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Csodálattal és mély hálával minden, a könyvben megemlített 
embernek – a gyémántoknak és az egyszerű köveknek –, 

aki utat mutatott nekem és a világnak.

Nyolc gyermekemnek – Tracy, Shane, Stephanie, Skye, Sommer, 
Serena, Sands és Saje –, akik mindannyian gyémántok. 

Ti vagytok a fény az életemben.
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„Ha egy pillanatra megállunk és elgondolkodunk, 
lehetőségünk nyílik arra, hogy felismerjük az életünket 

átszövő mintákat; sokkal egyértelműbbé válnak azok 
az ösztönzők, amelyek befolyással voltak ránk. 

Képesek leszünk meglátni, ahogyan az élet kibontakozik 
a szemünk előtt – mindkét végpontjából egyszerre, 

egészen a jelen pillanatig. Amíg azonban el nem érkezünk 
a felismerésnek erre a pontjára, ez lehetetlen, mert addig 

mindent látszólagos okok és okozatok sorozatának látunk.”

Reshad Feild
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1.

 1941 karácsonya van, néhány héttel Pearl Harbor bombázása után. 
Amerika kénytelen belépni a háborúba; anyám két bátyja is bevo-
nul, egyikük Európában szolgál, másikuk pedig a Csendes-óceánon. 
Apám már nem része az életünknek. Más nőkkel folytatott sorozatos 
tivornyái, állandó ivászatai és csetepatéi, amikbe törvényszegőként 
rendszeresen belekeveredik, és amelyek következtében jó néhányszor 
börtönben köt ki, egyre lehetetlenebbé teszik vele az életet anyám szá-
mára. Apám aztán egyszer csak fogja magát, és elmenekülve atyai kö-
telezettségei elől, kisétál az életünkből. Soha nem hallunk többet felőle. 
Anyám tehát egyedül van három gyermekkel, mindannyian öt éven 
aluliak. Ebben a pillanatban éppen az anyjához viszi három fi át, hogy 
felügyeljen rájuk, míg ő dolgozik. 

Két bátyám és én várakozunk hát a buszra anyánkkal együtt a Jef-
ferson sugárúton, Detroit keleti részén. Ott állunk téli ruhákba öltözve, 
egyujjas kesztyű a kezünkön, kalucsni a lábunkon, fülünkön fülvédő. 
A buszmegálló szélén gyerekszemmel óriás hegyként magasodó frissen 
összesöpört hó. Az úton piszkos színű só olvasztja a szakadatlanul eső 
havat – az egyveleg most már egyetlen nagy undok massza. Egy teher-
autó száguld el kis négyesünk mellett, és a kerekeivel felkavart latyak 
olyan erővel borít be minket, hogy hátrazuhanunk. Nem esünk nagyot, 
de teljesen átázva heverünk a gigantikus hóhegyen. 

Anyám ekkor veszíti el önuralmát – hogy menjen így dolgozni? 
Ruhája csöpög a mocskos, sós masszától. Teljesen kétségbeesik. Élete 
már így is irányíthatatlan és zűrzavaros: férje elhagyta a családját, 
neki kell hát minden tőle telhetőt megtenni, hogy megéljünk vala-
hogy. A nagy gazdasági válság évei már mögöttünk vannak ugyan, 
de sötét árnyként borulnak életünkre, és a háború is nehezíti helyze-
tünket. Alig lehet munkát találni, anyám rá van szorulva a soványka 
segítségre, amit a családja próbál nyújtani nekünk. De nekik sem 
egyszerű, az elhúzódó válság őket is megterheli. Még a legjobb kö-
rülmények között élőknek is válságos időszak ez, mindenhez nagyon 

Most_mar_tisztan_latok.indd   7 2014.10.21.   11:51:22



8   DR. WAYNE W. DYER  

nehezen lehet hozzájutni, a háború pedig komor felhőként borít be 
mindent.

A két bátyámat is felzaklatja a kis incidens. Az ötéves Jim anyámat 
próbálja megvigasztalni, a hároméves David pedig megállíthatatlanul 
sír. És én? Nos, én istenien szórakozom. Hát nem olyan ez az egész, 
mint egy klassz meglepetésbuli? Itt van egy böhöm hókastély, mi meg 
mind ott heverünk a tetején. Micsoda móka! Nem értem, miért olyan 
dühösek és csalódottak ezek itt körülöttem. 

És akkor hirtelen kibököm a következő szavakat: „Minden rendben, 
anyu. Ne sírj. Tudod mit? Maradjunk itt a hóban, és játsszunk egy jót!”

Én az a fajta kisbaba vagyok, aki ritkán fakad sírva. Totyogósként 
mindenkit próbálok magam körül megnevettetni, azt akarom, hogy 
mindenki remekül érezze magát, bármi zajlik is az életünkben egyéb-
ként. Az a kölyök vagyok, aki vicces grimaszokat vág, hogy eloszlassa 
a szomorú hangulatot, és hogy mindenki nevessen végre. Az a kisfi ú 
vagyok, aki, ha a homokozó tele van trágyával, meg van győződve arról, 
hogy biztos van itt egy póni is valahol. Képtelen vagyok szomorú lenni. 
Természetemnél fogva minden szituációnak a napos oldalát keresem, és 
nem pazarlok túlzott fi gyelmet azokra a dolgokra, amelyek mindenki 
mást szomorúsággal töltenek el. 

Anyám szerint a legfüggetlenebb és legkíváncsibb kisfi ú vagyok, 
akit ő vagy a családja valaha is látott. Úgy tűnik, úgy jöttem világra, 
hogy derűs természetemet semmi sem háborgathatja. Nagyon boldog 
vagyok, amiért itt lehetek. Tizenkilenc hónaposan majdnem akkora 
vagyok, mint David, aki pedig tizennyolc hónappal idősebb nálam. 
Állandóan próbálom megnevettetni a bátyámat, és azt akarom, hogy 
biztonságban érezze végre magát, mivel úgy látszik, folyton retteg va-
lamitől, beteg, és a legtöbbször szomorú. Ő azonban maximum egy 
félmosolyt ereszt meg próbálkozásaim eredményeként, azt is ritkán. 
Én viszont annyira izgalmasnak találom a világot! Imádok csak úgy 
kóborolni, vagy épp felfedezőutakra indulni. 

Ahogy idősebb leszek, egyre világosabban látszik, hogy egyáltalán 
semmi nem tud zavarni vagy elszomorítani engem. Ha körülnézek, 
csak olyasmit látok, ami bámulatba ejt és csodával tölt el. Azt akarom, 
hogy mindenki boldog legyen. Azt akarom, hogy családom életéből 
egyszerűen tűnjön el minden kétségbeesés. Szent meggyőződésem, 
hogy nem muszáj nyomorultul éreznünk magunkat csak azért, mert 
apám ilyen ocsmány módon viselkedett. Azt akarom, hogy anyám lel-
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   MOST MÁR TISZTÁN LÁTOK   9

két öröm töltse el e helyett a sok szomorúság helyett. Azt akarom, hogy 
idősebbik bátyám, Jim, ne aggódjon már folyton anyánkért és két ki-
sebb öccséért. Ha boldoggá tudom tenni őket, és jól érezzük magunkat, 
talán mindezek a gondok egyszerűen csak elillannak. 

Képtelen vagyok megérteni, miért tűnik mindenki olyan savanyú-
nak. Hiszen annyi izgalmas dolog van a világon! Én például képes 
vagyok órák hosszat eljátszani egy evőkanállal vagy akár egy üres 
kartondobozzal. Imádok kimenni a házból, és bámulni a virágokat, 
a pillangókat vagy a kóbor macskát, ami folyton becsámpázik a ker-
tünkbe. Egyfajta áldás ez rajtam, hogy mindig ennyire eltölt a nagyra-
becsülés és bámulat minden létező iránt. Ezenkívül a saját akaratom is 
nagyon erős. Nem tűröm, hogy bárki megmondja, mit tehetek és mit 
nem – ragaszkodom ahhoz, hogy én magam fedezhessem fel saját hatá-
raimat. Amikor valaki azt mondja nekem: „nem”, csak elmosolyodom, 
aztán folytatom, amit a belső énem diktál, tekintet nélkül arra, hogy 
a „nagyok” mit szólnak hozzá. 

Úgy tűnik, teljesen a saját világomban élek – és ez a világ örömteli, 
izgalmas, végtelen lehetőségek tárháza, amelyek csak a felfedezésre vár-
nak. Soha senkinek nem sikerül bánatossá tennie, akárhogy próbálják 
is, mert isteni fényből érkeztem ide, és nem létezik senki és semmi, aki 
vagy ami kiolthatná bennem ezt a fényt. Ez vagyok hát én – Isten egy 
darabja, aki nem felejtette el, hogy Isten maga a szeretet. Mint ahogy 
én magam is. 

� AMIT MOST MÁR TISZTÁN LÁTOK 
 Anyám számtalanszor elmesélte nekem ezt a hóbuckás történetet. Ez 

volt a legkedvesebb emléke rólam, mielőtt nem sokkal később Davidet 
és engem elhelyezett egy nevelőcsaládnál (amit aztán egy sor másik 
követett). Az idősebb bátyám, Jim a nagyanyánkhoz költözött a követ-
kező közel tíz évre. 

Ahogy visszatekintek ebben az inkarnációban töltött életem legelejé-
re, már tisztán látom, hogy a régi mondás, miszerint az univerzumban 
nincsenek véletlenek, olyan igazság, amely érvényes mindannyiunkra 
teremtésünk legelső pillanatától kezdve, és jóval azt megelőzően is. Egy 
végtelen univerzumban valóban nincs kezdet és vég. Csak a formánk 
születik és aztán hal meg – ami kitölti ezt a formát, az nem változik, 
tehát születés és halál nélküli. 

Nyolc gyermek apjaként meg vagyok győződve arról, hogy minden 
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10   DR. WAYNE W. DYER  

egyes ember a saját egyedülálló személyiségével érkezik ide. Végtelen 
lehetőségek láthatatlan mezejéből küldtek ide minket. 

Ami én vagyok egy állandóan változó testben, az határtalan, alak-
talan. Minden egyes teljesítmény, amely megtölti életrajzom oldalait, 
a fogantatásom pillanatában kezdett formálódni, az embriólét kilenc 
hónapján át, megérkezésemkor vett legelső lélegzetemig. Visszatekintek 
most arra a tizenkilenc hónapos kiskrapekra, amint ott hever a hóbuc-
ka tetején: annak a kicsi fi únak egyetlen sejtje sincs már itt a földön. 
Mégis, az abban a testben lakozó én ugyanaz az én, aki visszaemlékszik 
minderre közel hetven év múltán.

Még mielőtt írni vagy olvasni tudtam volna, kellett hogy legyen 
személyiségem, amely összhangba került azzal a zenével, amelyet ját-
szani ideérkeztem. Tisztán látom már, hogy gyermekként szükségem 
volt arra, hogy érezzem: ki tudom nyújtani a kezem mások felé, és 
segíthetek nekik abban, hogy jobban érezzék magukat önmagukkal és 
a körülményeikkel kapcsolatban. Valahogy már kisbabaként is tudtam, 
hogy a hozzáállás a legfontosabb az életben, és hogy az az életszemlélet, 
amely anyám elmondása szerint gyerekkoromban is jellemző volt rám, 
valamilyen rejtélyes módon kapcsolatban állt dharmámmal*, amit eb-
ben az életben be kell teljesítenem. 

Az, hogy ott fekszem családtagjaimmal annak a hókupacnak a tete-
jén, és mély bánatukat látva azonnal úgy döntök, megpróbálom kissé 
elviselhetőbbé tenni számukra a dolgokat azzal, hogy megnevettetem, 
vagy arra kérem őket, mókázzunk inkább szomorkodás helyett  – nos, 
ez spirituális szinten ugyanaz, mint könyveket írni arról, hogyan sza-
baduljunk ki a negatív gondolkodás csapdájából, és hogyan élvezzük 
az életet a maga teljességében. A forma most már felnőtt, nagyobb és 
öregebb testtel, de ugyanaz a végtelen én kommunikál vadonatúj sze-
meken és füleken keresztül. 

Tanúja voltam annak, ahogyan mind a nyolc gyermekem lelke ön-
magára ébred, mint ahogy egy virág bontja ki szirmait teljes pompájá-
ban. Születésükkor ők is mindannyian saját egyedi személyiségükkel 
jelentek meg itt a földön, talán egy sor előző életből érkezve – a rejtélyes 
lehetőségek száma végtelen. Egészen biztosan tudom, hogy az egyetlen 

* A dharma jelentése itt: kötelesség, az univerzum törvényeinek való megfe-
lelés – a ford.
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   MOST MÁR TISZTÁN LÁTOK   11

Isteni elme, amely minden teremtményért felelős, ott rejlik ebben a le-
nyűgöző rejtélyben. Ugyanazon szülők, ugyanaz a környezet, ugyanaz 
a kultúra, és mégis nyolc teljesen különböző, egyedülálló egyéniség, 
akiknek mindegyike saját, jól megkülönböztethető jellemvonásokkal 
érkezett. Véleményem szerint Khalil Gibran tökéletesen foglalta ezt 
össze A prófétában: „Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet 
önmaga iránti vágyakozásának fi ai és leányai. Általatok érkeznek, de 
nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.”*

Mindannyiunknak van valamiféle beteljesítendő küldetése, még-
pedig attól a pillanattól kezdve, hogy a semmiből a mostba, a Lélekből 
a formába érkezünk. Régen rájöttem már arra, mennyire fontos meg-
engednünk gyermekeinknek, hogy életüket belső vezetésüknek megfe-
lelően élhessék. Azokra a történetekre hagyatkozva, amelyeket anyám 
mesélt rólam kisbaba- és totyogóskoromból, arra is ráébredtem, hogy 
pontosan ezt tettem egész életemben. Anyám soha nem lepődött meg, 
hogy milyen irányt vett később az életem, hiszen látta, milyen voltam 
gyerekkoromban. Mindegyik gyermekem életterve ugyanígy Istentől 
ered. Az én munkám csak abból áll, hogy utat mutassak nekik, majd 
félreálljak az útból, és hagyjam, hogy az vezesse tovább életüket, ami 
saját egyedülállóságuk mélyéből fakad. 

Tudom, azért érkeztem ide, hogy beteljesítsek egy feladatot, amelyet 
még a láthatatlanból a megtestesült felé tartó utazásom kezdete előtt 
elvállaltam, amelynek során Lélekből fi zikai valósággá sűrűsödtem. 
Onnantól kezdve, hogy az a három boldogtalan ember velem volt abban 
a latyakos incidensben, valójában elkezdtem már felfedezni és gyako-
rolni az életemet, amelynek során milliónyi ember életére tudok majd 
pozitívan hatni. Míg ott feküdtem abban a hókupacban, ösztönösen 
megpróbáltam elérni, hogy a többiek is meglássák: van választásunk, 
hogy hogyan tekintünk egy helyzetre. Az én abban a kölyökben azt 
akarta, hogy a többiek is belássák: nem olyan rossz ez a helyzet – ha 
nevetünk rajta, és nem hagyjuk, hogy felzaklasson minket a dolog, az egé-
szet a javunkra is fordíthatjuk.

Azzal tesszük a legnagyobb szolgálatot a gyerekeknek, akik olyan 
személyiségjegyeket mutatnak, vagy olyan hajlamaik vannak, ame-
lyeket a környezetükben élő felnőttek nehezen értenek meg, ha meg-

* Révbíró Tamás fordítása.
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12   DR. WAYNE W. DYER  

engedjük nekik, hogy szabadon kifejezhessék saját egyedülálló emberi 
mivoltukat. 

Áldásnak érzem, hogy életem első évtizedében olyan környezet-
ben élhettem, amelyben a szülők vagy más felnőttek csak minimális 
mértékben avatkoztak bele az életembe. Tisztában vagyok azzal, hogy 
ebbe a világba úgynevezett „nagy dharmával” érkeztem – élettervem 
lényege, hogy emberek millióinak tanítsam meg, hogy önmagukra 
támaszkodjanak, és hogy a világhoz és önmagukhoz is szeretettelje-
sen közeledjenek. Rendkívül hálás vagyok azokért a körülményekért, 
amelyeknek köszönhetően általában békén hagytak, és így lehetőségem 
nyílt, hogy ezen inkarnációm céljának megfelelő irányba fejlődhes-
sek. Mindent, amire fi zikai fejlődésünkhöz szükségünk van a méh-
ben töltött kilenc hónap alatt, egy titokzatos, láthatatlan, isteni erő 
irányít, és ugyanez az erő irányítja életünk minden egyéb területét 
is. A tökéletes jóllét állapotából – az isteni szeretetből – érkezünk, és 
teremtőnknek nincs szüksége segítségre, hogy ügyeljen ennek a folya-
matnak a kibontakozására. Csakis akkor térünk le Isten számunkra 
tervezett útjáról, ha beleavatkozunk ebbe a mennyei programozásba. 

Ma már világosan látom, hogy az egész univerzumnak célja van. 
Megértem, hogy azért mutatkoznak meg személyiségjegyeink és prefe-
renciáink már egészen kicsi gyermekkorunkban, hogy kinyilváníthas-
suk magasabb énünk lényegét. Ebben a korai időszakban még mindig 
szorosan kapcsolódunk a Forrásunkhoz, mert még nincs meg a lehető-
ségünk arra, hogy Istent kitoloncoljuk az életünkből, és még nem veszi 
át az irányítást hamis énünk, vagyis az egónk.
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2.

 1948 tavasza van – David kilencéves, én meg hamarosan betöltöm 
a nyolcat. Rémülten kiabálok a közelben lévő vámtiszteknek, akik a Ka-
nadába érkező autókat ellenőrzik az Ontario állambeli Sombrában: „A 
bátyám fuldoklik, a bátyám  fuldoklik! Csináljanak valamit, gyorsan! 
Azonnal!”

Idén most először jöttünk úszni a St. Clair folyóhoz. Tavaly augusz-
tusban még volt egy zátony körülbelül negyvenöt méternyire a vám-
tiszti kikötőtől, ahol nyári látogatásainkkor mindig úsztunk. (A házikó, 
amelyben megszállunk Sombrában anyám kedveséé, Bill Druryé, aki 
hamarosan a mostohaapánk lesz.) Télen azonban a folyó gyors áram-
latai elsöpörték a zátonyt, és Davidet most elsodorja egy ilyen áramlat: 
már nem tud megállni a lábán. Elborzadva nézem, ahogy a feje elmerül, 
és a kezei is alig látszódnak ki a víz felett. A bátyámról van szó, a leg-
jobb barátomról, az egyetlen emberről, aki társam volt mindvégig, míg 
egyik nevelőcsaládtól a másikba kerültünk totyogóskorunk óta. Most 
teljesen eltűnik a felszín alatt, és én egy másodpercre mozdulatlanná 
dermedek a sokktól.

Hirtelen azonban berohanok a vámbódéba, ahol Bill Laing, egy ba-
rátságos arcú vámtiszt, aki már ismer minket, végül meghallja a ki-
abálásomat, és azonnal odarohan a kikötőben várakozó csónakhoz, 
beindítja a motort, és elszáguld arrafelé, ahol utoljára láttam a test-
véremet. Ahogy a csónak közeledik a helyhez, ahová mutatok, Dave 
kis keze még egyszer, utoljára megjelenik a felszínen. Bill és segédje 
megragadják a bátyám kezét, és beemelik a csónakba. Hasra fordítják, 
hogy kinyomhassák a vizet a tüdejéből és a szájából. Nézem, ahogy ha-
muszürke bőrszíne lassan visszavált normálisra – Dave megmenekült.

Elmondhatatlanul hálás vagyok azoknak az embereknek ott a vám-
bódéban, amiért meghallották pánikszerű segélykiáltásomat. Bámulat-
ba ejt, milyen gyorsan indították be azt a motorcsónakot és mentették 
meg a bátyámat. Aznap este, amikor elmeséljük anyánknak ezt a cso-
dával határos megmenekülést, Dave még mindig a sokk hatása alatt 
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áll. Másnap nem képes bemenni a vízbe – és ez hosszú, hosszú ideig 
így is marad.

Bátyám reakciója a halálközeli élményre az egyik legrejtélyesebb 
dolog, amivel valaha is találkoztam. Dave nemcsak hogy nem hajlandó 
többé úszni, már a javaslat hallatára is kiütések borítják el egész testét. 
Állandóan fi gyelem őt, minthogy mindig együtt vagyunk, és észreve-
szem, hogy ha elkap minket egy futó zápor, minden esőcsepp kiütést 
okoz azon a területen, ahol a bőrét éri. Dave-et olyan komolyan meg-
rázta az eset, hogy ez a probléma majdnem élete végéig kísérni fogja. 
Az esőcseppek még felnőttkorában is sokáig emlékeztetik ő a Kaszással 
való rövid találkozásra kilencévesen, a St. Clair folyónál.

Ugorjunk előre majdnem három évtizedet. David a hadseregnél szol-
gál, a Riley erődben állomásozik Kansasben. Én kilencéves lányom-
mal, Tracyvel a Your Erroneous Zones című könyvemet népszerűsítő 
úton vagyok. St. Louise után körutunk következő állomása Kansas 
City, elhatározom hát, hogy a közeli Junction Cityt is útba ejtjük, hogy 
találkozhassak a bátyámmal, akit oly sok éve nem láttam már. Dave 
a tengerentúlon szolgált, és kétszer is kiküldték Vietnamba a háború 
alatt; szolgálataiért és tűzharcban mutatott bátorságáért még a Bronz 
Csillaggal is kitüntették.

Dave elmeséli találkozásunk történetét From Darkness to Light című 
könyvében, amelynek olvasásakor ráébredek 1948-as halálközeli élmé-
nyének jelentőségére:

1976-ban a Kansas állambeli Riley erődben szolgáltam, és Junction 
Cityben laktam. Wayne akkor érkezett a városba sikerkönyvét, a Your 
Erroneous Zonest reklámozva. Lányával, Traceyvel a tőlem egy utcára 
lévő Travelodge-ban szállt meg, és áthívott, hogy ússzunk a szálloda 
medencéjében.

Amikor beleereszkedtünk a medencébe, Wayne megkért, hogy 
gondoljak bármire, csak arra ne, hogy a bőröm mindjárt kiütésekben 
tör ki. Folyamatosan beszélt hozzám, úgyhogy valóban nem is volt 
esélyem arra, hogy másra gondoljak, mint amiről beszélt. Annyira 
halk volt, hogy alig értettem, mit mond, így egyre közelebb kellett 
mennem hozzá.

Wayne szándékosan vonta magára fi gyelmemet. Mire feleszmél-
tem, már egy félórája a vízben voltam. Amikor kijöttem a medencéből 
és megszárítkoztam, egyetlen kiütést sem találtam a testemen. Hu-
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szonhét éve most először nem borították el a bőrömet kiütések úszás 
után. Azonnal visszamentem hát a vízbe még egy félórára – ugyanaz 
volt az eredmény. Azóta szabadon élvezem az úszás örömeit, és soha 
nem tapasztaltam, hogy kiütések jöttek volna ki rajtam. 

� AMIT MOST MÁR TISZTÁN LÁTOK 
 Ahogy álltam ott a kikötőben, nézve, ahogy a bátyámat elsodorja 

az erős áramlat, valami olyannak a jelenlétét éreztem, amit soha nem 
tudok igazán kifejezni, sem ezeken a lapokon, sem máshol. Ez a jelenlét 
most is érzékelhető, ahogy ezeket a sorokat írom életem egyik legjelen-
tősebb eseményéről. Azt érzem, hogy soha nem hagynak magamra, és 
hogy létezik egy olyan erő, amely a pillanat törtrésze alatt cselekvésre 
készteti az embert, amikor arra szükség van. Azon a tavaszvégi napon 
még nem érkezett el az idő, hogy David eltávozzon ebből az életből, és 
én voltam a felelős azért, hogy dharmáját folytathassa.

A jelenet még most is élénken előttem van – minden apró részlete 
belső képernyőmre égett. Abban a pár másodpercben, amikor csele-
kednem kellett, megtanultam, hogy képes vagyok elérni, hogy mások 
odafi gyeljenek rám, és hogy én is birtokában vagyok egy olyan erőnek, 
amely győzedelmeskedhet a halál felett. Ha késlekedek, a tragédia min-
den bizonnyal bekövetkezik. Nem választhattam azt, hogy csak állok 
ott és sírok. Nem engedhettem meg magamnak azt sem, hogy elönt-
sön a félelem. Éreztem, hogy egy megfoghatatlan erő egyszerűen ellök 
engem a szemem előtt kibontakozó jelenettől, és ellentmondást nem 
tűrően arra késztet, hogy torkom szakadtából üvöltsek Bill Laingnek.

Nem tudom megmondani, pontosan mi ez a titokzatos erő, de azt tu-
dom, hogy életem során számtalanszor ott volt mellettem. Olyan látha-
tatlan erő ez, amelyet érzékelni tudok. Er ről beszélek előadásaim során, 
valamint negyvenegy könyvem legtöbbjében. Hatalmas, erőteljes tudás 
ez, olyan, mint egy láthatatlan angyali útmutatás, amelyben teljes mér-
tékben megbízhatok. Bátyámnak a halállal való rövid találkozása volt 
számomra az a tapasztalat, amelynek során először ébredtem rá arra, 
hogy több történt annál a dokknál Sombrában, minthogy egy nyolcéves 
kisfi ú cselekvésbe lendül. Vigaszt nyújtó jelenlét volt ott velünk akkor, 
olyan jelenlét, amelyet azóta egyre gyakrabban érzek magam mellett, 
és amelyet egyszerűen nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. 

Most, hogy már sokkal világosabb perspektívából szemlélem ezt 
az 1948-as eseményt, és azt, ami 1976-ban történt a szálloda meden-
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céjében, tisztán látom a kapcsolatot a kettő között, és azt is, hogyan 
befolyásolták életem irányát. Akkoriban persze még nem sokat tudtam 
arról, hogy bátyám balesete és testének későbbi heves reakciója a vízre 
mind lehetőség lesz számomra, hogy a gyakorlatba ültessem át mind-
azt, amit ösztönösen éreztem a test és az elme kapcsolatáról, és utóbbi 
hihetetlen gyógyító képességéről. Dave-nél tett látogatásom idején még 
épp csak kezdtem felfedezni az elme erejét. 

Azt a negyed évszázadot, amelynek során Dave testét kiütések borí-
tották el minden egyes alkalommal, amikor bement a vízbe, vagy akár 
csak a közelében volt, egyetlen epizód semmissé tudta tenni pusztán 
azzal, hogy elméjét a gyógyulásra összpontosította, és nem arra a félel-
metes gondolatra, hogy mindjárt bekövetkezik valamilyen katasztrófa.

Egy világosabb perspektívából visszatekintve most már látom, hogy 
ott kellett lennem azon a dokkon, amikor Dave életét megmentette 
a jelenlétem, méghozzá azért, hogy ez megadja nekem mindazt az 
információt és magabiztosságot, amellyel aztán később taníthattam 
és gyakorolhattam a test-elme gyógyítást. Az a gyermekkori élmény 
mindkettőnknek útmutatóként szolgált, és végül arra vezetett, hogy 
felfedezzük és alkalmazzuk azt a hatalmat, amellyel bármit megva-
lósíthatunk, amire fi gyelmünket szeretettel és nem félelemmel össz-
pontosítjuk. 

Valamilyen felfoghatatlan módon minden kapcsolatban áll minden-
nel. Hogy a bátyám akkor majdnem megfulladt, nekem lehetőséget 
adott sok évvel később arra, hogy segítsek neki kigyógyulni a trauma-
tikus reakcióból, amely komoly bőrproblémákat okozott neki, továbbá 
mindez valódi hivatásom felé terelt, amelynek során megtanítom az 
embereknek, hogyan vegyék vissza hatalmukat az életük felett. 
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