


Egy kapcsolat folyvást újjászületik.

Napról napra, hétről hétre.

Ha akarod, egy életen át.

Akár ma is.
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Az én történetem

Tizenegy éves voltam, amikor érthetetlen dolog történt: elváltak 
a szüleim. Családunk kettészakadt, s mi édesanyámmal esseni né-
nikémhez költöztünk. Édesapámat ettől kezdve csak hébe-hóba lát-
tam, így éppen kamaszkoromra maradtam férfi példakép nélkül.

Nem tudtam, nem is akartam megérteni, miért ad fel egyszerre 
minden reményt, miért nem akar tovább együtt élni két ember, akik 
valaha szerették egymást, örök hűséget fogadtak és sokáig közös jö-
vőben bíztak. Pedig van két gyermekük, akik másra sem vágynak, 
mint hogy szüleik együtt maradjanak.

Az én szememben a szüleim összetartoztak. Ők azonban más-
ként gondolták. Mi történt, hogy az egykori szeretet így megválto-
zott, s mostanra képtelenek akár egyetlen nappal tovább is együtt 
maradni? 

Ez a kérdés nem hagyott többé nyugodni. Máig sem hagy. Miért 
olyan nehéz az embernek megőriznie a szerelmet?

Bennem nem alakult ki a családiasság érzése, ezért nagyon korán 
elköltöztem otthonról, és még az érettségim előtt megházasodtam. 
Végre családot akartam. Álmaim családját. De valódi példakép nél-
kül, kiegyensúlyozott családi viszonyok és használható minták hí-
ján nem voltam képes valódi, mély szeretetre. Ezt a szomorú tényt 
saját válásom is alátámasztotta. Biztonságra és meghittségre vágyva 
végül idegen karokban kerestem menedéket. A szex nyújtott ugyan 
némi vigaszt, de utána minden addiginál magányosabbnak és elve-
szettebbnek éreztem magam. Nem akartam elfogadni az egyedüllé-
tet, így hát egyre gyakrabban és vadabbul kerestem a mélységet és 
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az odaadást, noha magam képtelen voltam rá – kivéve talán azokat 
a röpke pillanatokat, amikor úgy hittem, szerelmes vagyok.

Gyűlöltem a reggelt, a vonatot, a repülőgépet, ami folyton új 
utakra vitt, közben a bús, magányos hőst játszottam. Szeretőnek 
elsőrangú voltam, társnak csapnivaló. Azok a képességek, amelye-
ket a nőktől eltanultam, nem vittek közelebb a valódi szeretethez. 
A szex, vagyis a testi egyesülés furcsamód még inkább eltávolított 
célomtól, a boldogságtól. Az igazi, őszinte szeretet elérhetetlen tá-
volságba került tőlem.

Rengeteg kapcsolatom volt, de éppen emiatt vált szinte mind-
egyik forró és zűrzavaros, futó kalanddá. Maradandónak csupán 
a mély szeretet iránti vágyam bizonyult. 

Ez a vágy már fiatalkoromban arra sarkallt, hogy mindent elol-
vassak, aminek a kapcsolatokhoz a legcsekélyebb köze is van: Fre-
ud, C. G. Jung, pszichológusok, terapeuták, tanácsadók és magatar-
tás-kutatók írásait. Pénzem nem lévén, néhanap még kisegítőként 
is dolgoztam a Deutsches Museum rendezvényein, csak hogy az 
engem érdeklő kongresszusok előadásait meghallgathassam. 

Úgy terveztem, hogy az iskolát majd pszichológiai és orvostudo-
mányi tanulmányokkal folytatom. Szemem előtt színészi sikereim 
ellenére is csak ez a cél lebegett. A sors azonban más útra terelt. 

Érettségi után színészi sikereim annyira elkápráztattak, hogy 
nem hagyhattam veszni ezt a tehetséget, nem cserélhettem fel 
a színpadot az egyetemmel. Titokban azonban mindig arra vágy-
tam, hogy egyszer a szívemet kövessem. Színészi pályafutásom 
mellett lassanként rákaptam egy másik, párhuzamos életre, amelyet 
egyre gyakrabban és következetesebben éltem.

Kis híján tizenöt esztendeig tanulmányoztam a reinkarnációs 
terápiát, és részt vettem különféle terápiás képzéseken. Beható-
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an foglalkoztam a Hellinger-féle családfelállítással, megismertem 
számtalan alternatív gyógymódot, érdeklődtem az egyensúlyi ál-
lapot visszaállításának technikái, a Rolfing-masszázs, valamint 
a transzcendentális meditáció és a jóga iránt. Mély és tartós hatással 
voltak rám Buddha, Alice Bailey, a Dalai Láma, Sri Nisargadatta, 
Ron Smothermon, Ken Keyes művei és keleti mesterek tanításai. 
A könyvek mindig a legjobbkor kerültek a kezembe, és rányitották 
szemem az igazi értékekre. Egy indiai utazás hatására végül vege-
táriánus lettem, és végre megértettem a mindennapos meditáció 
értelmét.

A valódi fordulatot azonban egy válságos helyzet hozta meg. 
Szakmai sikereim közepette ráébredtem, hogy hiába minden sze-
xuális kapcsolat, hatalom és hírnév, pénz és elismerés – az igazi bol-
dogságtól mindez végtelenül messze van.

Az egyetlen reménysugarat ebben a helyzetben az jelentette, 
hogy végre világosan felismertem ezt a tényt, és többé nem enged-
tem a siker csábításának. Megértettem, hogy nincs értelme küzdeni 
és ellenszegülni. Megadtam magam. Megadtam magam a sorsom-
nak, és azért könyörögtem, hogy végre megismerhessem a benne 
rejlő igazságot, amit az élet számomra tartogat. A lelkem mélyén 
biztosan tudtam, hogy az élet a dicsőségen és az önelégültségen kí-
vül egyebet is nyújt még nekem. Meggyőződésem volt, hogy vár 
még rám ennél nagyobb feladat – az életemnek mélyebb értelmet 
kell nyernie. Világrajövetelemnek nem lehetett csupán annyi célja, 
hogy egy ideig elszórakozzam, azután meghaljak. Bármi legyen is 
ez a mélyebb értelem, kész voltam átélni. Kész voltam vállalni az 
igazi feladatomat.

Aztán megtörtént a csoda. Egy teljes odaadással elmondott 
imádság után hirtelen egy másik világ tárult fel előttem. Ezután egy 
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időre teljesen magamba fordultam. Ebben egy berlini szerződés is 
segítségemre volt. Néhány hónapig csak esténként játszottam két 
órát a színházban, amúgy elzárkóztam a külvilágtól és meditáltam. 
Elképesztő, mit műveltem: lekapcsoltam a villanyt, a lakásból kiha-
jítottam mindent, ami megzavarhatta volna a gondolataimat, csak 
gyümölcsön és vízen éltem, és az életem értelmén gondolkoztam, no 
meg azon, hogyan találhatnám meg az igazi szeretetet. Mint később 
kiderült, esetemben ez a kettő szorosan összefüggött egymással.

Összeírtam, mi mindent várok az eljövendő kapcsolattól, és csa-
lódottan kellett megállapítanom, hogy én bizony nem tudnék meg-
felelni a kívánságaimnak. Képtelen lettem volna mindazt nyújtani, 
amit mástól elvártam. Vagy azért, mert hiányzott belőlem, vagy 
mert nem voltam képes rá. Nem tanultam meg elengedni és feltétel 
nélkül átadni magam, és ami a legfontosabb: képtelen voltam egy-
valaki mellett dönteni és kimondani, hogy rajta kívül az égvilágon 
senki sem kell, csakis ő, történjék bármi – mert mi van, ha rosszul 
döntök?

Ismét elfogott a kétség, ami folyton elzárta előlem az őszinte, 
mély szeretetet. De elegem volt már a tévutakból. Jól tudtam, hová 
vezetnek. Nem akartam többé körben járni: valakit megszeretni 
– elválni, megszeretni – elválni, megszeretni – elválni, megszeretni 
– elválni, megszeretni – elválni, megszeretni – elválni, megszeretni 
– elválni… Mennyi szóismétlés, ugye? Az életben még gyakrabban 
ismételgetjük ugyanezt. És mi történik a megszeretés és az elválás 
között? Ekkor vall kudarcot az ember.

Szóval, meguntam a félmegoldásokat. Nyújtani is akartam mind-
azt, amit elvártam. Igen ám, de ha nem voltam rá képes? (Ide, leg-
nagyobb meglepetésemre, meglehetően sok minden tartozott.) 
Nos, legalábbis készen akartam állni. Éreztem, hogy a vágyam erre 
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hajt, de nem tudom, hogyan tovább, hiszen nincsen benne tapasz-
talatom. Mindenesetre megvolt bennem a hajlandóság, hogy meg-
tanuljam és átéljem, bármekkora fájdalommal járjon is.

Amikor ezt eldöntöttem, csodálatos dolog történt. Elmúlt a szo-
rongásom. Nem kellett ezt vagy azt tennem, egyszerűen olyan le-
hettem, amilyen vagyok. Úgyis az történik, aminek történnie kell. 
Egyetlen tennivalóm maradt: mindig őszintének lenni. És becsüle-
tesnek. Mindig mindent elmondani, nem titkolózni, nem alakos-
kodni, nem csalni, nem színlelni azt, ami nincs, nem hazudni, tit-
kon összehasonlítgatni.

Az elmélet egyértelmű volt, de megvalósítható ez egyáltalán? És 
ami a legfontosabb: kivel?

A döntés mindenesetre megszületett. És mivel döntöttem, keres-
nem sem kellett tovább. Korábban ugyanis éppen a keresés miatt 
voltam örökké elégedetlen azzal, ami körülvett. Nem akartam to-
vább keresni. Kész voltam hagyni, hogy menjen minden a maga 
útján.

Ekkor ajándékozott meg a sors a lehető legnagyobb tanulsággal. 
Önként vállalt remeteségemben kollégáim rábeszéltek, hogy leg-

alább egyszer menjek el velük vacsorázni előadás után. Egykedvűen 
hagytam, hogy magukkal cipeljenek. Azon az estén új ismerősökre 
tettem szert, olyan dolgokról beszéltem, amelyekről még sohasem, 
és csodálkozva láttam, hogy beszélgetőtársaimat ez mélyen meg-
érintette – azután ismét visszahúzódtam magányomba.

Három héttel később megszólalt a telefon. Egy nő keresett, aki-
nek azon az estén megadtam a telefonszámomat. Erre emlékeztem, 
de arra már nem igazán, hogyan is nézett ki. Vagyis… de: szőke 
volt, karcsú, és nagy, vastag szemüveget viselt.

Telefonon is elbeszélgettünk röpke… négy órát. Végül indulnom 
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kellett a színházba. Másnap megint beszéltünk, ezúttal hét órán ke-
resztül. Mivel mindketten biztosak voltunk benne, hogy úgysem 
találkozunk, elmondtunk egymásnak mindent, kibeszéltük min-
den titkunkat, amelyeket valamiért csakis idegenekkel osztunk 
meg. Csodálatos volt. Ez a nyíltság olyan őszinte és meghitt volt, 
amelyhez foghatót korábban sohasem tapasztaltam. Két lélek nyílt 
meg egymás előtt, megkapó őszinteséggel, a szokásos álcák nélkül, 
egymáshoz minden távolság ellenére is oly közel.

A harmadik éjszaka után, egy újabb hétórás beszélgetést köve-
tően, miközben odakint már pirkadt, olyan szorosnak éreztük 
kapcsolatunkat, hogy elhatároztuk: együtt töltjük a szabadságun-
kat. Szerelmes vakáció egy parányi szigeten. Mivel én minden este 
a berlini színházban játszottam, ő pedig Bonnban, nem találkoz-
hattunk, maradt hát a telefonálás. Másnap, egy újabb végigbeszél-
getett éjszaka után, minthogy olyan jól megértettük egymást, úgy 
döntöttünk, hogy összeköltözünk, miután a szerződésünk lejár. Ő 
feladta a munkáját és a lakását. Képes volt őszinte odaadásra. Hat 
héten belül közös lakásba akartunk költözni Münchenben.

Az a néhány ismerősöm, akinek elmeséltem, mi történt, kötözni-
való bolondnak tartott. Vajon valóban az voltam?

Szerintem nem volt ebben semmi kockázatos. Ha nem teszem 
próbára azt a meghitt összetartozást, amelyet ezzel a nővel éreztem, 
egy életen át szemrehányást tehetek magamnak, amiért a nagy sze-
relmet elszalasztottam.

„De mi van, ha nem tetszik? Ha testileg nem illetek össze?” – kérdezték.
Akkor barátok leszünk. Hiszen mély, elszakíthatatlan lelki köte-

lék fűz össze minket. A feltétlen szeretet legfontosabb előfeltétele.
Eddig mindig máshonnan közelítettem. Először testi kapcsolatot 

létesítettem a nőkkel, és csak azután gondolkoztam el azon, hogy 
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egyáltalán összeillünk-e. A sors most furcsamód rákényszerített, 
hogy ezúttal fordítva csináljam. Csak akkor kerülhetett sor a két 
ember találkozását megkoronázó testi egyesülésre, miután létrejött 
a lelki kötelék, és egyértelmű döntés született. De ne vágjunk az 
események elébe…

Hatheti várakozás, hat hétig tartó telefonálás következett: elmé-
lyült beszélgetések, érzések, vágyak és persze félelmek megvitatása, 
mert mi van, ha a másik mégis meggondolja magát? Most végre át-
élhettem, amire annyira vágytam: feltételek nélkül, az adok-kapok 
számontartása és titkok nélkül szerettem, teljesen átadva magamat. 
Önmagamat adtam, és ettől az érzéstől teljesen felszabadultam.

Hat hét múlva elérkezett a nagy pillanat. Teherautót béreltem, és 
elmentem Brémába, hogy elhozzam őt. Még ma is jól emlékszem, 
milyen boldogan ültem az autóban, hátul a bútoraival, oldalamon 
pedig a világ legcsodálatosabb asszonyával. Mélységesen átjárt ez az 
érzés, és átjár mind a mai napig. Még ma is olyan ajándéknak érzem 
őt, aki előtt bármikor szabad az út.

Ennek immár tizenhárom éve. Azóta összeházasodtunk, és szü-
letett egy kislányunk. Átéltük a magunk válságait, amelyek minden 
kapcsolattal együtt járnak. Ez azonban egy cseppet sem tántorított 
el az elhatározásomtól. Ő az egyetlen nő az életemben, másra még 
gondolni sem voltam és vagyok hajlandó. Számomra nem létezik 
más. A beteljesüléshez odaadás kell. Az odaadás pedig nem oszto-
gatható.

Gyakran megkérdezik, hogyan bírjuk a kísértést éppen mi, akik 
a nyilvánosság előtt állunk és a legcsinosabb nőkkel és férfiakkal 
lépünk fel, folyton úton, kitéve a vágyakozással teli, csábító éjsza-
káknak, egyedül a hotelszobákban.
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Nos, a kísértés nem létezik. Ha az ember döntött, nincs többé 
kísértés. Ha az ember boldog, nem éri be egy szemernyivel sem 
kevesebbel. 

Ez ilyen egyszerű.
Akárhányszor meséltem erről vagy arról, hogy miért nem tu-

dunk odaadók lenni, beszélgetőpartnereim mindig mély megértés-
sel hallgattak. 

Idővel egyre gyakoribbá váltak az ilyen beszélgetések. Sokan 
tudatosan keresték a társaságomat, hogy elmondhassák mindazt, 
amit mások előtt inkább elhallgattak: gondjaikat, félelmeiket, sa-
ját kicsinységük érzését. Bármi volt is a látszat, a háttérben mindig 
a beteljesületlen szerelem, a szomorúság és a düh állt, amiért állító-
lag rossz kapcsolatban éltek, vagy mindig ugyanabba a hibába es-
tek, netán eleve nem is találták az igazit. A szakmai félelmek és gon-
dok mellett szinte mindig szó esett az őszinte, mély szeretet iránti 
vágyról is. Beszélgetőtársaimat ilyenkor mindig meglepi, amikor 
megkérdezem: miért is érnék be ennél kevesebbel?

Érdekes, hogy ezek a beszélgetések sohasem voltak egyoldalúak, 
mert mindig csodálatos dolog történt: én magam is kaptam. Engem 
is eltöltött, amit adtam, és hogy volt, aki befogadja. Így számomra is 
egyre természetesebbé vált ez az igazság.

Sohasem éreztem úgy, mintha én lennék az, aki mindezt mond-
ja, és aki felismerte, milyen szokások rabjai mások. Inkább az volt 
az érzésem, hogy egyszerűen kimondatott, az igazság. Olyasmit 
tudtam adni, ami több volt minden szónál. A beszélgetésekben két 
lélek tárult fel, mélyen megérintették egymást, és tudták, hogy ott, 
a mélyben rejlik az igazság.

Lassanként úgy vonzottam az embereket, mint a mágnes, és 
a beszélgetések egyre sokasodtak. Még a fogadásokon és más hiva-
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talos rendezvényeken is mindig azok kerültek mellém, akik min-
den igyekezetükkel életük megváltoztatására törekedtek. Ebben 
nem játszik szerepet a külső. A lelke mélyén mindenki egyformán 
vágyik a szeretetre. Azok, akik a nyilvánosság reflektorfényében 
állnak, néha sokkal tanácstalanabbak, mert nincs, akihez fordul-
hatnának. De egy beszélgetés után ők is elégedetten, reménnyel 
telve és mélyen megindulva utaznak haza.

A legfontosabb szabályt már rögtön az elején megtanultam: ké-
retlenül sohasem szabad válaszolni. Mindig várni kell, csendben, 
figyelmesen. Ez az, ami minden reklámszakembert kétségbe ejtene: 
nincs reklám, mégis egyre több a beszélgetés. Hamburgból, Frank-
furtból, Berlinből érkeznek emberek, csak hogy beszélhessenek ve-
lem. Úgy tűnik, a lélek tudja, hol kapja meg, amit keres. Úgy tűnik, 
mintha létezne egy „láthatatlan, intergalaktikus reklámhadjárat”.

Valamennyien ugyanarra vágyunk: boldogságra és szeretetre. 
Ez pedig átélhető. Csupán így kell döntenünk. És természetesen fel 
kell ismernünk, mi akadályoz meg abban, hogy végre így döntsünk. 
Egyfolytában döntenünk kell. Így vagy úgy, minden percben, még 
ebben a pillanatban is.

Az én életem csupán egy a sok közül. Ez az én életem. Erről tu-
dok írni és számot adni. De a szavaim igazsága megérinthet benned 
valamit: rég elfeledett tudást eleveníthet fel, így világosabban meg-
mutatkozik majd a saját igazad.

Csak abban higgy, amit a lelked mélyén igaznak érzel!
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Sóvárgás az igazi után

Valójában mindannyian ugyanarra vágyunk: életünk párját szeret-
nénk megtalálni. A társunkat, aki hozzánk hasonlóan gondolkodik 
és érez, aki mellettünk áll és hozzánk tartozik, aki elfogad olyan-
nak, amilyenek vagyunk, minden erényünkkel és hibánkkal együtt, 
és aki – természetesen – viszonozza a szeretetünket. Vagyis azt, aki 
megfelel nekünk. Nemritkán találkozunk is ezzel a társsal. Hiszen 
ő is legalább annyira vágyik erre, mint mi. Ő is a párját keresi.

Noha remekül illünk egymáshoz, mintha egymásnak teremtet-
tek volna minket, valami mégis megakadályozza, hogy vonzerőnk 
valóban hatásos legyen. Ez a „valami” mi magunk vagyunk. Mert 
e sóvár vágyakozás ellenére mégis mindent megteszünk, hogy az 
áhított kapcsolat ne jöjjön létre.

A következőkben azt fogom bemutatni, miféle rafinált módsze-
rekkel igyekszünk elzárkózni attól, hogy valódi társunkkal megis-
merkedjünk. És természetesen azt is, hogy mit tehetünk az igazi 
szeretet átélése érdekében.

Nem kell a párodat megtalálnod –
elég, ha magadhoz engeded.

Szomorú tény, hogy amikor a várva várt társ végre előttünk áll, 
legtöbbször mindent megteszünk, hogy az egymásra találást meg-
akadályozzuk. De vajon miért? És miért hiszik olyan sokan, hogy 
egyedül állnak, holott csodálatos párjuk van? Miért érzik magukat 
oly sokan magányosnak és elhagyatottnak egy kapcsolatban? Miért 
érzik, hogy a másik bántja és megalázza őket? Miért teher sok kap-
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csolat, és nem beteljesedés? Miért félünk, hogy sohasem találjuk 
meg az igazit? És ami még fontosabb: miért nem tudjuk megtartani?

Vannak, akik már régóta együtt élnek életük párjával, mégsem 
tudják – vagy akarják – ezt a tényt észrevenni. Inkább átélik a vá-
lás fájdalmát, semmint megtapasztalnák a szeretet mindent elsöprő 
érzését. De miért?

Vagy ami mostanában a leggyakoribb: küszöbön áll a nagy szere-
lem, de az ember foglalt.

Ha mással élsz, 
nem keresheted szabadon 

az igazit.

Ma az emberek láthatólag válogatás nélkül fogyasztják partne-
reiket. Kedvtelésből, puszta időtöltésből vagy abbéli félelmükben, 
hogy különben örökre egyedül maradnak.

Sokan inkább vállalják a magányt
egy értéktelen kapcsolatban

ahelyett, hogy életük párjára várnának.

Életünk során sok emberrel találkozunk. Olyanokkal is, akik szo-
rosabb kapcsolatra sem vágynak, nem hogy egy életen át tartóra. 
Sokan csupán a szerelem boldogságát vagy a szenvedély mámorát 
szeretnék átélni, szokásaikon vagy magukon azonban nem akarnak 
változtatni. Ezeknek az embereknek nem mi kellünk. Még akkor 
sem, ha egy darabig ezt hisszük.

Ha kevesebbel is beéred, 
ne csodálkozz, 

hogy kevesebbet is kapsz.
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Mély sebet hagyhat, ha felismerjük, hogy őszinte szeretetünket 
a másik észre sem veszi vagy valamiért nem fogadja el. Az elsza-
lasztott lehetőség sokáig nyomaszthat. Akár egész életen át. Az iga-
zi, mélységes szeretetből táplálkozó kapcsolat csakis az elhatározá-
sunktól függ. Határozd hát el magad!
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A szeretet aranyszabályai

Az itt leírt szabályok önismeretünket és fejlődésünket segítik, tehát 
nem arra valók, hogy társunktól kérjük számon őket, vagy kapcso-
latunkat az általuk szabott korlátok közé szorítsuk. Sohasem szabad 
abba a hibába esnünk, hogy társunktól e szabályok betartását köve-
teljük vagy csöndes szemrehányással neki ajándékozzuk a könyvet, 
mintha kettőnk közül neki lenne nagyobb szüksége rá.

Ez a te könyved. Ezek a te szabályaid. Neked mutatnak utat a mély, 
őszinte szeretethez. De csakis akkor, ha te fogadod meg őket.

A társadhoz fűződő viszonyodat csak úgy változtathatod meg, 
ha te változol.

Ha beszélgetni szeretnél társaddal a könyvről vagy fejezeteiről – 
tedd, de csak azért, hogy segítségével jobban megismerd önmagad. 
Ha nyílt és őszinte vagy, talán ő is megváltozik majd. De ezt soha-
sem követelheted tőle. Ezzel ugyanis csak a saját igazadat akarnád 
ráerőltetni, és ez még jobban eltávolítana benneteket egymástól.

Ez tehát a te könyved, mert te vágysz boldog kapcsolatra. Ne 
használd hát fegyverként! A különbséget könnyű észrevenni: aki 
haragban van társával, amikor ezt olvassa, az valószínűleg inkább 
őrá nézve tartja kötelezőnek e szabályokat, és nem önmagára.
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1. szabály 

A párkeresésben a szex nem segít

Most vagy mindörökké?

Habár a legtöbben életünk párjára vágyunk, furcsamód mégis külső 
jegyek alapján kezdünk neki a keresésnek. Pedig tudjuk, hogy hosz-
szú távon nem érjük be a külsőségekkel. Ilyenkor ugyanis másmi-
lyen értékek számítanak. Tudjuk is, milyenek: azok, amelyeket alap-
vetően fontosnak tartunk. És mert ezek olyan fontosak számunkra, 
okvetlenül szakításhoz vezet, ha a másikban nem találjuk meg őket. 
Akkor aztán megint csak oda lyukadunk ki, ahová a legkevésbé 
sem akartunk: magunkra maradunk egy újabb csalódással.

Pedig ő sem volt rossz társ, 
csak éppen nem ő volt az igazi.

Persze ezt előre nem tudhattuk. De miért nem?
Talán azért, mert kapcsolatunk kezdetén nem is igazán érdekelt. 

Természetesen nem állt szándékunkban ismét csalódni, ellenkező-
leg – tiszta szívünkből reméltük, hogy ezúttal sikerül. Nem akar-
tunk tovább egyedül lenni. Ám úgy tűnik, néha éppen ez a vágyunk 
tesz vakká minket minden egyébre. Mindig azt kapjuk ugyanis, 
amit kívántunk, jelen esetben azt, hogy ne legyünk egyedül. Arról 
szó sem volt, hogy leendő kapcsolatunknak egy életen át ki kell tar-
tania. De miért nem?
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Mit is kerestünk tulajdonképpen? Életünk párját. Hát akkor mi-
ért nem találtuk? Miért értük be kevesebbel? Talán, mert önkén-
telenül is valami mást kerestünk? Olyasmit, ami kezdetben sokkal 
fontosabbnak tűnt? Lehet, hogy a hangsúlyt nem a kapcsolat tartós-
ságára helyeztük, hanem arra, hogy az adott pillanatban ne legyünk 
magányosak? Talán egyszerűen csak örültünk, hogy találtunk vala-
kit, aki csodál és kíván minket, s elfeledteti velünk a magányunkat? 
Talán hirtelen felbukkant valaki, akinek tetszettünk, és ez hízelgett 
a lelkünknek? Az ő szemében egyszerre szépek, fiatalok és vonzók 
lettünk újra. Tőle újból megkaptuk, amit oly sokáig nélkülöztünk: 
az elismerést és a nagyrabecsülést. Ez pedig olyan csodálatos érzés 
volt, hogy mellette minden egyéb eltörpült. Vagy talán csak egy kis 
érzékiségre vágytunk? Csak tudni akartuk, hogy még mindig von-
zónak talál-e a másik nem?

Számtalan okot felsorolhatnánk, egyvalami azonban biztos: csak 
a pillanatnyi élmény csodájára figyeltünk, és nem arra, hogy a kap-
csolat életre szóló-e. Ez önmagában még nem baj. Így részünk le-
hetett egy forró kalandban vagy egy kis dédelgetésben, ami azon-
ban kénytelen-kelletlen véget ért, amint a bűvölet alábbhagyott, és 
kiderült, micsoda különbségek vannak közöttünk. A szakítás előre 
látható volt, ezért szemrehányást tenni vagy a másikat okolni nem 
érdemes. Hiszen megkaptuk, amit akartunk. Ha tetszik, ha nem, 
a kérésünk teljesült – legfeljebb nem azt kértük, vagy nem pontosan 
azt, amire valójában vágytunk. Akinek tehát bűnbak kell, most már 
tudja, hol keresse. Úgy bizony: saját magában.

Ez a te életed. Te formálod ilyenné. 
Ki más lenne hát érte felelős?
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Ne lepődjünk hát meg, ha megint ott találjuk magunkat, ahon-
nan elindultunk, és kezdhetjük elölről a keresést. Helyesebben: 
nem is a kiindulási ponton találjuk magunkat, hanem egy lépéssel 
mélyebben. Hiszen ismét gazdagabbak lettünk egy csalódással. Úgy 
érezzük, kihasználtak minket, és nem érünk semmit. A röpke ka-
land után nem marad más, csak a magány.

Ami számomra becses,
arra várni is érdemes.

(Marilyn Monroe)

Ha már az elején, vagyis még mielőtt közelebbi kapcsolatba ke-
rülünk, jobban megismertük volna leendő társunk lelkivilágát, 
értékes jellemvonásait, gondolkodásmódját és persze indítékait, 
valószínűleg rájöttünk volna, hogy vele tartós kapcsolatra nem szá-
míthatunk, ezért jobb, ha bele sem kezdünk. De nem így tettünk. 
És ennek is volt valami oka.

Lehet, hogy nem bíztunk eléggé a jövőben vagy azt hittük, ennél 
jobbat úgysem találunk. A lelkünk mélyén talán úgy éreztük, jobb 
nem is jár, így aztán beértük azzal, aki elsőként az utunkba akadt. 
Pedig rosszul tettük. 

Neked is pontosan az jár, amiről hiszed, hogy jár neked.

Mi szabunk irányt az életünknek. Egyes-egyedül mi. Vagy kor-
látokat állítunk és kevéssel is beérjük, vagy szabadnak érezzük ma-
gunkat, és csak a legjobbat fogadjuk el. Ám ha valóban a legjobbat 
akarjuk, néhány dolgot el kell határoznunk. Az első, hogy a jövőben 
csak olyasmit keresünk, amit igazán akarunk is.

Tehát, mit szeretnél? Egy életre szóló társat? Akkor őt keresd – és 
ne érd be kevesebbel!




