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Tibold Szabina 
 

Amikor a Fény eljött hozzám 
 

Drága Édesanyám!     
 

 Vannak érzések, suhanó gondolatok meg-
érinthetetlen hangok a lelkemben melyek szavak-
ba nem foglalhatók, mélységük talán még a Fény-
nyel sem elérhető. Egyetlen kötőszál tartja őket 
össze és ad értéket nekik ― a Te lényed, az 
esszenciád, ami valahogy a legszürkébb pillana-
tokban is erőt ad a folytatáshoz és értelmet a meg-
oldáshoz. 
 
 Amiket ebben a füzetben összegyűjtöttem Ne-
ked, talán csomópontoknak számítottak a kettőnk 
közötti kapcsolat megtisztulásában és erősítésé-
ben. Ha asszimilálni tudnám minden fájdalmad és 
szenvedésed, melyet létem hatására átéltél, meg-
köszönném a Teremtőnek. Mivel nincsen hozzá te-
hetségem, talán a lelkem darabjainak megvillan-
tása gyógyírként fogja simogatni a sebeidet. 
 Ahogyan szeretlek, az túllépi az emberi sze-
retet határait ― csillogsz, fénylesz előttem, mint 
az Istennő, mécsesed lángja bevilágítja a szívem. 
 

 
 
 Megválaszolatlan kérdések özöne ostoroz. 
Életem kérdései, mint elemek, a Széllel, Tűzzel és 
az áradó Vízzel hasonlíthatók. 
 Pl.: Nőnek születtem, ide, ebbe az ájuló vi-
lágba, ahol múlt és jövő elképedve bámul egy-
másra, mialatt a jelen káosza megemésztetlenül 
okádja ki az értelmet. 
 Nőnek születtem ― szépnek, érzékinek, med-
dőnek. Miért? ― kérdem a sötétségtől ―, csavarta 
meg így a sors létemet? 
 Érezvén a lehetőségek végtelen, szétpukkanó 
buborékait, felmentem a Sorsot a felelősség alól, 
vádam önmagamra hull. Kapaszkodtam észbe, 
biztonságba, feláldozván ösztöneimet. 
 Meddőnek születtem? 
 Azzá lettem. 

Boszorkányok Éjszakáján, 
Terhes Hold, mosolygó arcán 
Táncol az Éj… 

 
Indigó palástja, 
Csillag dekoltázsa 
Csábos, varázsos 

  álmot ígér. 
 

Szerelmét várja, 
Ki késik a drága, 
Hajnalpírt paskolván, 

  orcájára. 
 

Mosolya feldereng, 
Az Éj tovarebben, 
Ki várt hiába, 

  hiú mátkájára. 
 

 
 
 

 Földanya mindannyiunknak megadja a for-
mát és a pódiumot ahhoz, hogy megalkothassuk 
karakterünket és kibontakoztathassunk egy drá-
mát a történelem-szőttes számára. 
 

 
 

’Freedom is in the 
pover of perception. 

 
Trans: 

‘Szabadság a felfogóképesség 
erejében van. 
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 Imádság az Istennõhöz 
 a téli napéj-egyenlõség alkalmával 
 

Imádom Őt, kinek teste 
termékeny és óvó mint 
  Gaiaé 
 
Imádom Őt, aki terhem viselte, 
megszült, etetett testéből, 
vigyázott álmomban, 
majd áldással 
utamra engedett. 
 
Ő, aki gyönyörben alkot, 
fájdalomban előre bocsájt, 
a Végnél megbocsájtással 
újra magába ölel. 
 
Imádom Őt, kinek képét 
és formáját viselem 
 testemen, lelkemben. 
 
Ő az anya! Én anyám, 
 mindenki anyja. 
 
Év kereke forduljon, 
Évszakok váltakozzatok, 
hogy Anyánk megújulhasson 
az Élet számára, 
mindannyiunk biztonságára. 
 
  Úgy legyen! 
 
 

   
 
 

 

 Öt-hat éves koromban volt egy prófétikus ál-
mom, leírom Neked, hogy megértsem és végre 
megszabaduljak tőle. 
  ~ Az üres fürdőkádban fekszem az edelényi für-

dőszobában, könyökömmel feltámasztva ma-
gam, nézem a terhes hasam és várom, hogy a 
szülés meginduljon. 
Tele vagyok félelemmel, sötét van és én egye-
dül vagyok, csak egy kis fény szűrődik be az 
ajtónyíláson. Ahogy az idő múlik, a félelmem 

növekszik. Próbálom nyomni a gyereket, de 
realizálom, hogy nem fog semmi kijönni, mert 
nem lehetek terhes. 
Hatalmas ürességet, elhagyatottságot érzek. A 
fájdalomtól és az egyedülléttől, a tehetetlen-
ségtől elkezdek sírni. 

 
 A sírásra felébredek és látom, hogy a köny-
nyek és a fájdalom valódiak. A szülő nő dimen-
ziójából visszacsöppenek a gyermeki testembe, de 
a lelkem ott marad a női sors megmagyarázha-
tatlan ürességében. Ez az álom, mint egy rossz 
szellem gyakran visszatért hozzám. Talán fel akart 
készíteni egy életre, ami csak egyedül, segítség 
nélkül teljesíthető. 
 Azzal, hogy nem szédültem bele a világ dog-
májába és valahogy leküzdvén a félelmeimet belső 
erőre tettem szert, megértettem, hogy egy Nő min-
dig ’terhes’, mindig önmagában hordja az alkotás 
magját. Gyakran nem képes erőkifejtére, addig 
amíg önmagát meg nem ’szülte’ először. 
 A magamra találás pillanatában a Te erődet 
hoztam a világosságba. Átfénylettél a homályon és 
megértettem az értékeimet, mert Te ruháztál fel 
velük! 
 El kell mosolyodni magamon, hogy milyen 
bűntudatom volt, amikor egy világot tettem ma-
gunk közé, azt hittem a könnyebb utat választot-
tam. Bár nem kívánom senkinek az életem, én 
nem cserélném fel senkiével és nagyon keveset 
változtatnék rajta, ha újra kellene kezdenem. 
 Őszintén mondhatom, hogy mindig hűségesen 
követtem a Csillagomat. 
 
 

 
 
 
Az emberek nagy szellemi sötétségben élnek. 

Ha valaki, aki kimerészkedett a világosságra 
visszatér a Fénnyel a sötétségben élőkhöz, leg-
inkább megvakítja őket. A ’szem’, amely nem fo-
kozatosan követi a csiklandozó sugár útját annak 
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forrása felé, az elveszti látását, mielőtt felfedez-
hetné annak szépségét és teljességét. 
 
 

 
 
 
 Amikor nincs bennem zaj és a csend teljes, 
elkezdek hallani dolgokat. hangokat, törött mon-
datokat, beszélgetés foszlányokat. Néha felisme-
rem a hangot, néha csak futó zagyvaság. 
 Megpróbálok odafigyelni és kiismerni az ér-
telmét, talán üzenet a számomra. Nem aggódom, 
és nem ijeszt meg, ez egy különleges adottság, bár 
gondolom egy pszichiáter Schizophreniának ne-
vezné. Én érdekesnek találom és Joseph 
Campbell szavai jutnak az eszembe: 

„Ugyanabban a vízben, amelyben az őrültek 
fuldoklanak, a psychic vidáman úszik.” 
 
 

 
 
 
 A bálványokat ledöntjük, majd új értelem-
mel felruházva újra felállítgatjuk őket. 
 Gondolom az evolúció törvénye szerint min-
den kimegy a divatból egyszer, de ami a folyta-
tólagos funkcionálás szintjét elérte és ugyanakkor 
képes rugalmas átalakulásokra a környezethatá-
sok alapján, az eléri a halhatatlanság fokát. 
 
 

 
 
 
 
 

Versike az öngyilkossági gondolatok 
gyógyítására 

 
’Hörög a görög 
Szegyében tőr lötyög, 
 

Ülepe alatt 
Döglött lova rohad.’ 

 

 
 
 

Világok fölött síkon 
 állok – 
Hajamat borzolják, kuszálják 
 a lángok. 
Lábaim szélben fürdenek, 
Zivatar ébreszti lelkemet 
Földanya 
 altasd el 
  testemet. 

 
Egyesülés az elemekkel 

 

 
 

Ez a versike, ami a betegséged alatt látogatott 
meg.  
 
 Amikor a Fény eljött hozzám és megvilá-
gította a sötétségemet, azt hittem én voltam az 
egyetlen ember a világon, aki vakságban élt. 

Ma már tudom, hogy a fény látogatása aján-
dék, különleges kegy volt a számomra, hasonlít-
ható, de nem azonosítható mások életről alkotott 
véleményével 
 

 
 

A földi játékról 
 
 A színpad ugyan az, a színészek is ugyan 
azok, bár a díszletek és karakterek változnak, a 
rendező szeszélyeitől függően. 
 
 
 


