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Válogasd szét a hála és harag kavicsait! 

Élt a szomszéd városban egy fiú, akinek a feje tele volt 
negatív gondolatokkal a szüleiről. Alig várta, hogy 
felnőjön és kikerüljön a családi házból, mert úgy érezte, a 
szülei zsarnokoskodnak felette. Önmagában lázadozott 
ellenük, nyíltan nem mert szembeszállni a szüleivel. Akik 
folyton beleszóltak, mikor mit tegyen. „Este játssz a 
számítógépen, most tanulj!” „Meleg az étel, most egyél!” 
„Maradj a szobádban!”  

Tanácstalanságba sodródott. Sok-sok év mire 
keresőképessé fog válni, és önmagát el tudja tartani. 
Addig nincs más választása, a szüleivel kell élnie. De mit 
tegyen, hogy ne süllyedjen minduntalan 
búskomorságba?  

Az iskolából bandukolt hazafelé, lábait ólom-súlyúnak 
érezte. Feltekintett az égre, megirigyelte a madarak 
szabadságát. Észrevette ezt az utcasarki házban 
egyedül élő bácsi. A fiú sose értette, az öreg hogyan tud 
állandóan mosolyogni, pedig magányos, mert őt 
elszomorította a magány.  

Köszöntötték egymást. A bácsi a kapuhoz hívta a fiút. 

– Miért lógatod az orrod? – kérdezte az öreg. 

– Tele vagyok haraggal és félelemmel. Nem tudom, 
miként szabaduljak meg tőlük. 

– Előbb értsd meg, mi zajlik benned. Figyeld az elméd, 
az érzéseidet, és a gondolataidat! 

– De hogyan? 

– Várj! Adok neked valamit – mondta az öreg, aztán 
bement a házba, és egy kisebb zacskóval tért vissza. – 
Itt ez a maréknyi kavics, este válogasd szét kétfelé! A 
fehéreket jobbra, a feketéket balra. Ne törődj azzal, hogy 
a kavicsok színesek, nem ez a lényeg. Ülj le, hunyd be a 
szemed, és figyelj a gondolataidra! Amikor negatív 
gondolat születik benned, nyisd ki a szemed, és tedd a 
kavicsot a fekete tálba! Ha pozitív, azt a rakd a fehérbe! 
Végezd el a gyakorlatot egy héten keresztül, aztán gyere, 
és mondd el, hogy sikerült! 

A fiú fogta a köveket és elköszönt.  

Este lefekvés előtt eldöntötte, kipróbálja az öreg 
módszerét. Fogott egy követ, közben befelé figyelt, 
azonnal érkezett egy negatív gondolat. Az előbb az anyja 
megszidta a hanyagul letett ruháért.  



 

 

      
      

 
Te is képes vagy a változásra! 

2. oldal 

Bedobta a követ a fekete tálba. Majd a kezébe fogott egy 
másik követ, és megint negatív emlék vetült elé. A követ 
ismét a fekete tálba dobta. Mire elfogytak a kövek, a 
fehér tál üresen maradt. Így ment ez két napon át, 
mígnem a harmadik napon, eszébe jutott, milyen nehéz 
neki a szüleivel élni. Ez is negatív, fekete tál. 
„Kiskoromban néha csúnyán viselkedtem, de a szüleim 
akkor is szerettek.” Nahát! Ez egy pozitív gondolat! 
Zsupsz, a fehér tálba vele! „Hálás vagyok, hogy a 
szüleim gondoskodnak rólam.” Ismét egy fehér.  

A hetedik napon egymás után sorjáztak a pozitív 
gondolatai:  

– Milyen jó, hogy egészséges vagyok!  

– Van mit ennem!  

– Köszönöm a szüleimnek, hogy létezem!  

– Örülök a saját szobámnak. 

Végül a fekete tál üresen maradt. 
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