eljuttassa a gondolataimat. Ő az az ember,
akinek köszönhetem az első kis autónkat, amibe be tudtam
szállni kerekesszékkel, és könnyedén eljutni edzésre vagy előadást tartani. Aki hónapokon keresztül biztosította az összes
kezelésemet, vitaminomat és a fizikai fejlődésem költségét.
Akinek így többek között hála 2014-ben egy év alatt eljutottam
az első nagy sikerig: 4 percig álltam egy botra támaszkodva.
Aki a háttérből csendben, elvárások nélkül igyekezett közelebb
varázsolni az álmomhoz. Olykor egy kedves szóval, biztatással.
Most pedig Ő az az ember, akinek köszönhetem, hogy lett a
film, amit megálmodtuk.
Gattyán György, újra és újra köszönöm a bizalmadat és a
támogatásodat! Nincsenek szavak rá, hogy mennyire hálás vagyok, hogy tehettem, tehettük, mit a belső hang súgott majd
helyett MOST.
#218 Lelkierő az élethez
Ha van valaki az életedben, akit most támogathatnál, tedd
meg! Akár csak azzal, hogy megkérdezed, hogy érzi magát,
tudsz-e valamiben segíteni. A figyelem felbecsülhetetlen érték!
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#219 Ez aztán a szuper hozzáállás!
Brigi barátnőm nemcsak barátnak fantasztikus, de anyának is,
ahogy párja, Bence, apának. Imádom, amiket és ahogy átadnak Marci gyermeküknek.
Bencének térdműtétje volt. Otthon volt bekötött lábbal, és
Marci – aki akkor 2 éves volt – olykor random odament hozzá,
puszit adott a térdére, és azt mondta:
– Gyógyul.
Vagy valamit csinált apukája körül, aki kérte, hogy vigyázzon a térdére, mire azt kérdezte: – Gyógyul?
Imádom, hogy nem a berögzült „bibis” vagy a „fáj a néni
lába” – itt ezt utólag gyakran hallottam – van, hanem sokkal
előremutatóbb, optimistább, és ez annyira szuper!
Köszi, Brigus és Bence, hogy egy szuper kis Lelket neveltek
a jövő generációjaként!
#219 Lelkierő az élethez
Ha újrakezdhetnéd a saját nevelésedet, min változtatnál?
És mi tart vissza, hogy azt meg is tedd?

#220 Ítélkező „Matyik” helyett
A hétvégén beültünk a tesómmal egy kávézóba, amolyan
csajos csevejre. Direkt olyan helyre, ahol tudtam, hogy van
növényi tej is a kínálatban. Forró csokira vágytam, ő meg
kávéra. Foglaltam a helyet, húgom meg a pulthoz ment rendelni.
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A mellettem lévő asztalnál ült egy apuka a nyolc év körüli
fiával, beszélgettek. A jelek szerint épp moziba tartottak, vagy
onnan jöttek. Aztán egy hirtelen mozdulatnak köszönhetően
az asztalon levő guszta, majdnem teli pattogatott kukorica a
földön landolt, szétszóródva a székek alatt és körülöttük.
De elterelte a figyelmemet a további eseményekről az, hogy
meglessem, tényleg a számomra jó dobozból öntik-e ki a forró
csokimhoz a „tejet” – és így elkerüljem a hasi rosszullétet. Mire
visszanéztem, már távoztak is.
Nehéz bevallanom – főképp magamnak –, hogy megítéltem
őket. Legfőképpen a szülőt. Simán ott hagyja a szétszóródott
kukoricát, ezzel pedig azt a példát mutatja gyermekének, hogy
ez lenne a helyes viselkedés?
Nem tetszett, amit láttam, de még kevésbé az érzés, hogy
ítélkezem, és közben nem is tudom, hogy mi lehet a valódi oka
a távozásuknak. Benne van a pakliban, hogy tényleg nem akarták összetakarítani, mert „minek”, úgyis összeszedi majd valaki, de az is lehet, hogy sietniük kellett valahova: moziba vagy
esetleg máshová, ami sokkal fontosabb ennél.
Próbáltam keresni a lehetséges érthető okokat, beindult a
felmentéseket kereső radarom. Biztosan mosdóba kellett sietnie az apukának – lehet, hogy ő sem bírja a tejet, és rohannia kellett. Vagy ugyanez történt a gyerekkel. Talán elnézték
az időt, és már várja őket anyuka a kistesóval, aki nagyon
nyűgös. Tucatnyi lehetséges okot tudnék kreálni, durvábbakat vagy enyhéket, de kevés esély van rá, hogy megtudjam
a valódit.
Végiggondoltam, hogy én mit tettem volna, vagy mit szeretek tenni hasonló helyzetben. Az, hogy kiborítunk valamit,
mindenkivel megeshet – egy véletlen vagy figyelmetlenség
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miatt butaság lenne hibáztatni magunkat vagy másokat –,
de ami utána jön, az már a mi felelősségünk. Arra jutottam,
hogyha nincs égetően fontos dolgom – amit a külvilág valószínűleg nem is tud –, akkor elnézést kérek, és szólók, hogy
kérem, takarítsák össze, vagy kérek egy seprűt, és magam teszem meg.
Megfordítva a helyzetet, van az ítélkezésnek egy másik oldala, amikor minket ítélnek meg.
Néhány éve otthon dolgoztam a gép előtt, mikor rám jött
egy fulladásos rosszullét. Úgy éreztem, segítségre van szükségem, amiben a férjem profi, ezért telefonáltam is neki. Ő
épp a piacon vásárolgatott addig nyugodtan, majd a hívás
után rohanni kezdett. Útközben elejtette a gyümölcsöket, de
ijedtében rohant is tovább haza hozzám „lazán ott hagyva”
azokat, hisz tudta, ritkán hívom apróság miatt, itt tényleg veszély van.
A pirosnál beelőzött egy nagy fekete autót, hogy elsők között indulhasson, ha zöldre vált a lámpa. Úgy gondolta, minden pillanat számít. Nyomta neki a gázt, de a következő pirosnál beérte a pasi, aki nem volt picike és izomtalan, de kopasz és
igazi Harley Davidsonos kemény legény igen…
Ordítva, habzó szájjal állt a kocsi mellett, hogy ő ott és akkor kiszedi a férjemet, és jól móresre tanítja.
– Nem ismered a KRESZ-t te... – hangzott a káromkodásokkal tarkított kérdés.
– Mielőtt letépnéd a fejemet, a feleségem rosszul van, és
azért sietek.
Mire a zordnak tűnő pasi arca megváltozott, és csak annyit
mondott:
– Hát akkor meg siess, b*zd meg!!!
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A piros narancsra váltott, és már ott sem volt. Hála az égnek, időben érkezett, és mára a történetből egy jelenet is született a Mosolyka – Majd helyett MOST filmbe, azt üzenve,
hogy ítélkezni nagyon könnyen tudunk, de érdemes megnézni
a másik oldalt is, mielőtt valakit csak a saját szemszögéből bírál
másokat, méghozzá nagyon élesen.
#220 Lelkierő az élethez
Nem kell elfogadnod más megítélését,
hogy tud adni a Mosolyka – Majd helyett MOST film
igaz története, inkább járj utána.
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#221 Ha, vagy amikor!
Lassan este hat óra, most még egyedül vagyok a lakásban Falatka kutyussal. Várjuk haza Sankót Pestről. Egy, pontosítva
kettő már-már pofátlan légy itt zümmög körülöttem napok
óta, de nem hajlandóak elhagyni a lakást, pedig már számtalan
módjuk lett volna rá. Én meg nem akarom leütni őket.
Sokkal szívesebben látnám, ahogy kirepülnek az ablakon,
és élnek tovább, de távol tőlem. Mellettem kókuszgolyók vegán
módra, és egy céklalé, amivel néhány órája szemezgetek, de
nem kértem meg már indulás előtt Sanyót, hogy nyissa ki, vagy
lazítsa meg a kupakot, így egyelőre csak rá-rápillantok, de sebaj,
mert dupla öröm lesz, amikor hazaér ő is, és meg tudom inni.
Akartam írni, hogyha hazaér, de gyorsan javítottam is magam fejben, hogy amikor…
Szerintem fontos, hogy hogyan és mit mondok vagy milyen
szót használok, mert apróságoknak tűnhetnek, de a gondolatainknak és a szavainknak hatalmas jelentőségük van.
A „ha” verziójú mondatban benne a lehetőség, hogy hazaér
vagy nem, azaz feltételesen fogalmazok.
Az „amikor” verzióban már csak a mikor a kérdés, az semmiféleképpen sem az, hogy épségben besétál-e az ajtón esetleg.
Lehet nem egyetérteni ezzel, vagy legyinteni, hogy „jaj
már”, de nekem sokkal jobban tetszik az amikor verzió.
Amikor szülők leszünk, akkor már biztos, hogy mikor elmegy itthonról pár órára a gyerkőc, mondjuk az osztálytársához, akkor azt fogom mondani, hogy szólj, kérlek, MIKOR
odaértél, a HA helyett.
Persze majd meglátjuk, hogy szülőként a gyakorlatban fog-e
menni. Az is teljesen emberi történet, hogy eltervezzük, hogy
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így vagy úgy fogja vagy biztos nem fogja tenni, mikor ő már
szülő lesz, aztán a gyakorlat nagyon mást mutat. A „Biztos,
hogy soha…” kezdetű mondatok megelevenednek, és mégiscsak megtörténnek, de ahogy az életben több helyen is, ilyenkor
kérdés, hogy mennyire vagyunk éberek, és vesszük észre, amit
teszünk, majd döntünk tudatosan, hogy hogyan folytatjuk.
Néha, amikor elveszem a mókuskerékben, meg tud ijeszteni, hogy mennyi nem tudatos dolgot csinálok még csak berögződésből. Ilyenkor szeretek megállni egy picit, és végiggondolni, hogy mit miért teszek, és tényleg szeretném-e.
Te szoktál ilyen „megállásokat” tartani!? Tudatosítani, hogy
valójában mit szeretnél és mit nem!? Őszinte tudsz lenni magaddal!?
#221 Lelkierő az élethez
Nagyon nem mindegy, hogy HA vagy AMIKOR!

#222 Ne állj meg az első „nem”-nél!
Ne állj meg, ha valamit igazán szeretnél!
A történet végén azt mondom: Ilyenekért is éri meg élni!
Apróságokkal adni és kapni!
Általában nem azért nem válaszolok a levelekre, kommentekre egyből vagy rövid időn belül, mert nem szeretnék. Van,
hogy csak elolvasni van időm, energiám, de olyan is, hogy
fejben már válaszolok is rá, de már nincs, aki leírja, miközben máshol vagyok, Ti meg még teljesen érthető módon nem
vagytok gondolatolvasók.
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Viszont türelmesek és kitartóak igen, és ezért külön imádatom Nektek!
Néhány perce rápillantottam a telefonomra...
Annyira hálás vagyok, tényleg kitartóak vagytok, mert így
ismét megvalósult valami szuper dolog!
Harmadszorra írt rám egy fantasztikus ANYA, aki könyvet
ír nagy fiáról (is), aki 9 éves és autista. Tragédia helyett szuper
hozzáállással éli meg, és elkezdte leírni a vicces történeteiket.
Ajánlást kért a könyvéhez.
Már először olvasva is egyből tudtam, hogy boldogan, de Ő
sem gondolatolvasó, így nem tudott róla.
Most viszont el is küldtem neki, mert már épp útban van a
nyomda felé a könyv, de adott még egy esélyt, hogy hátha majd
helyett MOST még, és IGEN! A könyvből egy bentlakásos intézményt szeretnének támogatni. Öröm a lelkemnek, és ezzel
az estémre fel is tette a mosolykoronát:
„Szavakba nem tudom önteni a hálát!
Úgy képzeld el, mint amit Neked jelentene J. K. Rowling válasza.”
Az aztán tényleg nagy dolog lenne!
Adrienn könyveit itt találjátok: www.tulipanoskert.com
#222 Lelkierő az élethez
Biztos van valaki, akinek most örömet tudsz okozni.
Tedd meg, és ne feledd, te is több leszel általa!
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#223 Megadod az esélyét?
Hihetetlen, de mégis igaz, de csak azért, mert megadtam az
esélyét!
Egy számomra nagyon fontos jelenetet vettünk fel a
Mosolyka – Majd helyett MOST filmhez. Egy gyerekkori viszszaemlékezést, amikor a születésnapom Ancusom által egy medencében volt, hogy könnyen tudjak mozogni, és igazi élmény
legyen a társaimmal a hangulat.
Előre egyeztettünk az Apcust játszó Csuja Imrével, hogy ő
is ott tudjon lenni, de sajnos úgy tűnt, hogy máshol van forgatása. Mivel az Ancust játszó Udvaros Dorottya is igen elfoglalt,
és a helyszín szabad kapacitása is szűkös volt, így döntöttünk:
megcsináljuk, ha így kell lennie, hogy nincs ott „Apcus”.
Aztán a felvétel előtt egy órával a mosdóban Sankó azt mondja:
– Próbáld meg felhívni Imrét, hátha pont erre jár!
Nézek nagy szemekkel!
– Erre szerinted mennyi az esély, hogy az egyik legnépszerűbb és foglalkoztatott magyar színész spontán ráér, és éppen
Siófokon van?
Felhívtam... és azt hittem, hogy ez egy MESE!
Imre azt válaszolta:
– Megyek, szívem, pont itt vagyunk a tanyán, Siófokon, fél
óra, és ott vagyok.
Tényleg ott volt, és pont úgy, ahogy Apcus. Ki nem hagyta
volna az ő pici Gyöngye szülinapját.
#223 Lelkierő az élethez
Mi az, aminek azért nem adtad meg az esélyét, mert
elsőre „hihetetlen”?! Megpróbálnád mégiscsak, kérlek?
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#224 A válasz a nagy kérdésre!
Láttam egy képet az interneten, amin két kis figura van. Az
egyik kezében egy kis üveg, rajta a felirat: Boldogság.
Majd azt mondja a másik:
– Azt hol találtad? Már mindenhol kerestem!
– Én magam csináltam! – válaszolt a másik.
Számomra ebben minden benne van. A boldogságot többségében magunknak tudjuk előidézni a hozzáállásunkkal, tudatosságunkkal és hálánkkal.
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#224 Lelkierő az élethez
Teremtsd meg azt, amitől most boldog tudsz lenni!
Mi lenne az? Cselekedj, majd helyett MOST!
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Ne felejtsd! Nagy örömmel fogadom, ha küldesz fotót,
hogy merre és kinél jár a Lelkierő az élethez könyvem,
vagy megosztod, hogy mit adott számodra
néhány igaz történet.
Ide várom izgalommal:
szepnapot@lelkieroazelethez.hu
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