Szabó Noémi: A Szív Ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése
Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt.
Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón.
A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit kezdeni a többi szívvel, mely
látszólag jól érezte magát együtt is és egyedül is.
Nézte a többieket, s nem tudott velük együtt nevetni.
Mintha nem egy nyelvet beszélt volna velük.
Mintha az ő szíve máshogyan dobogott volna.
Ruhája kopottasnak, színtelennek, fénytelennek tűnt, amikor a tükör elé állt.
Vágyott az örömre, a nevetésre, a szeretetre, a kapcsolatokra, az élet örömteli
megélésére.
Mivel nem tetszett neki a tükörkép, ezért elment a Bölcs Bagolyhoz,
hogy kiderítse mitől boldogtalan.
Mivel a Bölcs Bagoly a mindent tudó, ezért Ő, bizonyosan tud rajta is segíteni.
Boldoggá varázsolni, visszaadni az életörömét, mely valahol elveszett az úton.
A Bölcs Bagoly egy öreg fán élt, mely terebélyes, vaskos, zöld lombozatú volt.
Egy szép, tágas, világos odúban lakott.
Tollazata csupa ragyogás és elevenség, s a lak belseje a szivárvány színeiben
pompázott. Örömtelin és ragyogva válaszolt a Bagoly, amikor a mindent látó
szemeivel ránézett a Szívre.
Azt javasolta, hogy menjen fel a Tündérek hegyére és vigyen magával egy hátizsákot.
Rakjon bele egy tükröt, papírokat, író szerszámot és egy aranyszínűen fogó tollat.
Ott üljön le, vegye elő a tükröt és nézzen bele.
Majd tegye fel a kérdést, hogy miért boldogtalan?
A választ írja le: egy darabka papírra, és engedje, hogy a szél elrepítse a távolba...
Nézzen addig a tükörbe, amíg szükséges és annyi papírt írjon teli, amennyit szeretne.
A válaszok, hogy miért vagy boldogtalan, kopottas … elő fognak jönni és el fognak
fogyni.
Amikor elfogytak, akkor újra nézz bele a tükörbe és írd le, hogy mitől vagy boldog,
színes, szerethető ...
A Szív megköszönte a Bölcs Bagoly javaslatát, s elindult a Tündérek hegyére.
Útközben találkozott a Sünnel, aki azért volt szomorú, mert a tüskéi miatt
érinthetetlen volt. A Szív elmesélte, hová tart és miért.
Megkérdezte a Sünt, van-e kedve vele menni, hogy megtalálják azt, amit keresnek,
amitől azt remélik, hogy boldogabbá válnak. A Sün elfogadta a meghívást, bepakolt a
hátizsákjába, s most már ketten baktattak tovább.
Ahogyan haladnak a Hegyen fel, találkoznak a Kígyóval, aki elégedetlen magával,
mert nincs lába, keze s emiatt szomorkodik.
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A Szív neki is felajánlja, hogy tartson velük, s együtt mégis csak könnyebb haladni.
A Kígyónak nem volt se karja, se lába, ezért elkeseredett, hogy hogyan tud ő így
csinálni olyan dolgokat, amikre a többiek képesek, ő pedig nem.
Hiszen még csak bepakolni sem tud, meg írni sem.
A Szív megvigasztalta a Kígyót és felajánlotta, hogy szívesen megírja helyette a
papírokat. A Kígyó elfogadta a segítséget.
Tovább haladtak az úton.
Egyikük sem nézte a Tündér lakta színes tájat, mely körülvette őket.
Nem láttak semmit sem, szinte gépiesen haladtak.
Keveset beszélgettek egymással.
Csak mentek, mendegéltek és arra figyeltek, ami szomorúságot okozott nekik.
Szép lassan feljutottak a hegyre.
Elfáradtak az úton.
Lerakták a zsákokat és elővették a tükröket.
Belenéztek, s kérdezni kezdtek.
Miért vagyok boldogtalan?
Felírta a Szív egy darabka papírra:
Mert Fakó vagyok.
Ahogyan ezzel végzett, már fel is kapta a szél a fecnit, cetlit, s ellibbentette.
Kérdezte a Sün, hogy miért vagyok érinthetetlen?
Mert nem szeretem magamat.
Amikor ezt leírta, a szél már el is szállt a kis papírral.
Kérdezte a Kígyó tükörképétől:
Miért vagyok elégedetlen önmagammal?
Mert túl sokat akarok magamtól.
Mert más bőrébe akarok bújni folyamatosan, mert az enyém szűk és nem férek el
benne.
Mert nekem más képességeim vannak, mint a többieknek, s hiába akarom azokat
másolni, ha nincs hozzá kezem, s lábam.
Az én képességeim máshogyan működnek, ám ha használom azokat, akkor nagyon
más leszek, mint a többi Szív, és én azt nem akarom.
Így viszont nem vagyok boldog.
A Szív leírta ezt a kígyónak, s elengedték a szélbe.
A szél pedig elröppentette a válaszokat.
A Szív tovább kérdezte:
Miért vagyok szomorú?
Mert értéktelennek érzem magam.
S a széllel már el is szállt a válasz.
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Miért vagyok lehangolt?
Mert nem tudom kifejezni magam.
Miért nem tudom kifejezni magam?
Mert bátortalan vagyok.
Miért vagyok bátortalan?
Mert ha kifejezném magam, akkor kinevetnének az emberek.
Miért félek és függök mások véleményétől?
Mert a kinevetés, a bevállalás fáj, és inkább nem mutatom meg senkinek.
Így védve vagyok, és rejtve vagyok.
Miért jó ez így nekem?
Ez nem jó nekem!
Hogyan lehetne ez ennél jobb?
Mi más is lehetséges?
Ezeket szépen leírta a Szívecske, s a szél egy nagyobb lökéssel már el is röpítette.
Most a Sün nézett a tükörbe, s kérdezte:
Mit látsz a tükörben?
Tüskéket, amikkel megszúrom a többieket, pedig nem szeretném őket bántani.
Mit tennél a tüskékkel?
Simogatós tüskékre cserélném és a színét is megváltoztatnám, a szivárvány színeit
választanám.
Mit látsz most a tükörben?
Belső ellenállást az élettel szemben.
Mit tennél vele?
Megváltoztatnám.
Hogyan változtatnád meg?
Feladnám azt a megszokásomat, amivel lekorlátozom az energiámat annak
érdekében, hogy beleférjek a jelen társadalmi formákba és ezáltal könnyen
beilleszkedhessem a közösségekbe.
Egy papírra írta a süni a válaszokat, s a szél elrepítette a szárnyán.
Miért nem szereted önmagad?
Mert nem tudom elfogadni azt, hogy nem tudom kifejezni önmagam és így,
nem tudom megvalósítani önmagam.
És mostantól - Mi más is lehetséges?
Mit látsz most a tükörben?
Régi korokat, letűnt időket, melyeknek energiái a testemet borítják, s ezek szúrják
körülöttem lévőket és tépnek engem is.
Mit tennél vele?
Megkérném Őket, hogy távozzanak el belőlem Istennek nevében, mert:
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Ez, Az Én Tiszta Testem.
Ez, Az Én Tiszta Önvalóm.
Ez, Az Én Tiszta Fényem.

Összeforrok Isteni Lényegemmel, Valómmal.
Előhívom az Isteni Forráskódomat és Belehelyezkedek ebbe az
Energiába!
Mit látsz most a tükörben?
EGY ENERGIÁT, EGY LÉTEZŐT, EGY LÉTET!
Egy Egységet, melyben Mind Ott Vagyunk.
Egy Forrást, melyhez Minden Létezőt Fűzi Az Igazság!
S a Süninek tetszeni kezdett a tükörképe.
A Kígyón volt a sor.
Mit nem szeretek még magamban?
A másságomat.
Különös mozdulatokat tett a kígyó és belerajzolta a Tündérporba a választ.
Majd vett egy nagy levegőt, s a széllel együtt elfújták a választ.
Megkönnyebbülten ültek le a Hegyen.
Érzékelni kezdték a virágokat, egymást, a körül-ölelő természetet, a napot, az eget,
a Földet, a meleget, a színek élni kezdtek körülöttük és bennük.

A Szív mosolygósan belenézett a tükörbe, s azt mondta:
Szeretlek, mert csupa SZÍV vagy!
Mindig tudod a megfelelő választ!
Erős vagy! Hittel áldott!
Szeress többet, merj többet!
Mutasd meg magad a Napnak, a Fénynek, a többi Szívnek!
A Boldogságot választom!!!!
Az aranyszínű tollal leírta a szavakat, s a Tündérek lágyan felröppentették a papírt,
s felvitték a magasba, hogy beragyoghassa a Fény és a Hála ajándéka!
A Szív dobbanása megváltozott.

Boldogabban kezdett el dobogni és egységben élni önmagával és a
VILÁGGAL!
A Sün is belenézett a tükörbe.

Szép vagy és erős!
Kedves jellem. Egyedi és megmásíthatatlan!
Használd a hatalmadat arra, amire szíved szerint kell.
Teremts békét és hálát a világban.
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Az aranyszínű tollal felírta a szavakat a tiszta lapra és a Tündérek gondjaira bízta az
írást,
melyet a Fény egysége ragyogott át!
A Kígyón volt a sor.
Belenézett a tükörbe.
Jól megnézte önmagát kívül is és belül is.

Testét elevennek, izmosnak, rugalmasnak és kedvesnek találta.
Tisztaság és a sebezhetőség ragyogott rajta!
Az a szín járta át, amivel szívesen megmutatkozik a többiek között.
Megismerte új képességeit és használni kezdte azokat!

Hozz színt a Világnak!!
Álmodj színeseket, ébereket!
Tisztaság és Béke ragyogja át a Bolygót!
A Kígyó Tündérporba rajzolta a válaszokat, amit a Tündérek egy Rózsaszirom
seprűvel összehúzták, s egy lapulevélben feljuttattak a magasba.
Megköszönték a Tündéreknek a segítő varázslást!
S hogy az álmaik valóra válthatóak lettek!
A Szív, a Sün és a Kígyó összeölelkeztek, s boldogan mosolyogtak egymásra.
Meglátták a másikban a szépet, a színeset, a szeretetet, az örömteliséget, a
ragyogást. Közösen indultak el a Hegyről.
Útközben megálltak egy Hegyi patakocskánál, hogy felfrissüljenek.
A Hűs patak vize, tiszta volt. Ittak belőle, s jókedvükben fröcskölni kezdték egymást.
A móka, kacagásba lendült, s élvezték az élet adta apró örömöket,
amiket az Élet az útjukba tett.
Legyen az akár egy pillangó, szikrázó napsütés, egy jópofa rajz vagy egy suta poén,
vagy egy kedves mosoly, egy örömteli kézfogás, egy beszélgetés, egy dal a szélben…
akármi, vagy bármi más, ezek a pillanatok bárhonnan jöhetnek, meghatározhatatlan
mennyiségben bármikor!!!
Tudni fogod, mert megéled a pillanatot és szeretni fogod azt, ami ott belül zajlik
benned! A Szív, a Sün és a Kígyó a kellemes Napsütésben megszáradtak.
Jókedvűen, örömmel sétáltak lefelé a Hegyről.
Örültek annak, hogy együtt vannak és, hogy csodás jókedvet varázsoltak
maguknak és egymásnak!
Ennek a mesének nincs vége, mert ha úgy érzed,
akkor a Tündérhegyre újra feljöhetsz és akár még a barátaidat is elhozhatod!

Varázslatos jókedvet, örömteliséget és könnyedséget kívánok!!!
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