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“Amikor a nagyszerű Gary Douglas úr feltette nekem ezt a kérdést, majdnem 

kiejtettem a kezemből a telefont. Szoktak olyan felismeréseid lenni, amik csak 

úgy lazán megjelennek és mindent a feje tetejére állítanak? Na, ez egy ilyen 

eset volt nálam.  

Mindannyiunknak megvan az a képessége, hogy érzékeljük a jövőt. Néha 

finoman, mintha suttogást hallanánk, néha úgy, mintha a nagykalapáccsal 

fejbevertek volna. Na, én régen azt csináltam, különösen, amikor a 

nagykalapácsos téma volt, hogy a jövőbe mentem, és ott is maradtam. 

Megpróbáltam azt, amit a jövőről érzékeltem, a jövőből kontrollálni. Más szóval 

a jövőben voltam, ahelyett, hogy a jelenben lettem volna, és a jövő számára 

teremtettem volna.  

Érdekes módon ez nem teremtett többet... Ez annyit jelentett, hogy a 

felismerésemet, tudatosságomat jövőbeli végkövetkeztetéssé szilárdítottam. 

Mindeközben minden lehetséges jövőbeli lehetőséget kizártam, amik 

lehetségesek lettek volna, ha megmaradok a jelenben és azzal a 

tudatossággal és tovább teremtek a jövő számára.  

Francba! Cuki, de nem túl eszes. Hidd el, nem akartam tudni, hogy a 

jövőbelátó szupererőmet magam ellen használtam. De amikor ezt felismertem, 

több változott, mint amit szavakkal ki tudnék fejezni. Alapvetően nem vagyok 

többé bármilyen jövőnek a foglya, és jobban jelen vagyok, itt és most. 

Példátlan könnyedséggel maradok kérdésben, mivel nem kell kiválasztanom 

egy lehetséges jövőt, hogy referenciapontként használjam, így aztán több 

hozzáférésem van a lehetőségek örökké változó sokaságához. 

Hajlandó lennél-e ennyire jelen lenni, ennyire meghatározatlanul? Mit tudnál 

akkor teremteni?  
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Tudom, hogy ez mindannyiunk számára egy kicsit más. A tudásunk a jövőről 

különbözőképpen mutatkozik meg, és különbözőképpen használjuk azt, mert... 

mind, mások vagyunk!  

Mi lenne, ha elkezdenél kérdezni:  

- Most éppen a jövőben, vagy a jövőnek teremtek? Még mindig a jövőben 

vagyok, és ha igen, elpusztítok és meg nem teremtetté teszek minden 

végkövetkeztetést, ami ott tart engem.  

- Milyen energia, térűr, és tudatosság lehetek, ami lehetővé teszi, hogy a jövőt 

a jelenben teremtsem az örökkévalóságig?  

Mi van, ha most van itt az idő, hogy kilakatoljuk az összes jövőbeli 

lehetőséget, amit megszilárdítottunk, hogy valami többként jelenhessenek 

meg, mint amiről eldöntöttük, hogy lehetséges?  

Mi van, ha most van itt az idő, hogy kikapcsold a robotpilótát és elkezdj.... 

teremteni?” 

Fordította: Stattner Krisztina CF – Most van itt az idő? 


