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Dr. Wayne W. Dyer előszava

Egy életre szóló szeretet fűz a gyermekekhez, legfőképpen a cse-
csemőkhöz és kisgyermekekhez. Ha a szobában egy gyermek is van, 
óhatatlanul magára vonja a figyelmemet. Nyolc gyermek apjaként 
számtalan órát töltöttem csupán azzal, hogy minden egyébről meg-
feledkezve belemerültem a legújabb családtag tekintetébe. Ezekben  
a békés pillanatokban tettem fel nekik néma kérdéseimet Istenről és  
a születés előtti, formákat nélkülöző világról.

Életem számos óráját azzal töltöttem, hogy a padlón fekve köz-
vetlen kapcsolatot igyekeztem kiépíteni ezekkel a kis jövevényekkel. 
Régóta elbűvöl az a tény, hogy minden gyermek kész személyiséggel 
jön világra. Gyakran kérem a kisgyermekeket, akik éppen csak kezdik 
használni az emberi nyelvet, hogy meséljenek, milyen volt, mielőtt 
megszülettek volna ebben a testben. Lényegében ez a könyv is egy 
ilyen beszélgetésnek köszönheti a keletkezését. A szerzőtársam, Dee 
Garnes és az éppen csak beszélni tanuló kisfia között lezajló párbe-
szédről Dee előszavában esik még szó.

Ebben a könyvben sok más szülő gyermeki bölcsességről szerzett 
tapasztalatait is összegyűjtöttem a saját kisgyermekeim élményeivel 
együtt. Azok a visszajelzések pedig, amelyeket Dee és én kaptunk a 
világ minden tájáról e könyv hatására, immár teljes mértékben meg-
győztek arról, hogy az élet sokkal több, mint az a kis szelet, amit ebben 
a földi testben élünk le. Ebbe a kifürkészhetetlen, végtelen, mindany-
nyiunk számára felfedezésre váró világba éppen a legfiatalabb nemze-
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dék által nyerhetünk bepillantást, hiszen ők még nincsenek itt annyi 
ideje, hogy teljesen elfelejthették volna.

Mindig is szerettem William Wordsworth Óda: A halhatatlanság sej-
telme a kora gyermekkor emlékeiből című versét, amelynek egy részlete 
így szól: „Születésünk csak álom s feledés”1. Csak akkor értettem meg 
igazán, miről is szól ez a vers, amikor belenéztem a saját újszülött 
gyermekeim szemébe. A teljes emberi élet egy álom csupán: az ember 
alszik, álmodik, és amikor reggel felébred, elfelejt minden csodálatos 
élményt, amelyet álmában átélt. Néhány morzsa azonban általában 
megmarad az emlékezetünkben, főképp, ha az álom után nem sokkal 
ébredtünk. Csak az ölemben fekvő új kis csodára pillantva érthettem 
meg teljesen Wordsworth szavainak igazságát.

Ha a születés is egy álom, talán a gyermekek sem felejtettek el min-
dent, és ez volt az az ötlet, amely ezt a könyvet is életre hívta. Az itt 
összegyűjtött visszaemlékezések olyan gyermekektől származnak, 
akiknek még maradt néhány morzsányi emlékük, mint azoknak a fel-
nőtteknek, akik álmukból ébredve próbálják felidézni, hogy mi tör-
ténik, amikor minden éjjel újra meg újra visszatérnek álmaik varázs-
latos birodalmába, ahol végtére is az életük majdnem egyharmadát 
töltik.

Dee és én a történetek ezrein rágtuk át magunkat, amelyek egy-
től egyig ezekről az emlékmorzsákról szóltak. Azok közül az esetek 
közül, amelyek velem és a saját gyermekeimmel történtek meg, és 
amelyekről mindeddig azt hittem, teljesen egyedülállóak, nem egyről 
hamarosan kiderült, hogy általános jelenséget tükröznek. Számtalan 
majdnem megegyező válasz érkezett arra, hogy a gyermek hogyan 
emlékszik a szülei megválasztására, a kizárólag számukra látható 

1 Ferencz Győző fordítása
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képzeletbeli barátok mibenlétére, ugyanabban a családban leélt előző 
életekre, Istennél tett látogatásokra és hasonló kérdésekre.

Manapság már teljes tudományos irodalom bizonyítja az előző éle-
tek valóságos voltát és az emberek között járó angyalok létezését, sőt 
nekem magamnak is volt egy rendkívül mély nyomot hagyó spirituá-
lis utazásom az egyik előző életembe. Számos tiszteletre méltó tudós-
sal való érintkezésem folytán az elmém megnyílt a végtelen spirituá-
lis valóság létezésének befogadására. Ezeknek a kis teremtményeknek 
a szavain keresztül azonban, akik épp hogy csak idekerültek, és még 
mindig hordozzák a lelkükben a mennyország egy darabját, bárki 
megismerheti a túlvilág rejtelmeit. Ezt a könyvet nekik ajánlom.

Wordsworth is erre hívja fel a figyelmet a Halhatatlanság sejtelmé-
ben: „létünk csillaga, lelkünk, mely velünk kél/messziről ered, és/
véget nem mivelünk ér … jövünk az Istenből, ki otthonunk.”2 A kis-
gyermekek kézzelfogható bizonyságait hallva jön rá az ember, hogy 
ezeket az apró teremtéseket még mindig betölti otthonunk, a menny. 
Annyi mindent tanulhatnánk tőlük…

2 Ferencz Győző fordítása



Emlékek a mennyről

Az egyik kedvenc szakaszom A csodák tanításából a következő:

„Isten emlékezete mindig a csendes elmébe érkezik el. Ez az emlékezet 
nem érkezhet el oda, ahol konfliktus van, mert az önmagával harcban 
álló elme nem emlékszik az örökkévaló szelídségére.”3

Az itt következő történetek olyan kisfiúktól és kislányoktól származnak, akik 
még nem tettek meg akkora utat ebben az énközpontú világban, hogy az el-
méjük konfliktusba keveredhetett volna önmagával. Lényegében tehát azok 
a gyerekek, akik bizonyságot tettek a létezés előtti állapotokról szóló emlé-
keikről, még tiszta, kétségektől mentes elmével rendelkeznek, amelyben 
a belső érzések még nem ütköznek azzal a sok mindennel, amit a felnőt-
tek mondanak nekik; azok a felnőttek, akik már elfeledték a saját elméjük 
csendjében valaha ragyogott örök világosságot.

A legbelső igazságokat csak az igazán csendes elme képes közvetíteni, 
amely még nem kényszerült rá, hogy elfogadja a felnőtt társadalom, a kul-
túrák és vallások által belésulykolt valóságot. Az ebben a fejezetben olvas-
ható bizonyságtételek olyan kisgyermekektől származnak, akikben még itt, 
ebben a valóságnak nevezett anyagi világban is él még a valódi, magasabb 
rendű létezés emléke.

3 Lovasi Gábor fordítása

1. fejezet
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Az itt bemutatott történeteket a világ minden tájáról érkező hozzászó-
lások és visszajelzések ezrei közül választottuk ki. Bár elmondhatom, hogy 
az elmém csendes, az utam során nyilván sokat felejtettem már a születés 
előtti világ emlékeiből. Az elmém még nem képes felfogni a végtelenséget, 
de azt igen, hogy egy végtelen univerzumban, ahol nincs kezdet és nincs 
vég sem térben, sem időben, mindig is létezik bennünk és körülöttünk va-
lami kezdet és vég nélküli, állandó láthatatlanság. Ezzel természetesen nem 
a fizikai formák láthatatlanságára gondolok, hanem a formák nélküli vég-
telenségre, amelyet magukban foglalnak, és amely soha nem született és 
soha nem hal meg.

Itt jutnak előnyhöz a kisgyermekek, akik anélkül tudják elmesélni az 
előző létezéshez fűződő emlékeiket, hogy egy cseppet is törődnének vele, 
mások mit szólnak hozzá. Amikor az egyik lányom, Serena még kicsi volt, 
álmában gyakran beszélt egy olyan nyelven, ami senkinek sem volt ismerős 
a családból. Képes volt felidézni emlékképeket az előző életeiből, sőt egy-
szer ezt közölte a feleségemmel: „Te nem vagy az igazi anyám. Emlékszem 
az igazi anyámra, de az nem te vagy.”

Mindenkit, aki ezeket a történeteket olvassa, arra buzdítok, amit egy 
Tilopa nevű indiai bölcstől tanultam, aki a 10. században élt: „Legyen az el-
méd mindenre nyitott, de semmihez sem kötődő.” Engedd, hogy békédben 
ismét rátalálj Isten emlékére, amely még mindig ott él a tudatod csendes 
rejtekében.
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Életem egyik legbehatóbb élménye az akkor nyolcéves fiamhoz kötő-
dik.

Sean mindig is érzékeny lelkű, nyílt tekintetű, napfényes lelkű és 
sugárzó mosolyú gyermek volt. Én az a fajta anya voltam, aki minden 
szeretetével igyekszik kielégíteni a gyermeke minden fizikai igényét, 
de valami hiányzott a kapcsolatunkból, a megfoghatatlan kötődés, 
amit annyira el akartam érni, és mégis képtelen voltam létrehozni. 
Akkoriban még nem volt meg a kellő spirituális tudásom ahhoz, hogy 
rájöjjek, mi is ez, csak annyit tudtam, hogy Sean megérezheti a hiá-
nyát. Próbáltam ragaszkodó szeretettel kompenzálni, de a hiányérzet 
egyre jobban gyötört, és egyre több szigort és dühöt váltott ki belő-
lem. Nem akartam ilyen lenni, nem akartam így érezni, de úgy tűnt, 
mintha az érzés önálló életet élne.

Egy nap, amikor már kezdtem túlzásba vinni a szigort, Sean, miu-
tán ágyba dugtam, elkezdett megállíthatatlanul zokogni. Annyi rész-
véttel a hangomban, amennyivel csak tudtam, megkérdeztem, hogy 
mi a baj. Erre azt válaszolta, hogy a mennybéli édesanyját akarja.  
A kérdésre, hogy mit akar ez jelenteni, azt felelte, hogy a mennyben 
lakó édesanyjával akar lenni, mert ezt a világot nem tudja elviselni 
többé. Ez a válasz megijesztett. Kedvesen megkérdeztem tőle, hogy 
mi az, amit a mennybéli édesanyjától megkapott, de tőlem nem. Így 
felelt: „Igaz szeretet.”

Látván, hogy a fiam mennyi fájdalommal hiányolja azt, amit pedig 
annyira megérdemelt volna, szinte éreztem, ahogy ellágyul a szívem. 
Ott, abban a pillanatban kétségem sem volt afelől, hogy amit mond, 
színigaz. Amikor tovább beszélgettünk erről, elmesélte, hogy a menny-
béli édesanyja és Isten hogyan küldték, hogy engem válasszon földi 
anyjául, és azt mondta, emlékszik, hogy bennem volt, és sötét volt.

Amikor megkértem Seant, hogy írja le, hogy nézett ki Isten, azt 
mondta, hogy leginkább szeretettől áradó fehér fényözönre hasonlít. 




