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BEVEZETÉS

Ez a könyv gyógyító elvek gyűjteménye. Saját személyes, illetve pszichológusi 
tapasztalataimon alapul, amelyeket 1971 óta gyűjtögettem össze, ebből tizen-
egy éven át házassági tanácsadóként.
 Némelyik lecke egyszerűnek tűnhet, de ez az alapelvek egyszerűsége. Tu-
dom, hogy ezek az elvek a gyakorlatban működnek. Néhány ezek közül az 
elvek közül a Psychology of Vision (A látomás pszichológiája) magvát alkotja, 
amelyet a doktori disszertációm óta fejlesztek. Pszichológusi gyakorlatomban 
számtalan, cso dával határos átalakulásnak voltam tanúja. Mindennapi éle-
temet is ezeknek az elveknek a jegyében élem, különösen olyan helyzetben, 
amikor valamilyen probléma adódik.
 Észre fogják venni, hogy számos elv túlmutat a hétköznapok bölcsességén. 
Ez nem véletlen. Sokukra meglepő, felkavaró tapasztalatok árán tettem szert, 
részben a tudattalanban végzett kutatásaim eredményei. Bár sokkal több van 
az elménkben, mint amit ez a könyv felfedhet, kezdetnek azért megteszi.
 Ez a könyv nyíltan transzcendentális. A transzcendentalizmus, bármilyen 
névvel is illetjük, tapasztalatom szerint az emberi gondolkodás létfontosságú 
része.
 Akár hisz ennek a könyvnek, akár nem, akár tetszik Önnek, akár nem, úgyis 
hasznára válhat, ha gyakorolja.
 Végezetül, ezt a könyvet ajándéknak szánom – útmutatónak, hogyan lás-
suk a világot másképpen, fájdalom nélkül. Rengeteg, érzelmek okozta fájdal-
mat láttam életemben. Mostanra megértettem, hogy ha nem is minden, de
a legtöbb fájdalom teljesen szükségtelen. Ez az én ajándékom – az az őszinte 
vágy, hogy az Ön életében meglegyen az a szeretet és boldogság, amit megér-
demel.
 Ugyanakkor ezt a könyvet részben én is ajándékba kaptam azoktól a tanítók-
tól, pszichológusoktól,  bölcs és jószívű emberektől, akik segítettek tanulni, 
majd a rosszul megtanultakat helyesbíteni az idők során. Ez a könyv szívből 
jövő köszönetem nekik.
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HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A KÖNYVET?

Isten hozta a kapcsolatok kalandos világában! Az Ha fáj, az nem szerelem 
azoknak az elveknek a vizsgálata, amelyek egy kapcsolatot működőképessé 
tesznek. Gratulálok ahhoz a döntéséhez, hogy hajlandó önmagát fejleszteni! 
Javasolom, hogy lelkesen és elkötelezetten lásson neki megérteni és sikereseb-
bé tenni kapcsolatait. Ezeknek az elveknek a segítségével minden párkap csolati 
problémáját megoldhatja, és ezentúl élvezheti a kapcsolatait, tanulhat belőlük, 
és fejlődhet általuk. A kapcsolatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy szeressünk, 
örömöt érezzünk és gyönyörködjünk. Azonban ezeknek a gyógyító elveknek 
az ismerete nélkül a kapcsolataink pokollá válhatnak. Ennek a könyvnek
a célja abban segíteni, hogy a kapcsolataink révén a mennyországban érezzük 
magunkat. Így a kapcsolatunk példaképpé, továbbá a gyógyulás és átalakulás 
eszközévé válik mások számára. Ha megfelelően tekintünk rá, egy kapcsolat
a leggyorsabb módja a fejlődésnek, és ez a könyv útmutatóul szolgál ehhez.
 A könyvet többféleképpen lehet használni; az olvasó dönti el, hogy számára 
mi válik be a legjobban. Eredetileg úgy terveztem, hogy egy egyidejű modellre 
épüljön. Ez azt jelenti, hogy ha véletlenszerűen felüti a könyvet bármelyik ol-
dalon, vagy ha megérzésből választ egy számot 1 és 366 között, akkor azt a 
lec két találja meg vagy oda vetül az első pillantása, amelyik az Ön számára 
most a legfontosabb. Rejtélyes módon valahogy mindig azt a leckét választjuk 
ki, amelyet a leginkább szükséges megismernünk és megértenünk. Ez a mód-
szer különösen jó konkrét problémák esetében, de arra is használható, hogy 
minden kapcsolatunkban tudatosabbak legyünk. A másik módszer az, hogy 
naponta egy leckét olvasunk, az elsővel kezdjük, és sorba vesszük az év napjait. 
366 lecke van a könyvben összesen, egy szökőév minden napjára egy. A nap 
folyamán idézze fel a lecke mondanivalóját, és gyakorolja a feladatot, ahány-
szor csak lehetséges. Ahhoz, hogy ez a könyv ne csak elméletben, hanem a 
gyakorlatban is hasson, javasolom, hogy legjobb képessége szerint hajtsa végre 
a feladatokat naponta.
 Nincs olyan probléma, ami ne valamilyen kapcsolatra lenne visszavezethető. 
Ezzel a könyvvel most lehetősége nyílik arra, hogy jobbá tegye az életét. Most 
megvan az eszköze ahhoz, hogy más szemmel nézze önmagát, a kapcsolatát és 
a világot. Kívánom, hogy a szeretet és az aloha szelleme járja át az életét.
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1. A KÖZELSÉG MINDENT MEGGYÓGYÍT

Bármi bánt minket egy kapcsolatban, bármi miatt vannak kérdéseink, kéte-
lyeink vagy fájdalmaink, bármi is a probléma, a megoldást akkor találjuk 
meg, ha igazán elkezdünk közeledni a társunk felé. Az, ha a társunkat elér-
jük és egy magasabb szinten kapcsolódunk hozzá, bármilyen sebet begyógyít. 
Elmúlik a fásultság, a kétség, az unalom, a félelem, az önmagunk értékével 
szembeni kétely és az üresség, ami néha megjelenhet minden kapcsolatban. 
Ha teszünk egy lépést a társunk felé, az nem jelenti azt, hogy feladjuk a saját 
álláspontunkat vagy értékrendünket – csupán annyit jelent, hogy a szeretetben 
közeledünk feléje.

Feladat
Ma szánjon időt arra, hogy maga elé idézze a társával kapcsolatos problémáját. 
Képzelje el, hogy elindul felé, és érezze, hogy egyre közelebb kerül hozzá. Amikor 
eléri őt, akkor maga mögött hagyja a problémákat, a fásultságot, a kételyt és
a félelmet, és együtt van vele.
 Ha bárkivel nézeteltérése van vagy eltávolodott tőle, akkor induljon el felé. 
Megteheti ezt a szó szoros értelmében vagy felhívhatja az illetőt, vagy levelet 
írhat neki. Őszintén ossza meg vele az érzéseit, nem azért, hogy megváltoztassa 
őt, hanem, mert az a szándéka, hogy ne hagyja kettejük közé állni ezt a prob-
lémát, mert vele akar lenni, mert fontosnak tartja, hogy elindultak egymás felé, 
és mert fontosabb Önnek a társa, mint az adott probléma.
 Ne hagyja, hogy bármi is megakadályozza a szándékában. A szeretet az, ami 
leginkább számít. Ne csapja be önmagát! Ha eléri azt, akit szeret, akkor csak 
hasznára válhat, hogy ez a személy a szövetségese, a barátja, a szerette, és végső 
soron az, aki Önt megmenti.

2. MINDEN OLYAN VISELKEDÉSFORMA,
  AMI NEM SZERETET, AZ A SZERETET IGÉNYLÉSE

Figyeljen oda azokra a különböző viselkedésformákra, amelyeket a kör-
nyezetében tapasztal. Melyik szeretetteljes? Melyik nem? Azok a viselkedés-
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formák, amelyek nem szeretetteljesek, valójában szeretetet kérők. Ha kife-
jezetten ellenünk irányul a támadás, az azt jelenti, hogy a mi szeretetünket 
szomjazzák. Ha az ilyen viselkedésre nem úgy reagálunk, hogy védjük ma-
gunkat, hanem úgy, hogy közeledünk a támadónkhoz és adunk neki valamit, 
akkor szövetségesre teszünk szert. A jelenlegi támadónk a jövőben hűséges 
lesz hozzánk, jóban-rosszban egyaránt. Most azonban neki van szüksége a sze-
retetünkre.
 Vannak emberek, akik nem tudnak szabadulni a fásultságtól, mások meg 
az ellenségességtől. Emlékezzünk arra, hogy milyen érzés nehéz helyzetben 
lenni, és hogy milyen segélykiáltásokat hallattunk mi, amikor olyan nagy baj-
ban voltunk, hogy azt szóval nem is tudtuk kifejezni. Ugyanígy azok is, akik 
bennünket támadnak, valójában segítségért kiáltanak, és a mi szeretetünkért 
esedeznek. Ha körülnézünk, észre fogjuk venni, hogy kinek a kérését kell meg-
hallgatnunk, ki felé kell elindulnunk és kin kell segítenünk.

Feladat
Ma gondoljon arra az emberre, aki a legtöbbet támadja Önt az életben. Képzelje 
el, hogy itt van és hogy közeledik hozzá, megértve, hogy a támadása valójában 
segítségkérés volt. Vajon milyen segítségre van ennek az embernek szüksége? Ho-
gyan segíthetne neki? Hogyan reagálna Ön ösztönösen az ő kérésére? Felhívná? 
Írna neki? Adna neki valamit? Beszélne vele?
 Ha segít ennek az embernek, rá fog jönni, hogy ő az, aki tudja a választ az 
Ön problémájára – ha nem most, hát a jövőben. Lehet, hogy ez nem közvetlenül 
fog megtörténni, hanem a saját elméjének az a része vetítődik ki, amelyet ez az 
ember képvisel, és ha rajta segít, akkor egyúttal magán is segít.

3. A MEGBOCSÁTÁS MEGVÁLTOZTATJA
A NÉZŐPONTUNKAT

A megbocsátásban az a legszebb, hogy felszabadít a megrögzöttségünkből. 
Felszabadít az áldozat szerepéből és az olyan helyzetekből, amelyek nincsenek 
ínyünkre. A megbocsátás megváltoztatja a nézőpontunkat. És ha valamit 
másképpen látunk, akkor már változik is az életünk. Alapvetően minden gyó-
gyulási folyamat lényege, hogy megváltoztassuk a nézőpontunkat és más meg-
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világításban lássuk a dolgokat. A megbocsátás lehetővé teszi számunkra, hogy 
olyan módon éljünk, ami az adott helyzet fölé emel bennünket; ily módon
a helyzet is megváltozik.
 Vannak, akik attól félnek, hogy a megbocsátás örökre az áldozat szerepébe 
zárja őket, és újra meg újra kihasználják őket. Ez azért nem igaz, mert a meg-
bocsátás a kapcsolat jellegét változtatja meg és egyúttal megváltoztat minket 
is és a másik felet is. Ha úgy érezzük, hogy nincs kiút egy adott helyzetből, 
vagy ha valaki bánt minket, akkor arra van szükségünk, hogy megbocsás-
sunk. Minden probléma, kísértés, nyugtalanság és minden látszattevékenység, 
ami valójában elkerülő jellegű, azért van, mert félünk a változástól. A félel-
meinket a bűntudatunk mögé rejtjük, és mivel nem tudunk szabadulni ebből
a helyzetből, sem a rossz érzéseinktől, nem vesszük észre, milyen változást 
hozna és mennyire meggyógyítana a megbocsátás. A megbocsátás az, ami se-
gít megszabadulni a félelemtől és a bűntudattól egyaránt.

Feladat
Ma vessen egy pillantást az életére. Vegye számba azt, amiben hiányt szenved és 
a konfl iktusos helyzeteket. Ezeken a területeken zsákutcába jutott, és nem mer 
továbblépni. Vizsgálja meg a betegségeit és a sérelmeit; mindegyik mögött egy 
olyan helyzet rejlik, amikor úgy döntött, hogy nem bocsát meg valakinek. Most 
időzzön el a betegségein. Emlékezzen arra, hogy minden probléma hátterében 
valamilyen kapcsolat áll, és minden olyan helyzet, ami látszólag valami mással 
kapcsolatos, végső soron az emberi kapcsolatainkra vezethető vissza.
 A mai nap minden órájában gyakorolja a megbocsátást az élete egy adott 
területén, akár egy emberhez, akár egy helyzethez kapcsolódóan. Mondja 
magában a következőket: „Ebben a helyzetben megbocsátok neked (az illető 
neve), így én szabad leszek. Ebben a helyzetben (megnevezem a helyzetet) meg-
bocsátok, így én szabad leszek.” Egyetlen percnyi abszolút őszinteség, amíg ki-
mondjuk ezeket a szavakat, elegendő ahhoz, hogy felszabadítson minket.
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4. NEM ÉN BOCSÁTOK MEG, HANEM
RAJTAM KERESZTÜL BOCSÁTANAK MEG

A megbocsátás olyasmi, amit választunk: egy kérés, hogy felszabaduljunk, 
hogy felszabadítsuk a helyzetet és a környezetünkben lévő embereket. Ez nem 
olyasvalami, amit mi magunk teszünk. Ez a mi választásunk, ami lehetővé 
te szi, hogy a kegyelem átáramoljon rajtunk és megváltoztassa a dolgok ál-
lását.
 Olyan helyzetekben, amelyek meghaladnak minket, ahol nem látjuk a ki -
utat, illetve ha teljesen el vagyunk keseredve és nagy fájdalomban van részünk, 
akkor kérjük a Fennvalónkat, hogy adjon megbocsátást. Így ki tudunk mozdul-
ni a nemakarásból és a félelemből, és hagyjuk, hogy a Fennvaló cselekedjen 
helyettünk.
 
Feladat
Ma háromszor – reggel, délben és este – üljön le, és válasszon ki egy olyan helyze-
tet, amelyet megoldhatatlannak lát, amellyel kapcsolatban úgy érzi, hogy túlnőtt 
Önön. Szánjon rá öt percet, hogy elgondolkozzon ezen, és kérje meg a Fennvalót, 
hogy segítsen és adjon megbocsátást, hogy a helyzet ezáltal megváltozzon.
 Ez a szabadulása napja. Hagyja, hogy elárassza a megbocsátás áldásos ereje. 
Ez szabaddá teszi és ráébreszti arra, hogy a Fennvaló kegyelméből bármi lehetséges.

5. AZ ELKÖTELEZETTSÉG ÉS
A SZABADSÁG EGY ÉS UGYANAZ

Az elkötelezettség más szóval annak a mértéke, hogy mennyire adjuk ma-
gunkat egy adott helyzetben. Sokan azért félnek az elkötelezettségtől, mert 
azt hiszik, hogy az rabszolgaság, vagyis elvész a szabadságuk. Ez a félelem 
gyermek kori szabadsághiány következménye vagy olyan kapcsolatokból 
fakad, amely ben feladták önmagukat azért, hogy másoknak megfeleljenek. Ez 
a hamis elkötelezettség, olyan képzettársítás,  amivel mindenkinek szembe kell 
néznie és amit meg kell gyógyítani a kapcsolataiban. Ez az, ami rabságban és 
áldozat szerepben tart bennünket.
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 Az elkötelezettség sem nem rabszolgaság, sem nem áldozat. Az elkötelezett-
ség maga a szabadság. Kétfajta szabadság létezik. Az egyik a dolgoktól való 
függetlenség szabadsága, olyan szabadság, amelyben elmenekülünk attól, ami 
zavar. A másik az igazi szabadság, ami belülről fakad, a dolgok felé irányuló 
szabadság, olyan szabadság, amit minden helyzetben, az elkötelezettségünk 
és annak hatására érzünk, hogy adunk. Például, ha olyan munkánk van, amit 
nyűgnek érzünk, ami áldozat, mert kényszerből csináljuk, akkor nincs benne 
semmi öröm, és nem kapunk semmit belőle. Úgy érezzük, hogy nincs választá-
si lehetőségünk. De ez nem igaz. Mindig van választási lehetőségünk. Választ-
hatjuk azt is, hogy elkötelezetten, teljes szívvel végezzük a munkánkat. Ez
a választásunk lehetővé teszi, hogy túllépjünk a munkakörünk szabta határo-
kon és érezzük az elkötelezettség szabadságát.
 Van-e élet azután is, hogy elköteleztük magunkat? A válasz: igen, mert 
amit adunk, az szabaddá tesz. Ez a szabadság lehetővé teszi, hogy meglegyen
a mozgásterünk és hogy oly módon kapjunk, ahogy azelőtt nem. Lehetővé te-
szi, hogy megbékéljünk önmagunkkal és ne kelljen félreállnunk vagy menekül-
nünk. Az elkötelezettség segít arra összpontosítani, ami fontos, és segít fel-
építeni az életünket.

Feladat
Ma az a dolga, hogy valaki vagy valami iránt elkötelezze magát. Valakit azért 
kell választania, mert ez a választás jobbá teszi őt. Amennyivel jobb lesz ennek 
az embernek az élete, annyival fogja Ön szabadabbnak érezni magát. Tehát,
ki az? Úgy lesz képes kapni, ha tud adni. Ha valamit választ, aminek többet kell 
adnia önmagából, vajon mi legyen az? Bármi vagy bárki iránti elkötelezettsége 
a szabadságot jelenti.

6. A MÁSIK SZEMÉLY, AKI RÉSZT VESZ EBBEN
A KAPCSOLATBAN, AZ ÉN CSAPATOM TAGJA

A felismerés, hogy valakivel egy csapatban játszunk, lehetővé teszi, hogy kap-
junk tőle. Lehet, hogy ő az, aki közbelép és segít nekünk. Más emberek tudnak 
adni nekünk ugyanúgy, ahogy mi is tudunk adni másoknak.
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Feladat
Ma tegye fel magának azt a kérdést, hogy valóban úgy viselkedik-e, mintha 
az Önnel kapcsolatban levő emberek, különösen a legközelebb állók, a csa-
pattársai lennének. Tudatában van-e annak, hogy ők is részei az életben való 
előrehaladásának, hogy őáltaluk több esélye van arra, hogy nyerjen? Rájött-e 
arra, hogy ha ők sikeresek, akkor Ön is az? Vagy idegenként kezeli őket? Vagy 
úgy viselkedik, mintha az ellenségei lennének? Harcol velük azért, hogy kinek az 
igényeit elégítsék ki először? Ha vesztenek vagy ha kudarcok érik őket, az nem 
véletlen. Ez azért van, mert Ön versenyzett velük, mintha az ellenfél csapatában 
lennének, hogy megmutassa nekik és az egész világnak, hogy Ön a jobb.
 Kezdje azzal a napot, hogy kiválaszt valakit, aki közel áll Önhöz, a családban 
vagy a munkahelyén, akivel úgy bánt, mintha az ellenfél csapatában játszana. 
A nap hátralevő részében viszonyuljon úgy hozzá, mint a saját csapattársához, 
előbb gondolatban, majd érzésben, legvégül a cselekedeteiben.
 Ma este válasszon valakit, akit igazán szeret – a társát vagy valakit, aki kedves 
Önnek –, és gondoljon rá úgy, mint a csapattársára. Ha ő győz, Ön is győz; ha 
sikert arat, az az Ön sikere is. Támogassa őt. Legyen találékony abban, hogyan 
állhatna oda legjobban az Önnek legkedvesebb személy mellé.

7. A TÁRSAM NEM AZÉRT VAN,
HOGY KIELÉGÍTSE A VÁGYAIMAT

Egy kapcsolat eleje gyakran valami csodálatos ragyogás. Azt hisszük, hogy az 
a kapcsolat a mennybe repít, hogy megtaláltuk azt az embert, akitől mindent 
megkapunk, amire szükségünk van. Ha mégsem így történik, akkor rögtön 
pokollá válik a kapcsolat.
 Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, azt hinni, hogy a társunk 
dolga úgy gondoskodni rólunk, mintha az édesapánk vagy az édesanyánk 
lenne. Ha azt várjuk el tőle, hogy megadja nekünk, amire szükségünk van, 
azzal lényegében lehúzzuk a kapcsolatot, mert akár megadja azt, ami nekünk 
kell, akár nem, minden rossz érzésünkért őt fogjuk hibáztatni. Ha valamilyen 
szükségletünk nincs kielégítve, el fogjuk várni tőle, hogy áldozatot hozzon 
értünk, azért, hogy gondoskodjon rólunk. Ily módon bármit tesz is a társunk, 
úgysem leszünk elégedettek. Egy kapcsolatnak nem ez a célja.
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 Egy kapcsolat célja a boldogság, ami nem attól függ, hogy a társunk teljesí-
ti-e a mi vágyainkat. A boldogság forrása az, ha mi magunk képesek vagyunk 
kapcsolatot teremteni, adni és kapni, és áthidalni a különbségeket, hogy a bi-
zalom magasabb szintjén ötvözzük a kapcsolatunkat.

Feladat
Ha úgy érzi, hogy nem boldog, akkor vizsgálja meg a magatartását a társával 
szemben. Ha úgy érzi, hogy az ő életcélja az Ön igényeinek való megfelelés, ak-
kor változtasson a hozzáállásán. Lépjen túl ezen a hibán. Döntsön máshogy. 
Vegye észre, hogy a társa azért van, hogy közösen teremtsenek, hogy kapcsolód-
janak egymáshoz, beszéljenek egymással, együtt haladjanak előre, kéz a kézben 
és együtt gyógyítsák a sebeiket, amíg teljesen boldogok nem lesznek.

8. MINÉL JOBBAN IRÁNYÍTOM A TÁRSAMAT,
ANNÁL UNALMASABBÁ VÁLIK

Amikor a kapcsolat elkezdődik, a társunkat rendkívül vonzónak látjuk. Elra-
gadtatással és izgalommal tölt el a lénye. Később ugyanazok a dolgok, ame-
lyek kezdetben izgalmasak voltak, veszélyessé válnak számunkra. Próbáljuk 
ellenőrzésünk alá vonni őket és lezárni a vonzó tulajdonságoknak ezt a 
területét, mert azt akarjuk, hogy csak nekünk legyen részünk benne, másnak 
ne. Persze, ez így nem lehetséges. Ha a vonzó tulajdonságokat valamelyik 
területen el zárjuk, akkor azok elkezdenek minden területen megszűnni. Ha 
irányítani akarjuk a társunkat, hogy biztosak lehessünk benne, azáltal unal-
massá is tesszük. Mi magunk teremtjük meg az unalmat a magunk számára.
 Ha hajlandók vagyunk feladni az irányítást, és hagyjuk, hogy a társunk 
vonzó legyen, akkor felkavarjuk magunkban a félelmet és a fenyegetettség 
érzését. Ha hajlandóak vagyunk ezt megtenni, akkor újra részünk lehet a kez-
deti izgalomban. Ha ez túl ijesztő a számunkra, akkor ahelyett, hogy a tár-
sunkat korlátoznánk, közöljük vele a félelmünket, mert ez az út a gyógyuláshoz 
vezet. Az, hogy a társunk vonzó, mindenki számára ajándék, ugyanúgy, mint 
az, hogy mi magunk vonzók vagyunk.
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Feladat
Ma kezdje el felszabadítani a társát az irányítása alól. Lehet, hogy itt az ideje be-
szélni neki arról a félelméről, hogy vonzó adottsága miatt elveszítheti őt. Mondja 
el neki, hogy mennyire fontos Önnek és milyen nagyra tartja ezt az adottságát. 
Mondjon le az irányításról. Mondjon le a zsarolásról. Hagyja, hogy a társa ön-
maga legyen, és gyönyörködjön benne.

9. HA ELVENNI PRÓBÁLOK VALAMIT,
AKKOR ELUTASÍTÁSBAN LESZ RÉSZEM

Ha lopva el akarunk venni valamit a társunktól annak leple alatt, mintha ad-
nánk, akkor megbántásban, elutasításban és szívfájdalomban lesz részünk. Ha 
úgy érezzük, hogy elutasítanak, akkor vessünk egy pillantást arra a helyzetre, 
amelyben azért adtunk, hogy elvegyünk valamit cserébe. Akkor érezzük ma-
gunkat elutasítva, ha rácsapnak a mézes bödön felé nyúló kezünkre.
 A teljességnek nincsenek elvárásai. Senki sem utasíthat el bennünket, ha 
semmire sincs szükségünk. Ha úgy megyünk előre, hogy csak adunk, és sem-
mit sem kérünk cserébe, akkor nem fognak félrelökni, mert olyankor ellenáll-
hatatlanok vagyunk. Nem számít, hogy a másik ember hogyan viselkedik, mert 
nem akarjuk irányítani, hogy az igényeinknek megfeleljen. Akkor is szeretjük 
őt, ha félrelök, mert semmit nem akarunk kapni tőle.
 Senki sem állhat útjába a szeretetünknek, annak, hogy adjunk. És ez az, 
amit igazán akarunk: adni. Adni lehet akár több ezer mérföldnyi távolságból 
is. Csak akkor érhet sérelem, ha azért adunk, hogy kapjunk.

Feladat
Ma engedje el azt, amit kapni akart, és adjon teljes szívvel. Támogassa a társát 
anélkül, hogy bármit is elvárna cserébe. Adni nem annyit tesz, mint mani-
pulálni vagy áldozatot hozni azért, hogy valamit kapjunk helyette. Ha igazán 
adunk, azzal előrelépünk, kinyílunk, lélekben nagyobbá és jobbá válunk. 
Ezáltal elnyerjük és élvezhetjük annak a gyümölcsét, hogy adtunk – vagyis 
magát a szeretetet.
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10. HA FELISMERJÜK AZT, AMI ÖSSZEKÖT,
AKKOR SZERETETBEN, MEGBOCSÁTÁSBAN

ÉS ÖRÖMBEN VAN RÉSZÜNK

A kötelékek megléte a dolgok természetes állapota. Nem mi teremtjük újra, 
csak felismerjük azt, ami már létezik. Ha rájövünk erre, akkor átlépünk az 
elkülönültség illúzióján, és megtapasztaljuk az együttlét érzését, ami energiával 
tölt fel és megerősít. Önmagunkban érezzük a teremtőerőt.
 Ha ragaszkodunk az elkülönültség illúziójához, akkor elszalasztjuk az alkal-
mat arra, hogy meggyógyuljunk, és ezáltal még nagyobb fájdalmat és látszóla-
gos elszigeteltséget okozunk magunknak.
 A gyógyulás egyik formája, hogy térjünk vissza oda, ahol a fájdalom kezdő-
dött, és teremtsünk újra kapcsolatot mindenkivel. Miután az elkülönültség té v-
eszméje tisztázódik, a kötelékek meglétének tudata lép a helyébe, és megtapasz-
taljuk a szeretetet, a gondolataink megosztását, ami megbocsátást nyújt és örömet.

Feladat
Ma vizsgálja meg azt a területet, ahol eltávolodást érzékelt, és vegye észre a létező 
kötelékeket. Lehet, hogy eddig csak a különbségekre fi gyelt. Most nézzen a dolgok 
mélyére, és vegye észre azt, ami összeköti az emberekkel, keresse azt, ami közös 
Önben másokkal és amiben egy velük. Amint egy közös pontot felismer, a többi 
is megmutatkozik.
 Ha nehéz helyzetben van, akkor gondoljon arra, ami közös Önben másokkal, 
mert ily módon észre fogja venni a köteléket, a gyógyulás módját, a szeretetet és 
az örömöt. Meglátja, milyen bőségben lesz majd része.

11. HA ÚGY AKARUNK MANIPULÁLNI VALAKIT,
HOGY A BŰNTUDATÁT AKARJUK FELÉBRESZTENI,

A SAJÁT SZÍVÜNK TÖRIK ÖSSZE

Az összetört szív azt jelenti, hogy vesztettünk egy hatalmi játszmában. Alap-
vetően kísérlet arra, hogy a másikban bűntudatot gerjesszünk azzal a céllal, 
hogy eleget tegyen az elvárásainknak vagy azt tegye, amit mi akarunk. Ez az 
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érzelmi zsarolás egyik fajtája. Az, hogy megpróbáljuk a másikat irányítani, 
sem boldoggá nem tesz, sem az igényeinket nem elégíti ki, csak még véresebb 
hatalmi játszmához vezet.

Feladat
Ma, ahelyett, hogy távolodna a társától, közeledjen hozzá. Ne használja az érzé-
seit úgy, mint egy furkósbotot, hogy rávegye a társát arra, amire akarja. Ahelyett, 
hogy harcolna a társával és különféle manipulációs technikákat alkalmazna vele 
szemben, adjon neki ajándékot. Ez lehet vásárolt tárgy vagy érzelmi ajándék,
a lényeg az, hogy önként és teljes szívvel adja.
 Azt azonban tudnia kell, hogy ha valaki szakított Önnel, az ajándéktárgyat 
is a manipuláció eszközének tekintheti, és mint ilyet, elutasíthatja. Ebben az eset-
ben adjon inkább lelki ajándékot, például megbocsátást, elengedést, hálát vagy 
kötöttségek nélküli szeretetet. Amekkora ajándékot ad, olyan mértékben lesz Ön 
szabad.

12. MINDEN VÉDEKEZÉS MÖGÖTT
EGY RÉGEBBI FÁJDALOM REJLIK

Minden védelmi vonalunk és mindenki más védelmi vonala mögött fájda-
lom rejlik. A régi fájdalom ellen védekezünk. A baj az, hogy a védekezés nem 
feltétlenül gátolja meg a fájdalmat, de feltétlenül meggátolja, hogy jó dolgok-
ban legyen részünk.

Feladat
Ma itt az ideje átélni a védekezés mögé rejtett fájdalmat, bátran szembenéz-
ni vele és felismerni, hogy csak látszat. Keresse meg, hogy miben védekezik Ön 
vagy valaki más. Ahol más védekezik, ott fájdalom és szükség van. Ha felteszi
a kérdést önmagának, hogy mire van szüksége a másiknak, és megadja neki, ak-
kor rá fog jönni, hogy az illető feladja a védekezését és elindul Ön felé.
 Találja meg önmagában a rejtett félelmeket úgy, hogy azokra a területekre kon-
centrál, ahol menekülni vagy támadni szokott. Ezek a védekezés legmegszokot-
tabb formái. Most vegyen erőt magán, és élje át az érzéseit. Élje át a régi félelmét, 
amíg nem végez vele magában. Ne feledje, egyetlen érzés sem lehet hatalmasabb 
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Önnél. Vegye sorra az éréseit, amíg békére nem lel magában. Miután ezt meg-
tette, akár el is dobhatja a páncélját. A védelemre fordított energiája, valamint 
a védelmi vonalai mögötti érzésekre fordított energiája felszabadul, és a saját 
életére fordítható lesz. Így ismét visszakerül a keringésbe, és ismét tud kapni.

13. AZÉRT IRÁNYÍTOK, MERT NEM BÍROM
ELVISELNI, HA VALAMI TÚL JÓ

Az irányítás minden formája önvédelem. Azonban az irányítás csak ápolja és 
növeli a fájdalomtól való félelmünket. Emögött az a félelem rejlik, hogy ha 
felhagynánk az irányítással, akkor minden nagyszerű lenne, és túl jól éreznénk 
magunkat. Olyan jó lenne, hogy feloldódnánk ebben az érzésben, teljesen 
elvesznénk, megszűnne minden cél, és meghalnánk. De a helyzet az, hogy csak 
az egónk próbál halálfélelmet kelteni bennünk. Ha felhagynánk az irányítás-
sal, nem mi halnánk meg, csak az egónk, és akkor úgy éreznénk magunkat, 
mintha a mennyországba kerültünk volna.

Feladat
Ma vizsgálja meg az életét. Milyen szembeszökő irányítást lát benne? Ne feled-
je, hogy képes arra, hogy másokkal irányíttassa önmagát. Ez alapvető dolog, és 
mégsem ismerjük fel. Képesek vagyunk úgy szervezni a dolgokat, hogy ne érez-
zük nagyon jól magunkat, mert azt hisszük, hogy azt nem bírnánk ki. Adjuk fel 
az irányítást, és nagy jutalomban lesz részünk. Ma nagy ajándékot kaphat.

14. AHHOZ, HOGY AZT KAPJAM
EGY KAPCSOLATBAN, AMIT AKAROK,
AZT LÁTOM ÉS ÉRZEM, AMIT AKAROK

Az a képességünk, hogy egy kapcsolatban azt képzeljük, lássuk, érezzük vagy 
akár halljuk, amit akarunk, valóságot teremt. Az agyunk nagy alkotó. Gyakran, 
ha egy kapcsolat a gyógyulás folyamatában van, olyan mellékhatásokat tapasz-
talunk, amelyeket nem akarunk, és úgy tűnik, mintha a dolgok rosszabbra 
fordulnának. Ha ilyenkor nem tévesztjük szem elől a gyógyulást, amire vá-
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gyunk, és hagyjuk, hogy lássuk és érezzük, akkor gyorsabban és könnyebben 
elérhetjük a célunkat. Eközben emlékezzünk arra, hogy mi a célunk és mi az 
igazság: ha nincs benne igazi nagyság, akkor az nem az igazság.

Feladat
Mai célja azt érezni, hogy mire vágyik a kapcsolatában. Gondolja át, hogy mit
a kar ebben a kapcsolatban. Mi történik? Érezze, majd engedje el. Lássa, majd 
engedje el. Ne ragaszkodjon ahhoz a képhez, amit maga előtt lát; legyen tudatában 
annak, hogy a saját elméjét programozza. Ez a folyamat segít kinyilvánítani és 
létrehozni azt a helyzetet, amire vágyik. Ne ijedjen meg, ha kezdetben úgy tűnik, 
mintha a dolgok rosszabbra fordulnának. Ez csak azt jelenti, hogy elkezdődött
a gyógyulás és rejtett mérgező anyagok szabadulnak fel és törnek a felszínre. Eköz-
ben ne veszítse el a kapcsolata vágyott képét, és ossza meg, amenynyire csak lehet-
séges. Ezáltal kimozdul a jelenlegi helyzetéből, és megindul a gyógyulás útján.
 Az elme erejének semmi sem szabhat gátat. Az igazságnak semmi sem vethet 
gátat, és az igazság része az öröm, a boldogság és a szeretet.

15. HA AZT AKAROM, HOGY EGY BIZONYOS
IGÉNYEMET KIELÉGÍTSÉK, AKKOR AZT ADOM,

AMIRE ÉRZÉSEM SZERINT SZÜKSÉGEM VAN

Minden fájdalom abból származik, amire érzésünk szerint szükségünk van, 
és a félelemből, hogy ezt nem kapjuk meg. Más szóval: félünk attól, amit 
elveszíthetünk, vagy attól, amivel kapcsolatban úgy érezzük, hogy hiányzik, 
és ahelyett, hogy elfogadnánk a félelmünket, elnyomjuk és ellenállunk neki, 
ami fájdalmat okoz. Minél kevésbé fogadjuk el a félelmünket, annál jobban fáj; 
minél jobban ellenállunk, annál nagyobb a félelem és a fájdalom.
 Bizonyos helyzetekben az igény burkoltan is megnyilvánulhat. Például le-
het, hogy úgy érezzük, hogy több szexre van szükségünk és hogy hajlandóak 
vagyunk szexet adni a nappal vagy az éjszaka bármely órájában. Azonban le-
het, hogy amit adnunk kell, az nem maga az aktus, hanem több szexuális ener-
gia. Az adásnak ez a magasabb szintje létrehozza azt, amire érzésünk szerint 
ebben a pillanatban szükségünk van.
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Feladat
Ma vizsgálja meg mélyebben az igényeit. Mi az, amire szüksége van? Adja meg 
ezt azoknak, akiktől elvárja. Anélkül, hogy rájuk kényszerítené az adományát, 
adja oda a kiszemelt személyeknek. Adja meg nekik a legnagyobb szükségletének 
az érzését, adja meg az energiáját. Ha úgy általában mindenkitől szeretne va-
lamit, akkor bőkezűen adjon mindenkinek. Ha egyvalakitől szeretne egy bi-
zonyos dolgot, akkor hasonlóan adjon.

16. A DOMINANCIA IGÉNYE
A FÉLELEMBŐL SZÁRMAZIK

Ha olyan helyzetben vagyunk, amelyben dominanciára törekszünk, vagy ha 
valaki rajtunk akar uralkodni, akkor az valószínűleg a lelkünk mélyén rejlő, 
ijedt gyermektől származik. Ha valaki uralkodni próbál rajtunk, akkor úgy 
kell erre reagálnunk, mintha ijedt gyermek lenne. Ha erre az igényre meg-
nyugtatással és támogatással reagálunk, akkor nem fogjuk úgy érezni, hogy 
elnyomnak minket.
 Ha mi akarunk uralkodni, akkor lényünk egyik része fél. Ha beszélnénk a 
félelmünkről, nemcsak megkönnyebbülnénk, hanem egyúttal nagy ajándékot is 
adnánk a másik embernek. A beszéd, a másik iránti érdeklődés és a megbocsátás 
meggyógyíthatja a félelmet, egyúttal nagy ajándék a másik ember számára is.

Feladat
Ma minden olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy dominál, közölje a félelmét 
azzal a személlyel, akit elnyom. A beszéd kigyógyít a félelemből. Minden olyan 
helyzetben, amikor másvalaki uralkodik Ön fölött, bánjon úgy vele, mintha ijedt 
gyermek lenne. Ha érdeklődést mutat, azzal kigyógyítja a félelméből. Minden 
olyan helyzetben, ahol dominancia nyilvánul meg, forduljon a másik felé, beszél-
gessen vele, és bocsásson meg neki is és önmagának is.
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17. BÁRMILYEN KONFLIKTUSBAN
ELTÉRŐ MÓDON VISELKEDNEK,
DE AZONOS MÓDON ÉREZNEK

Az igény, hogy valamilyen elhatározásra jussunk, és annak a kulcsa, hogy egy 
konfl iktust helyrehozzunk, az a felismerés, hogy, habár mindenki máskép-
pen fejezi ki magát, az érzések mindkét félben ugyanazok. Például a félelem 
megnyilvánulhat harcban vagy menekülésben; a bűntudat megnyilvánulhat 
vissza húzódásban vagy támadásban. Mindkét esetben az eltérő reakciók egy 
és ugyan azon tőről fakadnak.
 Ha elkezdünk az érzéseinkről beszélni, akkor olyan, bizalmas hangulatot 
teremthetünk, amelyben van egy közös pontunk. Ebből a közös pontból, ebből 
az egyetértésből kibontakozik a megértés és a közelség. Bármit élünk is át, az 
érzékelteti azt, amit mások átélnek, még ha a viselkedésük homlokegyenest
az ellentéte is a miénknek.

Feladat
Ma fi gyeljen oda azokra az emberekre, akikkel konfl iktusban áll. Szánjon rá időt 
és gondolkozzon el azon, hogy mit érez ebben a helyzetben. Ha már jól megérti 
ezt az érzést, akkor küldje el a másik félnek azt, ami hite szerint meggyógyítja 
azt az érzést, amelyben osztoznak, és áldja meg őt.

18. AZ ÁLDÁS AZ ÖNFELÁLDOZÁS ELLENSZERE

Amikor olyan helyzetben vagyunk, amelyben áldozatot hozunk, akkor érték-
telennek tartjuk önmagunkat. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók ahhoz, 
hogy egyenlő felek legyünk, és kényszert érzünk, hogy feladjuk önmagunkat 
és csak másokért tegyük, amit teszünk.
 Az áldás az áldozat ellentéte: arra vágyunk, hogy a másik félnek és az adott 
helyzetnek jó legyen. Az áldás olyan, mintha azt mondanánk: „Erős vagyok. 
Képes vagyok adni ebben a helyzetben, és az áldásom jobbá teszi ezt a helyze-
tet. Nincs szükségem arra, hogy önfeláldozó legyek. Képes vagyok áldást adni.” 
Ha az energiánkat, a szeretetünket és a jókívánságainkat adjuk, akkor megvál-
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toztatjuk a helyzetet. Ha eddig úgy éreztük, hogy önmagunkat adtuk fel, most 
kezdjük felismerni saját értékünket.

Feladat
Ma áldjon meg mindenkit, különösen akkor, ha kísértést érez rá, hogy ítélkez-
zen valaki felett. Mondjon le az ítélkezésről, mondjon le arról a kísértésről, hogy 
önfeláldozó legyen, és áldjon meg mindenkit, akivel kapcsolatba kerül.

19. AZ IGAZSÁG A KÖTELÉKEK LÉTEZÉSE

Látszatvilágban élünk, ahol úgy tűnik, mintha mindenki egyedül lenne. Olya-
nok vagyunk, mint a szigetek a tengerben: ha a tenger kiszáradna, egyetlen szá-
razföldből emelkednénk ki. Hasonló módon, bár úgy érezzük, mintha külön en-
titások lennénk, az elménk legmélyebb rétegében csak egyetlen elme létezik. Ez az 
össz-elme, a szeretet elméje. Aki megvilágosodik, az az egész világot egységként 
érzékeli. Aki bepillantást nyer a mennyországba, az rájön, hogy a magasabb tu-
datosság igazsága az egység, az egységesség. Ezért van az, hogy a világ gyógyu-
lásának titka a közeledésben és az elkülönülés illúziójának leküzdésében rejlik.

Feladat
Ma reggel hunyja be a szemét, és képzelje el magát csecsemőként az anyja kar-
jában, amint apja és egész családja körülveszi. Érezze, hogy mennyire szeretik. 
Talán nincs meg mindenük, nincs sok pénzük vagy nagy házuk, de együtt van-
nak, örülnek Önnek, és hálásak azért, hogy velük van. Érezze, hogy mennyire 
szeretik, függetlenül attól, hogy mit gondol és hogy miben hisz. A szeretetük 
és az Önnel való kapcsolatuk erős kötelék. A fájdalom látszata mögött ott van
a kötelékek igazsága. Feledkezzen meg az elkülönültség érzéséről. Csak arra gon-
doljon, hogy mennyire szeretik és mennyire szükségük van Önre.
 Este képzelje el, hogy Isten tartja karjában. Feledkezzen meg a gondjairól és 
az aggályairól, mindenről, ami nyomasztja, és hagyja, hogy ringassák, mint egy 
kisdedet. Érezze a szeretet kötelékét Istennel. Érezze, hogy elárasztja az erő, hogy 
kiárad Önből a szeretet az egész világba, és megteremti a kötelékek hálózatát,
a világosság hálózatát. Érezze otthon magát. Nincs semmi tennivalója, és nem 
kell mennie sehova. Csak Ön van, a gyermek, akit eláraszt a szeretet.
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20. HA OLYANOKHOZ CSATLAKOZOM,
AKIK ELSZIGETELŐDTEK, ŐK MEGGYÓGYULNAK,

ÉN MEG AJÁNDÉKOT KAPOK

Ha a körülöttünk levők visszahúzódtak és elszigetelődtek, mert az élettapasz-
talataik fájdalmasak voltak, akkor vegyük észre, hogy szükségük van ránk. 
Lényegében az élet minden problémája visszavezethető erre a visszahúzódásra. 
Képesek vagyunk arra, hogy megtaláljuk azt a barlangot, ahova behúzódtak, 
megálljunk előtte, elárasszuk őket a szeretetünkkel, és közben mosolyogjunk, 
mert annyira szeretjük őket, hogy megtaláljuk a rejtekhelyüket.
 Ha csatlakozunk hozzájuk, akkor a szeretetünk segítségével elindulnak
a gyógyulás útján, és célhoz is érnek. Újra képesek lesznek előrelépni. Ahogy
a gondoskodásunk következtében előrelépnek, kilépnek az elszigeteltségükből, 
betegségükből és fájdalmukból, és ezzel megajándékoznak bennünket.

Feladat
Ma keressen valakit, aki visszahúzódott, és nyújtsa felé a kezét. Gondolatban 
legyen vele, lélekben induljon el felé, még mielőtt fi zikailag közeledne hozzá. 
Képzelje maga elé, ahogy találkoznak. Gondoskodása, szeretete és fi gyelme 
rengeteget fog jelenteni számára – és az Ön számára is.

21. A KREATIVITÁS MINDEN
IGÉNYEMET KIELÉGÍTI

A szükségleteink elhitetik velünk, hogy hiányt szenvedünk valamiben, ami 
csak egy adott helyzetben pótolható. Így csőlátásunk lesz, és korlátozzuk saját 
reakcióinkat, megvalósításainkat és elhatározásainkat, amelyek egy adott hely-
zetben előfordulhatnának.
 A kreativitás annyit tesz, mint széles látókörűen nézni a világra vagy bár-
mely helyzetre; a mások iránti szeretetünkből származik, és ezért kifelé nyitott.
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Feladat
Ma egy kreatív feladat vagy valami új dolog várja, valami, ami felszabadítja és 
megmenti a szükségletétől. Mi ez a kreatív tett vagy feladat? A kreativitásnak 
milyen formája szabadítaná fel Önt és egész bolygónkat is? A kreativitás az Ön 
szeretetajándéka a világnak. Ma kinek adja ezt az ajándékot?

22. MINDEN KAPCSOLAT FOLYÓJÁBAN
A HÍD A FONTOS, NEM A PARTOK

Egy kapcsolatban sokszor előfordul, hogy úgy érezzük, ha mi tennénk meg 
az első lépést és engednénk a másiknak, akkor elsikkadna az, ami számunkra 
fontos. Ennek éppen az ellenkezője igaz: ha hidat építünk a társunk felé, akkor
a mi álláspontunk összehangolódik és ötvöződik az övével. A fontos az, hogy ne 
a partért harcoljunk a folyó egyik oldalán, hanem helyette építsünk hidat a tár-
sunk felé. Amint ezt megtettük, mindkét fél úgy fogja érezni, hogy meghallgat-
ták és reagáltak az igényeire. Mindketten elégedettek lesznek, mert az új felállás 
mindkét fél igazságát fi gyelembe veszi, és így együttműködés jön létre köztük.

Feladat
Ma gondoljon valakire, akitől távol érzi magát, és képzelje el, hogy hidat épít az 
Önöket elválasztó szakadék fölé. Amint a híd eléri a túlsó partot, érezze, hogy 
a másik elindul Ön felé és Ön is elindul feléje. Érezze, hogy az energia árad Ön 
felől az illető felé és fordítva. Tapasztalja meg, hogy ez milyen jó érzés. Vegye 
észre, mennyire jó mindkettejük számára, ha megindul a hídon a forgalom és 
hogy ez mennyire megváltoztatja az eddigi helyzetet. Ha hidat épít, akkor nem-
csak az egyik folyópart az Öné, hanem mindkettő – és általa az egész folyó is.

23. AZT A SZEREPET JÁTSZOM,
AMIT ELÍTÉLEK A SZÜLEIMBEN

Amiben elítéljük a szüleinket, az a lelkünk mélyén ugyanaz, amiben önma-
gunkat elítéljük. Erre kétféleképpen reagálhatunk. Ha a szüleink egy adott 
viselkedésformáját elítéljük, arra egyik fajta reakciónk az, hogy eljátsszuk azt 
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a szerepet, hogy megértsük, mi vitte őket erre a viselkedésre. A másik, hogy 
homlokegyenest ellenkező módon viselkedünk, mintegy kompenzálva azt, 
ahogyan a szüleink viselkedtek. A szüleinkkel szemben alkotott ítéleteinkből 
olyan szerepeket formálunk magunknak, amelyek önfeláldozáshoz vezetnek a 
gyermekeinkkel vagy a társunkkal szemben. A sors iróniája, hogy e szerepben 
annak az érzésnek a foglyai vagyunk, amelyet a szüleinkben elítéltünk.

Feladat
Ma vizsgálja meg, hogy mi az, amit elítélt a szüleiben. Figyelje meg, hogy azonos 
vagy ellentétes módon viselkedik-e. Vegye észre, ha olyan szerepet játszik, amely-
ben jó cselekedetei vannak, de nem tud kapni, ami végső soron kiégéshez vezet. 
Ha megérti a szülei helyzetét, és ha hajlandó nekik megbocsátani, az mindannyi-
ukat felszabadítja. Engedje, hogy Isten szeretete segítsen Önnek megbocsátani, és 
mondja tiszta szívből: „Isten szeretetében megbocsátok Neked, Anya. Isten szere-
tetében megbocsátok Neked, Apa.”

24. HA VALAKI MEGSÉRT, AKKOR BOCSÁNATOT
KÉREK TŐLE, MINTHA ÉN LENNÉK A VÉTKES

A sérelmeknek az a sajátsága, hogy mindig szentül meg vagyunk győződve
a saját igazunkról. Olyannyira meg vagyunk erről győződve, hogy nem tudunk 
továbblépni. Bizonyos emberekre bizonyos szerepeket osztunk, hogy igazoljuk 
dühünket és ellenük irányuló támadásainkat. Sajnos, miközben ezt tesszük, 
olyan eszmerendszerhez ragaszkodunk, ami nekünk okoz fájdalmat. Olyan ez, 
mint amikor valaki utálja a gorillákat, és addig menekül és rejtőzik előlük, míg 
végül véletlenül bezárja magát a gorilla ketrecébe.
 Minden sérelem bűntudatot takar. A sérelmeinkkel kivetítjük másokra 
azokat a dolgokat, amelyek miatt bűntudatunk van. A leghatásosabb módja 
annak, hogy erre rájöjjünk, ha bocsánatot kérünk azért, amit szerintünk el-
lenünk elkövettek. Rá fogunk jönni, hogy mi voltunk azok, akik elkövették. 
Ettől visszatér az érzés, és közben megértjük, hogy mit tettünk úgy, hogy ma-
gunk elől is eltitkoltuk.
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