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Hajó, hajó
Hova tart?
Ringó öböl,
Sziklapart?
Hajó, hajó
Ki terel?
Viharon át
Ki emel?

Mit tudnál, ha tudnád Ki vagy?
Acom Portell kapitány 1312. április 24-én
hajóra szállt, hogy Szenegál partjain kikötve magához vegye gyönyörűséges aráját, és visszatérjen
vele otthonába, Kasztíliába. A tervezett út odafelé
14 napot vett volna igénybe. Portell kapitány azonban nem érkezett meg arájához sem a 14. napon,
sem azután. Hajója roncsaira éppen 650 évvel
később bukkantak turisták, egy parányi, de annál is sziklásabb sziget kegyetlen szirtjei között.
A kutatók alaposan szemügyre vették a roncsokat. A
katasztrófa eredetét, körülményeit szerették volna
tisztázni. Különösnek találták, hogy a kikötő irattárában feljegyzett útvonalról a kétárbocos karavella
több száz kilométerrel eltért. Semmi nem indokolta,
hogy a hajó akár csak a közelébe is kerüljön a végzetét jelentő szigetnek. Az egyetlen magyarázat, amit
találtak, hogy a roncsok között semmi nyoma sem
volt iránytűnek, vagy egyéb navigációs eszköznek.
Vajon hogyan tervezte a kapitány a 14 napos hajóút
kormányzását? Háborgó óceán, végtelen kékség,
felhőpaplannal eltakart égbolt, leküzdhetetlen pára
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és viharok leselkedhettek a hajósra és legénységére.
Vajon kire vagy mire bízta Portell kapitány a saját
életét és oly ígéretes boldogságát?
Évszázadok szálltak a múltba, és temérdek hajós
rajzolt sűrűre szőtt pókhálót hajójával az óceánok
vizein. Ma már egyikük sem követné el azt a hibát,
amit kasztíliai társuk azokban a régi időkben. Az
óceán urai lettünk. Ám saját életünk vizeire átevezve, ugyan mi fogad bennünket?
A kapitány és kormányos mi magunk vagyunk.
Hajónk az élet és akarat gerendáiból épült. Születésünk pillanatában, vízre szálltunk törékenyen és
tapasztalatok híján. Kezdetben a partok mentén ismerkedtünk a nagy vízzel. Neveltek, oktattak bennünket, majd hamar eljött az idő, midőn erős vágy
ébredt bennünk, hogy önállóan hajózzunk tovább.
Függetlenségre, szabadságra vágytunk. Gyámolító
környezetünket szárazföldnek használva messze
rugaszkodtunk és felnőtté lettünk. Most állunk a
hajóhídon, kezünk a kormányon nyugszik. Szabad
vízen, szabadon járunk. Olykor vihar, olykor szélcsend a részünk. Egyikre se vágyunk. Hajónk azonban halad a vízen. Vajon merre tart? Mikor és hol
fog kikötni?
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Ahogy ott állsz barátom a kormánynál, gondolataidba merülsz. Az óceán kihívások elé állított. Próbára tesznek az áramlatok, változó irányú és erősségű szelek. No, meg a viharok. Ha jól kormányzol,
tudod és tartod az irányt, „életben maradhatsz” és
létezésed egyenlő a boldogsággal. Viszont váratlan
fordulatok, szerencse és dráma hullámai dobálhatják életed hajóját. Időnkén kavargás és örvénylő
forgatag az osztályrészed. Végül mégis az egyszerű,
évekbe szökő hétköznapok teljesítik be sorsod.
Azokban a hétköznapokban helyt állsz, nem
adod könnyen. Ha kell, megküzdesz, csatákat vívsz.
Csatákat, hogy elismerjenek és elfogadjanak. Megküzdesz a szerelmért, majd azért, hogy megálmodott boldogságod ne foszoljon szerteszét. Keményen harcolsz pusztán a hozzád méltó létért és a
pénzért is. Megküzdesz a szeretteiddel is, hogy szeressenek, sőt olykor még azért is, hogy szerethess.
A legádázabb csatát azonban nem másokkal vívod.
Ott van valaki, aki mindenüvé követ, és ereje felülmúlhatatlan. Ott van Önmagad. Vele napi szinten
kell megbékélned.
Még ha magabiztos kormányos is vagy, van, hogy
ez a valaki elbizonytalanít kérdéseivel. Olyan dolgot
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sugdos füledbe, amitől eluralkodik rajtad a gyengeség. Nyomasztó kérdés bénítja izmaid és értelmed: Merre tovább? Mi lesz a céljaimmal? Ahogy
ott állsz a kormánynál és a habokon táncoló hajódat
vigyázod, időnként komolyra fordul, döntened kell.
Mi helyes és mi vinne a fájdalom útjára? Jól választasz-e a munkádat, tevékenységeidet illetően? Ki a
barát, akivel megoszthatod titkaid és segítségedre
lesz, és ki nem az? Helyesen vezeted-e gyereked,
hogy ő is boldog lehessen majdan? Mi az, ami egy
ideje hiányzik a házasságodból, ami újra ragyogást
és lendületet adna? Miért vesztettél abból a fantasztikus tempóból, aminek nem is oly rég még az élvezője voltál? Hova lett az öröm a mindennapjaidból?
Egyáltalán, mi fontos, és mi kevésbé fontos a saját
életedben? Hogyan tegyél eleget annyi mindennek,
amit feladatodnak érzel? És ki tudna segíteni, hogy
kételyeid elszálljanak? Az idő szorít, nem sokára
újra partot érsz valahol, de vajon mi fogad majd ott?
Most pedig merre kormányozz?
Külső szem számára akár úgy is tűnhet, hogy
semmi gond veled. De midőn magadra maradsz a
kabinban, történik valami. Lelked mélyén a kételyek
felerősödnek. A múltba révedsz, és ráeszmélsz, hogy
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volt idő, amikor rosszul kormányoztál. Hibáztattad
magad emiatt. Feljössz hát a fedélzetre, messzire tekintesz. Az alkonyi nap vörösében lebeg a horizont.
Hajód tovaúszik, de most ugyan hová tart?
Tény, hogy Portell kapitány, a szerencsétlenül járt
hajós, nem vett fel hajójára navigációs eszközöket.
Talán abban bízott, hogy a partokat sosem téveszti
szem elől? Esetleg követhette volna őket. Talán nem
számolt azzal, hogy valamilyen természeti erő nyugat felé sodorhatja oda, ahonnan már emberi szem
nem találhat biztos pontot? Talán kalandvágy vagy
büszkeség vezette? Talán megérzéseire vagy korábbi tapasztalataira akart támaszkodni? Lehet, hogy
bölcs tanácsként fogadta egy rummal átitatott vén
tengerész vakmerő „tanításait”? Talán egy baráttal
szembeni játékos dac vezérelte? Ki tudná a válaszokat ennyi idő elteltével? Senki. Ám Portell története
évszázadokkal ezelőttről szolgál komoly tanulsággal a ma élő hajósnak, nekünk.
Gondoljunk csak bele, milyen eszközre vagy tudásra volna szükségünk ahhoz, hogy életünk hajóját
jól irányítsuk, pontosan arra a helyre, ahová majd
érkezni szándékozunk. Vajon mi az a dolog, ami ebben sikerre segíti utunkat? Mi lenne alkalmas arra,
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hogy életünk iránytűjének szerepét betöltse? Mi lehetne térkép, jó útitervekkel? Iskoláinkban, olvasmányainkban oly sok dolgot tanultunk már. Akár
lehetne köztük is az értékes eszköz! De ha megtanultuk volna ezeket, ma egészen máshol tartanánk.
Tanultunk mi „vitorlákról”, „nyert és vesztett csatákról”, „fedélzeti fegyelemről” meg „a hajó súlyáról”,
ám a navigáció valahogy kimaradt a tananyagból. A
tájékozódás elmaradhatatlan eszközét nem adták a
kezünkbe még. Nem csoda, hisz ez egészen egyedi és különleges eszköz. Ráadásul különleges az a
forrás is, ahol fellelhető. A forrás ugyanis belül van.
Megdöbbentő, hogy kultúránk manapság mennyire
csak a kívülről megtanulni szánt adatokat és eszközöket hangsúlyozza. De nem törődik azzal, ami belül van? Nem törődik azzal az élet ricsajától elnyomott, ritkán hallható hanggal, ami önnön lényegünk
mélyéről kiált fel hozzánk? Nem törődik azzal, hogy
Ki vagy Te, és ez a Te mit akar valójában? Képtelen
rádöbbenni, hogy ez a Te az élet legerősebb irányítója, és hogy ezt ismerni kell, érteni kell és hallgatni
kell rá. Az eszköz íme: Ki vagy Te?
A „Ki vagy Te?” kérdésre adott igazán megfelelő
válasz elárulná, hogy mi közöm hozzád, mint em10
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berhez. Elárulná, hogy miben számíthatok rád és
miben nem. Az erre a kérdése adott helyes válasz,
pontosan tudatná velem, hogy össze szabad-e kötnöm veled az életem, vagy inkább ne tegyem ezt.
Férjedként pontosan tudnám, hogy mi a kedvenc
édességed és ha nevetsz, fontos-e számodra, hogy
mások is lássák ezt. Ha feleséged volnék, ennek az
igazi kinek a tudatában könnyen megmondanám,
mit csinálsz, amikor nem vagyok melletted, és ha
idegeskednél tudnám, hogy mi az, ami lenyugtat.
Ez a tudásom azt is elárulná, hogy akár pincér
vagy, akár színész, milyen utat fogsz a pályádon járni. Értelmet nyerne, hogy miért pont azt az utat járod. Tudnám, hogy bánsz majd az emberekkel, és a
sikereddel mit kezdesz. Kik fognak szeretni és kik
nem, kikhez fogsz vonzódni és kiktől maradsz majd
inkább távol. Sőt, előre látnám, ha hirtelen jó pénz
üti a markod, mit kezdesz majd vele. Gyerekedként
tudnám, hogy mit szólsz, ha kaméleont hozok a
házhoz, és végül maradhat-e, vagy mennie kell. Ha
haza érkezem, tudnám miről kell beszéljek, hogy élvezettel figyelj rám és mi az, ami csak untatna. Tanárodként meg tudnám jósolni, mit fogsz kezdeni
a tehetségeddel és a tudással, amihez elvezettelek.
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Ha egy csapatban játszanánk, tudnám, hogy pas�szolsz-e, vagy inkább rálősz, és hogy tényleg fáj-e,
amikor elvágódsz, vagy csak tettetés. Az első randink alkalmával, egyből érezném, hogy bízhatok-e
benned, vagy játszadozol, hogy szép szavaidat milyen tettek fogják követni, ha az idődről és a figyelmedről döntesz.
Ahhoz azonban, hogy elmondhassad nekem
hogy ki vagy, előbb te magadnak kell tudnod a választ. Tetteid és a magad köré teremtett világod persze sokat mond rólad. De összhangban áll-e ez az
általam rólad látott kép a tiéddel, és ez a te képed
azzal a világgal, amit megtapasztalhatóan magad
köré teremtesz? Tudnod kellene, hogy te mire számíthatsz magadtól, és nekem pont ezt kellene tapasztalnom, összhangban veled.
Ha Te magad tudnád a jó választ kilétedet illetően, biztos kézzel építenéd életed útját. Tudnád, mibe
kezdj és el tudnád utasítani az olyan lehetőségeket,
amelyek nagyon csábítóak, ígéreteseknek látszanak
elsőre, de hosszabb távon számodra zsákutcát jelentenének. Pontosan éreznéd, hogy életed bármely
területén a helyeden vagy-e, vagy tévutakon bolyongsz. Az élet kacskaringós útján való járás igaz,
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hogy nagyon tanulságos, de amit tanulunk belőle,
minden bizonnyal azt a tudást fogja leginkább gazdagítani felismeréseinken keresztül, amely lehetővé
teszi, hogy elkerüljük a kitérőket. A legegyenesebb
utat pedig az biztosítja, ha tudjuk magunkról, hogy
kik is vagyunk. Ha készen állsz a jó válasszal, akkor
érted, mit miért teszel és mit miért nem teszel meg.
Egyszóval nagyon jól értenéd önmagad.
Ha valóban tudatában lennél kilétednek, azt is
pontosan tudnád, miként érintene, ha nyernél a
lottón, és dönteni tudnál, hogy valóban akarod-e
ezt, vagy inkább nem. Tudnád, miért nem sikerül
valami, amit régóta meg akarsz valósítani. Sőt, nem
akarnád régóta megvalósítani, hiszen tudnád nem
fog menni, mert igazából nincsen elég közöd hozzá.
Értenéd, miért nyugtalanít, aggaszt egy dolog, de
nem aggasztana, mert sosem hoznád magad olyan
helyzetbe, hogy bármely módon is hatással legyen
az rád, vagy függjél tőle. Ha pontosan tudnád ki
vagy, nem csinálnál olyan munkát, amiről egy idő
múlva kiderül, hogy unod, nem szereted. Ha tudnád
ki vagy, nem érnéd be olyan lánnyal, vagy fiúval, aki
szórakoztat ugyan, de valahogy valami nagyon lényeges hiányzik belőle. Tudnád mi hiányzik és két13

ségtelen tudnád, hol keresd azt. Azt is tudnád, hogy
ha úgy érzed hiányt szenvedsz, az csalóka vágy-e,
vagy belőled fakadó eleven szükséglet. Az igazi „kivel” a fejedben és a szívedben, előre látnád, mi jelent teremtést körülötted és mi pusztulást. Látnád,
milyen örömforrás jelentene számodra boldogságot egy életen át, és tudnád, mely boldogság tartana csak pár percig. Nem várnád ez utóbbitól, hogy
hosszan éltessen, és el tudnád rendezni, hogy az,
ami egész létednek ad fényt, mindig ott legyen Veled. Képzeld csak el ezt a fajta önismeretet! Milyen
is lenne, ha ennyire pontosan tudnád, ki vagy Te?
Biztosan állnál a kormány mögött igaz?
A „Soha meg nem válaszolt kérdés” végleg kezedbe adja életed irányításának kulcsát. Hibátlan
kormányos lesz belőled. Vedd meg és olvasd el most!

Gyakorlat
Ha kedved van egy kis bemelegítésre, tarts velem és
válaszold meg az alábbi kérdéseket!
1. Gondolj egy olyan esetre az életedben, és írd is le
ezt, amikor jó döntést hoztál!
2. Fogalmazd meg és írd is le magadnak, hogy milyen fontos szempont alapján hoztad meg ezt a
döntést!
3. Most vizsgáld meg alaposan, hogy kitől ered ez a
szempont! Lehet, hogy valamikor régen volt valaki, aki komoly befolyással volt rád. Lehet, hogy
az ő szempontjait máig érvényesíted?
4. Dönts mai fejjel! Most is szívesen vennéd a megtalált személy szempontjait életed irányításában?
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5. Gondolj egy olyan esetre az életedben, amikor
olyan döntést hoztál, amit azóta megbántál! Ezt
is írd le!
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6. Fogalmazd meg és írd is le magadnak, hogy milyen fontos szempont alapján hoztad meg ezt a
döntést!
7. Most vizsgáld meg alaposan, hogy kitől ered ez a
szempont! Lehet, hogy valamikor régen volt valaki, aki komoly befolyással volt rád. Lehet, hogy
az ő szempontjait máig érvényesíted?
8. Dönts mai fejjel! Most is szívesen vennéd a megtalált személy szempontjait életed irányításában?
9. Küldj nekem egy üzenetet, és írd le pár mondatban, hogy mit figyeltél meg, mit szűrtél le magadnak a fenti 8 lépés kidolgozása által!

Ne járj úgy mint a kapitány!
Több mint hat éve annak, hogy összeállt a kép.
Óriási élmény volt, ahogy a hajnali órán, naplóm
fölé hajolva pontot tettem az utolsó gondolat után.
Akkoriban már több, mint 20 éve tanulmányoztam
az emberi gondolkodást, de a „Ki vagyok?” kérdésre mai fejjel nézve, csak felszínes és hasztalan válaszaim voltak. A valós válaszokat nem is kerestem,
mivel azt hittem a meglévők rendben vannak. Ez
egy csapda volt. Kerülőúton döbbentem rá a tényre, hogy egy eddig soha meg nem válaszolt kérdéssel állok szemben. Félelmetes volt felismerni, hogy
mennyi bonyodalom forrását jelentette a kérdésre
adott helytelen, de egyben helyesnek vélt válasz.
Hány barátom, ismerősöm szenvedett ettől! Több
éves belső kirándulást követően a kép végül összeállt. Lehet, hogy Te is nyitott vagy egy kirándulásra.
Lehet, hogy rejtett kiléted valóságát Te is fel szeretnéd végre tárni. Lehet, hogy itt az ideje a szó
legszorosabb értelmében tájékozódnod.
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Ha igen a válaszod, itt a könyv, vedd a kezedbe!
A könyvet, amely végigkalauzol Önmagad megismerésén úgy, ahogy azt még sosem tetted! A könyv,
aminek segítségével Te magad találhatsz rá igazi
Önmagadra. A könyv, amelyben már hatan készek
is az indulásra. Csatlakozz, jó a társaság!
Vedd meg a könyvet!
www.trajtlerkonyvek.hu

Olvasd el a könyvet! Járd be az utat
és találd meg igazi önmagad!
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