
 

 

Benőtt ösvényeken 

 

Rendszeresen és gyakran túrázom már évek óta a Mecsekben, de most egy merőben más céllal 

mentem ki, hátrahagyva mindent, ami nem fért a 

táskámba. Most biztosan mindenki azt várja, hogy 

trollok neszeit hallottam éjjelente, hogy meditációban, 

révületben biztosan Atyánkat láttam a fák között, meg 

ilyesmi…. majdnem!  

Mint minden körülöttem, én is változtam/változom. A 

sorsunkat, vagyis, hogy milyen úton haladunk 

végzetünk felé, mi alakítjuk. Nekem is választanom 

kellett, hogy elfogadom azt a névleges biztonságot, 

anyagi világot, amiben élek, vagy a saját testemben 

és lelkemben, a legbelsőmben tett utazással egy új 

világot láthatok. Az utóbbit választottam és ez teljesen megváltoztatta a test-lélek és a felsőbb 

hatalmak által közvetített energiákkal kapcsolatos elképzeléseimet. Ami a belső utazást illeti, nem 

titkolt szándékom, hogy elinduljak egyfajta "Óđin-i úton”. Meggyőződésem, hogy a lélek akkor 

képes a spirituális fejlődésre, az elme érzékelni az eddig nem látottakat, ha a test szenvedni 

kezd. Óđin tudta ezt. (A történetet a rúnák 

titkairól mind ismeritek.) Az 5 nap alatt ki 

tudtam lépni a megszokott 

komfortzónámból, szenvedtem, nélkülöztem. 

Magányos, elhagyatott és némileg 

kiszolgáltatott is voltam a természet erőinek 

és az isteneknek. Amikor ez a változás 

bekövetkezett, elkezdtem látni mindazt, 

amit eddig nem. A világ hirtelen kitágult 

körülöttem. Apró részleteket is láttam, a 

növények és állatok szellemeit (ha úgy 

tetszik auráit), a fű zöldebb, az ég kékebb lett, 

a szellő édesebben cirógatta arcomat, mint eddig bármikor előtte. Teljes harmónia és egyensúly 

a Természettel… Átértékelődött bennem emberi mivoltom. Emellett amikor tehettem, meditáltam 

a rúnákkal, melyek mindvégig ott lógtak a vállpánton. A másik nagy tanulság az anyagi létben 

fogalmazódott meg bennem. Mint írtam is, sokat nélkülöztem az út során. Minden apró dolognak 

örülnöm kell, ami akkor és ott nem volt benne a túrazsákban. Aztán amikor szenvedtem, sokszor 

elfogott az elhagyatottság érzése és a magány. Újra rá kellett jönnöm, hogy a feleségem 

mindennél fontosabb nekem. 

Ez az út bizonyította nekem, hogy képes vagyok a lelki fejlődésre. Jobb embernek érzem magam 

és ennek a lelki utazásnak köszönhetően talán másokat is azzá tehetek idővel. 

Vulwin 

(az egyik olvasónk) 

 


