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KILENCEDIK FEJEZET 

A Hős és a Történet 
 

A tudomány és a szellem végre utolérte egymást. Megtalálták a lelket. A földi 

élet korántsem olyan véletlenszerű, ahogy sokan hiszik. A szinkronicitás egy 

hatásos módja annak, hogy napi szinten emlékeztessen minket valódi énünkre, 

és nemcsak az egyén életében, hanem a történelmi ciklusokban is színre lép, 

csak ott sokkal nagyobb szerepben. Erről hamarosan több szó is lesz. Ha dr. 

Newton kutatásai helytállóak, akkor élményeink nagy részét a túlvilágról 

koordinálják, és ez magába foglalhat nagyon pontos időciklusokat, ahogyan 

történelmünk eseményei precízen megismétlődnek. Ez az információ segíthet 

ráébrednünk egy sokkal nagyobb valóságra, ami körülvesz minket, és főleg azok 

számára lehet hasznos, akiknek fizikai bizonyítékra van szükségük. A ciklusok 

évszázadokat, évezredeket is felölelhetnek, és hihetetlen a pontosságuk, a 

hatásuk. 

Az új tudomány elmélete szerint minden él, a bolygók, a csillagok, a galaxisok 

is. Az univerzum minden szintjének, a kvantumtól a galaktikusig, megvan a 

maga rejtett energiastruktúrája, amit egy lüktető szívverés működtet, és ami 

közvetlen hatással van szabad akaratunkra. Az Egy Törvénye sorozat szerint 

szívünk dobogása a testünkben ezt a nagyobb valóságot tükrözi, ami körülvesz 

minket. Amikor bolygónk különféle energiamezőkön halad át, mindannyian 

különböző hatásoknak vagyunk kitéve. Gondolatainkat és cselekedeteinket az 

időnek ez a rejtett felépítése irányítja, és ez igaz a legnegatívabb személyekre is. 

így válik tudománnyá a szinkronicitás, így lép ki a személyesség, a 

szubjektivitás birodalmából és így lép be a globális, bizonyítható világba. 

Ahhoz, hogy a történelem körforgását, a ciklusokat megérthessük, először fel 

kell ismernünk, hogy egy történetet mesélnek nekünk, amit úgy is hívnak, hogy 

az Élet Könyve. Mint már említettük, minden lélek az öröm és bánat 

körforgásain megy keresztül. A Karma Körforgása sosem véletlenszerű. 

Pontosan felépített sorban éljük meg tapasztalatainkat (a Történetet), és ez 

ismétlődik életről életre, amíg meg nem tanuljuk, amit kell. Ez a Történet van 

megírva a világ mitológiai történeteiben, és erről szól a történelem körforgása. 

Minden mozifilm és tévéfilm követi a forgatókönyvét, mint arra saját tanulságos 

tapasztalataim rávezettek. Amikor megértjük a globális Karmikus Körforgás 
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szerkezetét és funkcióját, rá fogunk ébredni, hogy hatalma van elhozni a 

spirituális megvilágosodást és az Aranykort az emberiség számára. 

 

Aki a saját kárán tanul… 
 

2005-ben életem első előadását tartottam a nyüzsgő Los Angelesben, a Tudatos 

Élet kiállításon. Hamarosan felkeresett egy hollywoodi producer, aki híres 

színészekkel dolgozott együtt, például Burt Reynolds-szal, Dolly Parton-nal és 

Sylvester Stallone-val. A producer azt mondta, ha csinálnánk egy 

dokumentumfilmet a témáimból, beleértve azt is, hogy a DNS-t kvantum- 

energiahullám teremti, az nagyon sokat segíthetne másoknak, és akár üzletileg is 

sikeres lehetne. Őszintén szólva, soha nem gondoltam arra, hogy a munkámból 

film készülhetne. Milton városkában, Kentuckyban laktam, háromszobás házat 

béreltem másfél mérföldre attól a telektől, ami az L/L Research kutatócsoporté 

volt, akik Az Egy Törvénye sorozatot kiadták. A nálunk dolgozó önkéntesek 

rendszeresen nálam szálltak meg, legalább egy kis csevegés és egy zuhany 

erejéig. Milton apró, álmos kisváros volt. Ha az indianai Madisonba vezető híd 

Kentucky felé eső oldalán besétáltál egy boltba, ott vágni lehetett a füstöt Ha a 

szomszéd kutya túl hangosan ugatott, vagy az egyik gazda tehene átkóborolt egy 

másik gazda legelőjére, az nagy újságnak számított. Tehát igen elszigetelten 

éltem, és ez tökéletesen meg is felelt nekem. Csak annyi kapcsolatom volt 

emberekkel, amennyit a postán, vagy a zöldségesnél beszélgettem valakivel, 

meg az önkéntesek és a pácienseim, akik álomfejtést kértek tőlem, ekkoriban 

ugyanis kizárólag ebből éltem. Felfedeztem, hogy a Cayce-hez hasonló, 

transzban elmondott intuitív tanácsadás mellett álmodom is a pácienseimről 

aznap, amikor időpontjuk van hozzám. Álmomban személyesen éltem át a 

legnehezebb, legsötétebb élményeiket, mintha velem történtek volna. A 

páciensek gyakran sírva fakadtak, amikor elmondtam az álmomat, mert szinte 

kivétel nélkül tökéletesen kapcsolódott az életükhöz. 1998 és 2005 között ötszáz 

pácienssel foglalkoztam, és 99 százalékuknak segíteni tudtam. De mivel nem 

volt alkalmazottam, aki mellettem legyen a szeánszok alatt, nagyon kifáradtam. 

Hatalmas várólistám volt, ezért sokkal többet dolgoztam, mint amennyit reálisan 

elbírtam volna. Az álmok néha annyira erőteljesek voltak, hogy mintha a 

személyes identitásomat is elvesztettem volna, nem tudtam, a fájdalmas álmok 

nekem szolgálnak-e jelzésül, vagy a páciensemmel kapcsolatosak. Tudtam, hogy 
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ezt a munkát abba kell hagynom, saját érdekemben olyasmire kell 

koncentrálnom, ami sok embernek tud egyszerre segíteni... és ez a film lehetett a 

kulcs. 

Elvonult, vidéki környezetemben átrágtam magamat több mázsa, internetről 

kinyomtatott könyvön, és rengeteg linken és kivonaton, amiket elmentettem a 

napi feljegyzéseimben. 2005. szeptember elejére napi tizennégy óra munkával 

összeszedtem és összegeztem minden kutatásomat, ami az élő univerzummal 

volt kapcsolatos, és összeállítottam az anyagot az új dokumentumfilmhez. Az 

volt a szándékom, hogy a Convergence (Konvergencia) címet adom neki, ez már 

1996-ban egy álomban is felbukkant előttem. A kutatások, amiket a filmhez 

összegyűjtöttem, végül a The Source Field Investigations című könyvemet 

gazdagították, és azt a könyvet is, amit most a kezedben tartasz. 

Annak az évnek a szeptemberében a projektünkhöz felvettünk egy tehetséges 

rendezőnőt, akinek jó összeköttetései voltak neves színészekhez, és aki Los 

Angelesben a filmes tanulmányok professzoraként dolgozott. A rendezőnő úgy 

gondolta, hogy egy dokumentumfilmnél sokkal hatásosabb lenne egy kitalált 

történet, ami a témánkhoz kapcsolódik. Én persze semmit nem tudtam a 

forgatókönyvírásról, és az első tizenöt hónapban annyira el voltam foglalva, 

hogy úgy éreztem, nincs időm könyvekbe ásni magamat, és tanulni róla. 

Összejött annyi pénz, hogy egy évre félretehettem pácienseimet és a 

szeánszokat, 2006 januárjában egy zajos, földszinti lakásba költöztem Los 

Angelesben, hogy „képben" legyek. Egy éven keresztül szívem-lelkem 

beletettem a forgatókönyvbe, amit írtam; úgy gondoltam, igen jól alakult. Néha 

mások is segítettek az írásban, például az első rendezőnk is, de abban a kezdeti 

időszakban egyik munkatársunk sem értett igazán a forgatókönyvíráshoz; 

mindegyiküknek valami más munkája volt a filmiparban. 

Csapatom rendszeresen felkért forgatókönyves tanácsadókat, hogy olvassák el, 

amit írtunk... el is olvasták, és mindig alaposan kinevettek minket. Bár elvileg az 

ilyen hozzáállás a filmiparban mindennapos, engem teljesen lesokkolt a 

kegyetlenség és a cinizmus. Anyám is tanúja volt az egyik ilyen 

megbeszélésnek, és őt is igen megviselte, amit látott. Új rendezőnktől két 

forgatókönyv-kísérlet után megváltunk, és mindent elölről kezdtünk. Mások 

csak egy forgatókönyv-kísérlet erejéig maradtak, és mi ismét indulhattunk a 

nulláról. Ez az ismétlődő nehézség értékes tapasztalat volt számomra, mert 

rájöttem, hogy annyira ragaszkodom kreatív alkotásaimhoz, hogy minden 

kritikát kegyetlen személyes támadásnak vettem. Meg kellett tanulnom 
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elhatárolnom saját magamat és alkotótevékenységem eredményét. De még így is 

nagyon erős volt a teljesítménykényszer. Ahogyan azt a következő évben tartott 

előadásaim során említettem, mindennap ugyanazzal hívogattak telefonon: „Mit 

csinálsz? Mivel vagy kész? Hány oldal?” Azzal viccelődtünk, hogy az 

üzenetrögzítőmre fel kellene vennem, hány oldalt írtam aznap, és akkor fel se 

kéne vennem a telefont. 

A teljesítménykényszertől pánikrohamaim lettek, depresszióssá váltam, sőt 

paranoiássá is, és teljesen kilátástalannak éreztem az életet. Mindennap elő 

kellett adnom, milyen keményen dolgoztam aznap, hogy elkészüljön a 

forgatókönyv; és hazudni eszemben sem volt, hiszen ismertem a karma 

törvényét. Weboldalamra alig írtam valamit, szinte semmit nem tettem azért, 

hogy online bárkinek segítsek. Egyedül éreztem magamat. Az, hogy mennyire 

vagyok értékes ember, mintha azzal függött volna össze, hogy sikerül-e 

forgatókönyvet írnom, vagy sem, és minden befektetőnk számított a sikeremre. 

Újabb és újabb köröket futottam a megaláztatás és árulás pályáján. Hónapokat 

dolgoztam látástól vakulásig, fizikai és lelki tűrőképességem határáig, hogy 

befejezzek egy forgatókönyvet, vagy újraírjam, csak azért, hogy megint 

ugyanazt hallgassam: „Borzalmas. Nevetséges. Gyerekes. Röhej. Ki írta ezt?” 

vagy „Ez most csak simán rossz, nem katasztrofális. Egy ilyennel talán 

felvesznek elsőévesnek a filmművészetire. De csak talán." 

Ez így folytatódott, és én azt hittem, a forgatókönyvírás óriási rejtély. Hiába 

voltam intelligens, és hiába írtam könyveket, sehogy sem sikerült elfogadható 

forgatókönyvet produkálnom. Nem rajtam múlott, tetszik-e nekik, vagy sem. 

Újra és újra elölről kellett kezdenem, új szereplőkkel, új ötletekkel, új 

társszerzőkkel. Végül azt mondtam, hogy ha ez a filmművészeti professzor 

kritizálja legerősebben a forgatókönyveimet, és az ő véleménye a legfontosabb, 

akkor vegyük fel őt társszerzőnek, vele együtt szeretném írni a következő 

verziót. 

 

A szinkronicitás a segítségemre siet 
 

Közvetlenül ezután, 2007-ben elköltöztem Santa Monica szennyezett, zajos 

közegéből Topanga nyugodt, csendes hegyi környezetébe. Ma is itt lakom, és 

álmok, szinkronicitás, fentről érkező vezetés irányított lakhelyemre. Költözésem 
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előtt a szinkronicitás és az álmok arra késztettek, hogy papírra vessem az 

álomfejtéseimet és transzban végzett segítő szeánszaimat, amelyeket 

hangszalagra vettem fel 1999-től kezdve. Annyira elfoglalt voltam azokban a 

korai években, hogy sosem írtam le a szalagok felvételeit, de arra nem volt 

pénzem, hogy valakit megfizessek, hogy lejegyezze. Most magam láttam neki. 

Meglepve észleltem, hogy sokhelyütt egyértelmű említés történt arról, amivel 

most foglalkoztam. Voltak álmaim, amik kijelentették, hogy Los Angelesben 

fogok élni, és egy filmen fogok dolgozni. Pontos leírást találtam jelenlegi 

ismerőseimről és együttérző hölgy barátaimról, akiket akkor még nem ismertem, 

s a sikertelen forgatókönyv tartalmáról is. Egy álmomban azt láttam, hogy 

édesburgonya van a hűtőm tetején, ami kicsírázott, és hosszú szárat növesztett. 

Ez a jelenet egy nyolc évvel korábbi álomfejtő felvételen volt, és most 

döbbenten láttam, hogy igen, lakásomban most bizony ott virulnak a krumplik a 

hűtő tetején. 

Mielőtt felismertem, merre vezetnek, hol kellene laknom, nagyon sok frusztráló 

élményen mentem keresztül. Meg voltam győződve róla, hogy Santa Monica-

ban akarok lakni, az óceán közelében, de valahányszor találtam egy lakást, 

mindig történt valami. Percekkel azelőtt adták ki, hogy lecsaphattam volna rá. 

Az ablaktól pár centire húzódott a villanyvezeték. Nem hívtak vissza, hiába 

egyeztettem a tulajjal. Egyszer azt hittem, végre megvan a tökéletes lakás, és 

már épp telefonáltam volna, amikor egy madár vágódott neki az ablaküvegnek 

olyan erősen, hogy kitörte a nyakát, és holtan pottyant le. Elfogyott a türelmem, 

és az univerzumot átkoztam, hiszen annyira akartam már egy rendes otthont. 

Kezdtem kifutni az időből, és semmiképpen sem akartam újra aláírni egy évre 

jelenlegi lakásom bérleti szerződését. 

Végül rájöttem, lehetséges, hogy a szinkronicitás avatkozik bele a terveimbe. 

Visszatértem inspirációért Az Egy Törvényéhez, és eszembe jutott, hogy a 

csapatnak azt mondták, „az erdei környezet a legjobb a spirituális munkához.” 

Egy barátom akkoriban mesélt nekem a Google Earth alkalmazásról, ahol 

háromdimenziós, műholdas képen lehet megtekinteni egy adott környéket. 

Elkezdtem nézni Los Angeles-t, fás, erdős területet keresve. Azonnal láttam, 

hogy a legjobb hely Topanga. Elhűltem, de tudtam, hogy így kellett lennie... 

amikor még Virginia Beach-en laktam, 2000 elejétől 2002 végéig, a volt 

barátnőm sokszor mondta, hogy Los Angeles-be kellene költöznünk, méghozzá 

kifejezetten Topanga Canyon-ba. És én három éven keresztül mondogattam 

neki, hogy „Ki van zárva! Nem költözöm Los Angeles-be, Topanga Canyon-ba 
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meg aztán végképp nem!” És most pont ez tűnt a legmegfelelőbb helynek. Fel 

kellett ismernem, hogy volt barátnőm szájából a szinkronicitás nyaggatott, 

bármennyire is idegesített akkoriban. 

Gyorsan elkezdtem lakásokat nézegetni Topanga-ban, és találtam néhány jónak 

tűnőt. Magánszférát akartam, és nem túl drágán, de arra gondoltam, megnézek 

egy házat is, ahol földszinti garzon volt kiadó. Ám amikor lefeküdtem este, 

mielőtt a garzont meg kellett volna néznem másnap, meggondoltam magam; 

már nem érdekelt. Túlságosan fáradt voltam, és különben sem akartam soha 

többé földszinten lakni. Elég volt már egy év is a hangos zenéből, mások 

bulizásából, visító gyerekekből, autódudából, buszpöfögésből, kipufogógázból, 

cigifüstből, kutyaugatásból, ablakomon bekukucskáló emberekből, sőt volt egy 

olyan felső szomszédom is, aki mindig lekopogott, ha telefonáltam, és minden 

reggel fél kilenckor elindította a fejem fölött a mosogatógépét. Igen, költözni 

akartam, de kizárt dolog, hogy megint földszintre. Aznap éjjel alvás közben 

felemeltem a kezemet, beütöttem az ágy fejébe, és nagyon fájt, fel is ébredtem rá 

azonnal. Ilyen még sosem történt korábban, de azóta sem. Az öklömön feljött a 

bőr, de azért sikerült visszaaludnom. Később, kora reggel, azt hittem, a 

telefonom csörög, és mivel hívásokat vártam lakásokkal kapcsolatban, siettem 

felvenni... de nem csörgött, csak álmodtam vagy képzeltem. 

Addigra viszont egészen felébredtem, hevesen vert a szívem, és azt gondoltam, 

oké, lesz, ami lesz, megnézem a házat Topanga-ban. Mialatt vezettem, nagyon 

negatívan gondolkodtam: Jó, megnézem, úgysem kell, de szétnézek azért a 

környéken.” Az út hosszabb volt, mint amire számítottam, és egyre inkább nem 

tetszett az sem, milyen messze lesz a lakás a civilizációtól. Amikor pedig végre 

a kocsibeállóhoz értem, nem tudtam megállni, mert a dombról lefelé pont jött 

egy fekete terepjáró, és nem volt elég hely mindkettőnknek, tovább kellett 

hajtanom. A terepjáró az ingatlanosé volt, aki épp elmenni készült, mert annyit 

késtem. A tulaj még ott volt, amikor odaértem, és azonnal jól megértettük 

egymást. A ház lenyűgözött, negatív gondolataim szertefoszlottak, most már az 

járt a fejemben, hogy mindenáron ide kell költöznöm. Santa Monica-ban az 

emberek vérre menő harcot folytatnak a parkolóhelyekért. A legforgalmasabb 

utcákon elég egy másodperccel tovább maradni, mint ameddig pénzed van a 

parkolóórában, máris ott virít a szélvédőn a bírságcédula. Ennyi bírságot addig 

életemben összesen nem fizettem. Ha pedig valakinek véletlenül sikerül olyan 

helyre állni, ami nem fizetős, akkor arra kell figyelni, ne olyankor állj ott, 
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amikor jönnek az utcaseprők, vagy... természetesen bírság. Itt viszont egy 

huszonöt kocsi számára is megfelelő parkoló fogadott; naná hogy tetszett! 

Amint beköltöztem, rögtön jobban éreztem magamat. Kis garzont béreltem egy 

szép házban, csodás kilátással, a társbérlőm két-három hetekre is elutazott 

minden hónapban. Sikerült megtalálnom Milton vidékies varázsát Los 

Angelesben, de ez jobb volt, mert most már a világ szórakoztatóipari 

fővárosában laktam, és nagyobb közönséghez juttathattam el a munkámat. Újra 

elkezdtem a weboldalamat írni, aktívabban, mint valaha, és tájékoztattam az 

illetékeseket arról, hogyan halad a film. Zenét írtam „The Journey" (Az Utazás) 

címmel pár nappal beköltözésem után, zenében mesélve el az öröm és bánat 

körforgását. Tovább folytattam nyolc évvel azelőtti szeánszaim és álmaim 

hangfelvételeinek lejegyzését, és meglepve figyeltem fel rá, hogy nagyon pontos 

leírások hangzottak el a házról, ahova költöztem: a lejtős kocsibeálló, a hegyre 

néző kilátás, a szárnyaló sólymok, és azok személyisége, akikkel kapcsolatba 

kerültem... Mindez azokon a kazettákon, amelyeket „véletlenül” elfelejtettem 

feljegyezni eddig. Önmagam egy része úgy olvasta a jövőmet, mint egy térképet. 

És én nagyon kíváncsi voltam, merre visz az út. 

 

A Struktúra („The Script”):  

a szórakoztatóipar féltve őrzött titka 
 

Ekkoriban vettük fel a forgatókönyvünkhöz az egyik legnagyobb Los Angeles-i 

filmes iskola professzorát, hogy üljön le velünk, és hetente egyszer együtt 

írjunk. Ha ő maga a társszerző, csak nem fogja utálni a forgatókönyvet. Hamar 

rájöttem, hogy kedvenc műfaja a pszichológiai thriller-kémtörténet volt, ahol az 

összetett történet valami kiszámíthatatlan csavarral végződik, amire talán csak a 

legfigyelmesebb nézők jönnek rá nagy nehezen. A professzor filmes társammal 

a „struktúráról" beszélt, valami rejtélyes dologról, ami elvileg minden 

forgatókönyv alapja. Erről addig sosem hallottam. Nem tudtam, mit jelent, hogy 

egy film három felvonásra van felosztva. Annyira szakmai nyelven beszéltek, 

hogy szinte nem is értettem egy kukkot sem. De hamarosan rájöttem, hogy a 

forgatókönyvírásnak megvan a maga tudománya. Cseppet sem véletlenszerű, és 

nem kell hozzá rejtélyes tudás, amit csak ritka tehetséges írók birtokolnak. 
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A filmiparnak van egy féltve őrzött titka. A forgatókönyvírás sokkal 

sablonosabb volt, mint ahogyan gondoltam volna annak alapján, amit a 

mozikban láttam; de tilos volt sablonnak hívni. Az szentségtörés volt. A média 

persze sosem említett struktúrát a filmekben, sorozatokban, magazinokban vagy 

újságcikkekben, hiszen ez leleplezte volna a titkot, de rengeteg könyv oktatja a 

forgatókönyvírást, amelyekből kiderül. Nagyon fájt a kemény kritika, amivel 

addigi próbálkozásaimat illették, azt akartam, hogy a heti megbeszéléseken 

sokkal több tiszteletet kapjak. Falni kezdtem a legismertebb, legnevesebb 

könyveket, amelyek a forgatókönyvíráshoz kapcsolódtak, és jegyzeteltem 

bőségesen egész 2007-ben. Megtanultam a 13 legjobb könyv tartalmát, melyeket 

elolvastam, s ezekből rengeteg újat tanultam a háttérelvekről. 

Az év végére megtanultam Hollywood titkos nyelvét, és végre úgy szólhattam a 

nagykutyákhoz a saját nyelvükön, hogy kivívjam a tiszteletüket. Ezt a tudást 

megosztottam egy 2008-as videóban, melynek címe The 2012 Enigma, amit 

ugyanazon a Tudatos Élet Kiállításon filmeztek, ugyanabban a hotelben, ahol 

először kerültem kapcsolatba a filmiparral. Fogalmam sem volt, hogy 2009 

decemberében a videót meg fogja nézni Jim Hart (a Contact című film fő 

szerzője), miután a Google-on a 2012 film reklámdömpingjének köszönhetően a 

legnagyobb nézettségű videó lett. Jim Hart régebben együtt dolgozott Steven 

Spielberg- gel, Francis Ford Coppola-val és más, neves rendezőkkel, én pedig 

mindig a Contact-ot használtam korai forgatókönyv-kísérleteim alapjául. 

Meglepődtem, amikor e-mailt kaptam Jimtől, amiben megkérdezte, nem 

akarnám-e felvenni őt, hogy megírja a Convergence-t. Nemsokára össze is gyűlt 

erre a pénz, és 2010 elején felvettük csapatunkba, hogy ismét elölről kezdjük a 

munkát. Miközben én ezen a könyvön végzem az utolsó simításokat, Jim a 

forgatókönyv vázlatának végénél jár, megfogadva egy javaslatot, amit egy neves 

producercégtől kaptunk; és úgy gondolja, ez az egyik legjobb film, amit valaha 

írt. 

Amikor alaposan áttanulmányoztam a forgatókönyvírás művészetét, 

ledöbbentett a felfedezés, hogy szinte minden film, amit ismerünk és szeretünk, 

legyen az vígjáték, dráma, thriller, horror, sci-fi, fantasy vagy romantikus film, 

pontosan ugyanazt a történetet meséli el. Ez igazán elképesztő, és hihetetlennek 

is tűnik, amíg meg nem érted, hogy a történet inkább egy vezérfonal, mint a 

szereplők, helyszínek és részletek meghatározott milyensége. 

Minden filmben ott van egy főszereplő, a maga hibáival, és a filmben ez a 

főszereplő küldetést vállal, hogy megszerezzen valamit, amit nagyon akar. Nagy 
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nehézségekbe ütközik küldetése során, még a vicces filmekben is. Vannak 

persze filmek, amelyek eltérnek ettől a formától, de minden hollywoodi filmben 

ezt keresik a stúdióvezetők. Pontosan tudják, mit akarnak. Még az is adott, mely 

oldalon milyen elemek legyenek a történetben. Ha nem „ismered a játékot", és 

nem követed a sémát, nem valószínű, hogy finanszírozzák a forgatókönyvedet. 

Sőt, valószínű, hogy a forgatókönyved még azokon az olvasókon sem fog 

túljutni, akiket a stúdiók és a producerek azért alkalmaznak, hogy elolvassák a 

beérkező forgatókönyveket, hátha van valami érdekes. Talán a legjobb könyv a 

struktúráról és annak kapcsolatáról az ősi mitológiákkal a The Writer's Journey 

(Az író útja) Christopher Vogler-től, aki mellékesen Jim Hart régi barátja és 

kollégája. Vogler úttörő könyve a Disney stúdióvezetői számára kiadott rövid, 

eligazító irat alapján készült. 

Az idők során bebizonyosodott, hogy a közönség a pénztárcájával szavaz. 

Ugyanazt a történetet akarják látni újra meg újra, talán néhány új fordulattal, egy 

kis vizuális izgalommal megfűszerezve. Lehet újítani, de ha azt akarod, hogy a 

filmed kasszasiker legyen, kreativitásodnak meg kell maradnia a vezérfonal 

mellett. Ugyanez érvényes a regényekre is, főleg, ha szeretnéd, hogy 

megfilmesítsék. Ha megérted a struktúrát, látni fogod, hogy az Avatar, James 

Cameron filmje, minden idők eddigi legnagyobb kasszasikere, hogyan 

illusztrálja ezt részletesen. Mivel én már értem a történetszerkesztés hátterét, 

amikor láttam az Avatart, e struktúra annyira egyértelmű volt, hogy teljesen 

elvonta a filmtől a figyelmemet. Másik két klasszikus példa olyan sikerfilmekre, 

amik pontról pontra követik a Vogler könyvében leírt szerkezetet: az eredeti Star 

Wars-film és az első rész a Mátrix-trilógiából. 

Disney Oroszlánkirálya is igen precízen betartja a szabályokat. Sokan 

észrevették, hogy az Avatar története nagyon hasonlított a Farkasokkal Táncoló-

ra és a Pocahontas-ra, de azt nem tudják, hogy ez csak néhány példa, és számos 

további is akadhatna. 
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Joseph Campbell fellebbenti a fátylat minden 

mitológia archetípusairól 
 

Hogy jutott el ide Hollywood? Minden történet felosztható három felvonásra: 

eleje, közepe, vége. Ezt az alapvető struktúrát először Arisztotelész írta le. A 

hagyományos színdarabokban a felvonások között szünet van, amikor a 

közönség sétálhat egyet, kimehet a mosdóba, a színészek lazíthatnak, a 

díszletesek pedig átrendezhetik a színpadot. A történetmesélés rejtett DNS-e 

azonban ennél sokkal részletesebben kezdett kibontakozni 1856-ban, amikor 

Max Müller hasonlóságokat vett észre ősi eposzok között, és azt megírta a 

klasszikus „Comparative Mythology” (Összehasonlító Mitológia) című írásában, 

amit először az Oxford Essays publikált. Később más kutatók is foglalkoztak a 

témával. Az összehasonlító mitológia akkor kezdett igazán kivirágzani, amikor 

1949-ben Joseph Campbell kiadta a The Hero with a Thousand Faces (Az 

ezerarcú hős) című, elképesztően sokoldalú tudományos munkáját. Ebben az 

izgalmas könyvben Campbell részletesen elemzi a világ mítoszait különböző 

időszakokból, és megállapítja, hogy erős hasonlóságokat mutatnak. Campbell a 

történetet átfogóan úgy nevezi, a Hős Útja. Ez az az út, ahogyan feldolgozzuk 

félelmeinket, gyengeségünket, korlátainkat, méghozzá életünk minden napján. 

Ez a fejlődésünk tervrajza, az Aranykorhoz vezető ösvény. Bárki, aki érdekes, 

izgalmas és hihető forgatókönyvet ír, visszanyúl a Hős Útjához, akár tudatosan, 

akár nem. Akik tudnak erről, azoknak nagyobb az esélye a sikerre. 

Campbell sokban dr. Carl Gustav Jung legendás munkásságára alapozott, aki 

felfedezte, hogy ezek a különféle Ősi mítoszok állandóan ismétlődnek az 

álmainkban, bizonyos folyamatosan felbukkanó motívumokkal, amiket ő 

archetípusoknak nevezett. Ezek az archetípusok annyira meghatározottak is 

tudnak lenni, hogy az emberek, akik lefestik, amit álmukban láttak, észre sem 

veszik, mégis ősi mitológiai művészetet alkotnak. Ez túl nagy falat ahhoz, hogy 

ebben a könyvben részletezzük, de egy összefoglalás is megteszi, amit Jung 

könyvéről írt egy olvasó az Amazon-on: „A legfontosabb archetípusok lehetnek: 

az Árnyék (önmagunk sötét oldala, amit rejtegetünk mások elől), az 

Anima/Animus [vágyunk tárgya(i)] és a Bölcs Vén (vagy Mentor, azaz tanár, 

gyógyító). Jung emellett beszél egy Anya és egy Gyermek archetípusról, és sok 

másikról is. Ha valaki erősen azonosul egyetlen archetípussal, az pszichózishoz 

vezet.”  
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Egy másik archetípus, amit a fenti összefoglalás írója kihagyott, a Tékozló Fiú. 

Ő a hős, aki megszökik otthonról, azt hiszi, nagy bajban van, amiért lelépett, és 

végül visszajön, a legrosszabbtól tartva... hogy rájöjjön, végig szeretettel 

gondoltak rá, megbocsátanak neki, és örömmel fogadják vissza. Az Egy 

Törvénye sorozat egészen részletesen belemegy a témába. Leírja, hogy 

huszonkét archetípus létezik: hét az elme fejlődéséért, hét a test fejlődéséért, hét 

a szellem fejlődéséért, egy utolsó pedig külön áll, ő a Tékozló fiú, vagyis a 

Bolond, a Hős, aki most kezdi a küldetését. Ez a huszonkét archetípus jelképet, 

illusztrációt kapott, belőlük lett a Tarot kártya Nagy Arkánuma. Az archetípusok 

az idők során fejlődtek, ahogyan galaxisunk elméje egyre tudatosabban 

megismerte, hogyan tervezze meg számunkra a legmegfelelőbb spirituális utat. 

91.18 Az archetípusok nem egyszerre alakultak ki, hanem lépésről lépésre, és 

nem abban a sorrendben, ahogyan itt, most, hanem mindenféle sorrendben. 

George Lucas azt mondja, nagyon sokat köszönhet Joseph Campbell-nek, az ő 

írása segített megteremteni a Csillagok háborúja világát. „Harminc éve fedeztem 

fel az Ezerarcú Hőst, és azóta is sokat merítek belőle. Joseph Campbell 
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évszázadokon át fürkészi a világot, és megmutatja, hogy mindannyiunkat 

összeköt egy igény arra, hogy történeteket halljunk, és megértsük önmagunkat. 

Csodálatos könyv, csodás olvasmány, és megvilágítja az emberi gondolkodást, 

mint egy kinyilatkoztatás." 

Vajon mit értett George Lucas azalatt, hogy Campbell könyve megvilágítja az 

emberi gondolkodást, mint egy kinyilatkoztatás? Itt most Fredric L. Rice-tól 

idéznék, aki a Skeptic Tank weboldal szerzője. Rice cikke az Atheist mappában 

van az oldalon, tehát nyilvánvaló, mi az álláspontja. Ám annak ellenére, hogy 

Rice szkeptikus és ateista, elismeri, hogy Campbell hatalmas, átfogó munkája 

óriási hatással van a modern társadalomra, és meglepően sorokat ír róla. Rice 

úgy gondolja, hogy az Ezerarcú Hős idővel a 20. század legfontosabb könyve 

lesz. Azt is elmondja, hogy Campbell jeles alkotása erős hatással van a 

filmiparra, és a történetmesélésre úgy általánosságban. Nagy filmesek, mint 

George Lucas, Steven Spielberg és Francis Ford Coppola, nagyon sokat 

köszönhetnek az ősi történetsablonnak, amit Joseph Campbell beazonosított. 

„[Campbell könyvének] fogalmai régebbiek, mint a piramisok, Stonehenge, 

vagy a legősibb barlangrajz. Campbell volt az, aki összegyűjtötte a 

gondolatokat, felismerte, kifejezte és megnevezte őket. Ő mutatott rá először 

arra, hogy létezik egy minta. A minta, ami ott van minden történetben, amit 

valaha elmeséltek... Azt fedezte fel a világ mítoszainak tanulmányozása során, 

hogy ALAPJÁBAN VÉVE MIND UGYANAZ A TÖRTÉNET, végtelen 

variációban elmesélve... 

Campbell Carl Jung svájci pszichológus tanítványa volt, és AZ EZERARCÚ 

HŐS fogalmait gyakran írják le úgy, hogy a jungi pszichológiában gyökereznek. 

A könyv Jung archetípusain alapul, azokon a szereplőkön, akik folyton 

felbukkannak minden ember álmaiban, és minden kultúra mítoszaiban. Jung úgy 

gondolta, hogy ezek az archetípusok az emberi elme kivetülései: elménk ezekre 

a szereplőkre osztja fel magát, hogy eljátssza életünk drámáját. A hősi mítoszok 

ismétlődő alakjai, mint az ifjú hős, a bölcs vén, az alakváltó nő és a sötét 

ellenség, azonosak az emberi elme archetípusaival, amelyek álmainkban 

jelennek meg... (Az alakváltás a hirtelen érzelmi változásokat jelképezi, melyek 

egy mitológiai történetben fizikai külső megváltozásában mutatkoznak.) 

A történetek, amelyek AZ EZERARCÚ HŐS mintájára épülnek fel, mindenki 

számára érdekesek, mert a kollektív tudattalan univerzális forrásából merítenek, 

és univerzális kérdéseket tesznek fel. Például: „Miért jöttem a világra?”, „Mi 
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történik, miután meghalok?”, „Hogyan küzdhetem le a problémáimat, hogy 

boldog legyek?” Ezeket a kérdéseket mindenki felteszi,” 

Elég meglepő egy megrögzött szkeptikus ateistától hallani, hogy „a kollektív 

tudattalan univerzális forrásából” merítve minden ember ugyanazt a történetet 

hallgatja és álmodja. Bár ő ezt biológiai jelenségként magyarázhatja, annak 

eredményeként, hogy emberi testünk és elménk van, azért még úttörő nézet. 

Tudatalattink elég erős befolyást gyakorolnak ránk ahhoz, hogy újra meg újra 

kíváncsiak legyünk ugyanarra a történetre. Az, hogy Campbell munkáját 

használja Hollywood a történetek szerkezetének megalapozására, legalább 1964-

ig visszavezethető. Ekkor tanácsolta Stanley Kubrick Arthur C. Clarke-nak, 

hogy tanulmányozza az Ezerarcú Hőst, amikor a 2001 Űrodüsszeia 

forgatókönyvén dolgozott. Clarké nagyon inspirálónak találta Campbell 

könyvét. Joseph Campbell művével és annak hatásával kapcsolatban Kirsten 

Brennan így összegezte sokéves kutatását részletes, átfogó Star Wars Origin (A 

Csillagok háborúja eredete) weboldalán: 

„1949-ben Joseph Campbell (1904-1987) nagyot alkotott a mitológia témájában 

az Ezerarcú Hős című könyvével. Ez a könyv a német antropológus, Adolph 

Bastian (1826-1905) munkájából indult ki, aki először vetette fel, hogy a világ 

mítoszai láthatóan azonos „elemekből” épülnek fel. Carl Jung svájci pszichiáter 

(1895-1961) ezeket az alapvető elemeket „archetípusoknak" nevezte, és mind a 

tudattalan, mind pedig a kollektív tudattalan építőköveinek tartotta őket. Jung 

úgy gondolta, a világon mindenkinek, születésétől kezdve az elméjében van, mi 

az a „hős”, a „mentor”, vagy a „küldetés”; ezért lehetséges az, hogy az emberek 

ugyanazokat a történeteket élvezik akkor is, ha még közös nyelvet sem 

beszélnek, 

Jung főként azért foglalkozott az archetípusok fogalmával, hogy a mentálisan 

instabil páciensek álmait és vízióit értelmezni tudja: ha valaki például azt hiszi, 

hogy egy hatalmas almatorta követi, azon elég nehéz kiigazodni, hogy segíteni 

tudjunk neki. 

De ha az óriási almatortát be tudjuk azonosítani, mint az illető Árnyékát, minden 

félelmének megtestesülését, akkor a pszichoterapeuta keresztül tudja vezetni 

ezen a félelmen, úgy, mint ahogy Yoda vezette Luke-ot. Ha úgy képzeljük el a 

testet, mint egy számítógépet, s a test a „hardver”, akkor a nyelv és a kultúra a 

„szoftver". Mélyebben és láthatóan minden Homo Sapiensben közösen ott van 
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valamiféle beépített „operációs rendszer”, ami a világot tolmácsolja, ami az 

embereket, helyeket, dolgokat, élményeket archetípusokba rendezi.” 

A legtöbben nem tudjuk, hogy van bennünk egy „operációs rendszer”, és hogy 

valahol mélyen arra van szükségünk, hogy ugyanazt a történetet hallgassuk meg 

újra és újra. Napról napra ezt a történetet kérjük tévéműsorokban, 

mozifilmekben, végtelen számú variációban. Ezt mutatta meg nekünk Campbell, 

és ezért gondolja a szkeptikus Fredric L. Rice, hogy az Ezerarcú Hőst egyszer 

még a 20. század legnagyobb könyvének fogják kikiáltani. 

 

Joseph Campbell munkáját, melyet a világ mitológiáinak elemzésére és Carl G. 

Jung által felfedezett archetípusokra alapozta, Christopher Vogler dolgozta át 

Hollywood-ra. A Hős Útja az egyéni életre és a filmekre egyaránt érvényes. 

Hogy hogyan, ezt foglalja össze kiválóan, élvezetesen, röviden és jó humorral a 

Finding Joe című mozifilm.   
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A struktúra azt is pontosan elárulja,  

mennyi hasznot hoz a film 
 

Hollywood persze nem kürtöli világgá, mennyire általánosan használja ezt a 

történetstruktúrát, nehogy túl sokak számára legyen egyértelmű. Mindenesetre 

ennek a rejtett struktúrának akkora hatása van a nézettségre, hogy számítógépes 

programokat írtak annak kiszámítására, mennyi bevételt fog hozni egy film, és a 

program meglepően pontos választ ad. A módszert Dick Copaken és barátja, 

Nick Meaney fejlesztette ki, akik erre alapították cégüket, az Epagogix-et 

(epagogix.com). Számítógépek segítségével elemzik a forgatókönyveket, egy 

olyan mesterséges intelligenciát használva, amit „ideghálózatnak" neveznek. A 

forgatókönyv számos sajátosságát tanulmányozzák ezzel a folyamattal. A 2013. 

májusjúniusi számában cikket írt róluk az Economist, Intelligent Life 

(Intelligens élet) címmel: 

„Amikor Meaney-t felkéri egy stúdió, hogy dolgozzon nekik, az első, amit tesz, 

az, hogy több ezer tényezőt számszerűsít. Vannak egyértelmű ellenségfigurák? 

Mennyire érezhetünk együtt a fő ellenséggel? Van a hősnek segédje? A 

tényezők szövevényes viszonyát a számítógép aztán összehasonlítja korábban 

vetített filmekkel, és azok bevételeivel. Az utolsó számítás az, hogy mennyi 

bevételt lehet várni a filmből. Az esetek 83 százalékában a számítás 10 millió 

dolláron belül volt. Meaney tehát kitalált egy olyan algoritmust, ami felbecsüli a 

művészet értékét... legalábbis azt, ami pénzben mérhető.” 

Vannak filmkritikusok, akik szerint az egész egy átverés, Copaken és kollégái 

szélhámosok, és kizárt dolog, hogy ez működik. Az igazság azonban sokkal 

egyszerűbb. Mindannyiunkban ugyanaz az „operációs rendszer" működik, erre 

jött rá Campbell, és sokan mások. És minél közelebb van a film az áhított 

történetsablonhoz, annál sikeresebb lesz. Hát így lehet előre kiszámítani a 

várható bevételt. 2006-ban Malcolm Gladwell cikke a The New Yorker-ben jól 

összefoglalta ezt: 

„2003 nyarán Copaken megkereste Josh Bergert, a Warner Bros. európai 

ügyvezetőjét... Tizenhat tévésorozat próbaepizódjait futtatták át a programon, 

hogy (megpróbálják) előre megjósolni mindegyik sorozat nézettségét... Hat 

esetben az Epagogix 0,06 százalékon belüli pontossággal mutatta meg, hány 

amerikai család fogja nézni a műsort. A tizenhat esetből tizenháromban a jóslat 
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2 százalékon belüli pontossággal jött be. Berger le volt döbbenve. „Hihetetlen 

volti" - mondta. „Mintha valaki azt mondta volna, megmutatja, hogyan lehet Las 

Vegasban kártyát számolni." Egyszóval sikeres volt a dolog." 

Ez a 99,94 százalékos pontosság elképesztő, sőt hihetetlennek mondható. És ez 

nem minden. 

Copaken ezután megkeresett még egy hollywoodi stúdiót. Kilenc, még nem 

vetített filmet kapott, hogy elemezze őket... Az egyiknél a stúdió úgy gondolta, 

100 millió dollár feletti bevételt fog hozni. Az Epagogix 49 milliót jósolt. A film 

40 milliót sem hozott. Egy másik, nagy költségvetésű filmnél a becslés a 

tényleges bevételt 1,2 millióra közelítette meg. Sok filmnél döbbenetesen pontos 

volt az előrejelzés. „Pár millióra pontosan meg tudták mondani" - csodálkozott 

egy ügyvezető igazgató. „Elképesztő volt. Fura volt." Ha a stúdió előre 

elemeztette volna a forgatókönyveket az Epagogixszel, sok tízmillió dollárt 

takaríthattak volna meg. 

Nos, mi a trükk? Lássuk! 

Ugyanennél a filmstúdiónál egy másik döntéshozó így nyilatkozott: „Sok dolog 

meggyőző volt számomra. Érdekes volt, amit arról mondtak, mi számít egy 

filmnél. Ezek nem olyasmik, amire általában gondolunk. Számított a helyszín, 

az, hogy szerelmi történet volt-e, és nagyon meghatározott részletek a 

cselekményről, ami az ő meggyőződésük szerint jobban hatott az eredményre, 

mint bármi más. Nagyon objektívnek tűnt. Az viszont nem érdekelte őket, hogy 

a főszereplő Tom Cruise volt vagy Tom Jones, vagy akárki... Mindig van egy 

minta. Vannak történetek, amik visszatérnek, újra meg újra, és mindig 

hatásosak... Ami engem meglep, az az, hogy ezek az ismétlődő dolgok mennyire 

állandók." 

Hát itt a kulcs! Bizonyos történetek visszatérnek. A cselekmény bizonyos 

nagyon is meghatározott mozzanatai döntik el a film sikerét Az összehasonlító 

mitológia, és főleg Joseph Campbell könyve mutatja meg a választ. 
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Hogyan mondjuk el a történetet? 
 

Minden forgatókönyvnek megvan a maga szerkezete. Ezek nélkül nem is 

lehetne elmondani egy történetet. Van tehát eleje, közepe, vége: előkészítés, 

konfliktus, megoldás. Ezeket hívják első, második és harmadik felvonásnak. Ez, 

mint említettem, Arisztotelészig nyúlik vissza, ő nevezte meg először ezeket a 

részeket. A régi színdaraboknál a felvonások között szünetet tartottak, hogy a 

közönség járkálhasson, a színészek lazíthassanak, a színpadot pedig 

átrendezhessék. Aztán elhomályosulnak a fények, felmegy a függöny, és jön a 

következő felvonás, A modern filmeknél ez már nem így zajlik, de a 

forgatókönyvben benne vannak a felvonások közti szünetek utódai. 

Ha sikeres, eladható forgatókönyvet akarsz írni, akkor elvárják, hogy körülbelül 

(szinte pontosan] 120 oldal legyen, bár most már vannak stúdiók, ahol 110 

oldalba sűrítenék ugyanazt az eseménysort, ahogy Blake Snyder írta a Save the 

Cat!-ben (Mentsd a macskát!). Minden oldal kb. egypercnyi film, vagy kicsit 

kevesebb. Az első felvonás 30 oldal, a második 60, a harmadik az utolsó 30. 

Minden felvonásban nagyon is meghatározott dolgok bukkannak fel a 

történetben, valamint látjuk a helyszín változását és az események tempójának 

változását is, ahogy haladunk a felvonásokban. 

 

 

 

Van ugyan néhány kivétel, ami sikeres lett, de elmondhatjuk, hogy minden 

bevételre törekvő forgatókönyv egy főszereplővel kezdődik, egy hőssel, akinek 

megvannak a maga hibái. A történet arról szól, hogyan küzdi le a hős ezeket a 

gyengeségeit, hogy elérje a célját, azt, amit mindennél jobban szeretne. Ez a 

történet ösztönösen bennünk van. Mintha kollektív, tudatalatti emléke lenne a 

céljainknak, amiket fizikai inkarnációink között kitűzünk magunk elé. Van egy 

mély, tudatalatti bizonyosságunk arról, hogy azért vagyunk itt, hogy 
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növekedjünk, fejlődjünk, úrrá legyünk hibáinkon, és magasabb spirituális 

érettségre tegyünk szert. 

Ha olyan történetet írsz, ahol egynél több főszereplő van, akkor sokkal nehezebb 

követni a történetet, és nem is lesz sikeres, hacsak nincs kiválóan 

megszerkesztve. Tévéműsorhoz lehet epizód-narratívákat is írni, ahol különféle 

szereplők élik meg az eseményeket, és végül összefutnak a szálak, de ezt egy 

kétórás mozifilmben nagyon nehéz lenne megoldani. A kihívás a 

jellemfejlődésben van, itt derül ki, ki a profi író, és ki az amatőr. A történet 

struktúráját bárki megtanulhatja és eligazodhat benne, sokan meg is próbálják, 

de a filmipar nagykutyái hihető, érdekes karaktereket akarnak látni, akik életre 

keltik a történetet. Egy amatőr forgatókönyvíró biztos jele, ha minden szereplő 

párbeszédein érezni, hogy ugyanaz írta őket. Engem is nagyon sok kritika ért 

ezért. 

Amikor filmet nézünk, azonnal azt keressük, ki a főszereplő. Általában ez az a 

szereplő, aki először mond vagy tesz valami érdekeset Az elején tudat alatt a 

főszereplő hibáit keressük. így jobban tudunk vele azonosulni, belebújunk a 

bőrébe a történet idejére. Ha ez nem történik meg, ha nem szippant magába a 

történet, ha nem azonosulunk a hőssel, ha nem követik a struktúrát, akkor 

érdektelenné válunk. Ez a film halála. Megtörik a varázs. Csak egy film, semmi 

több. Elkezdjük elemezgetni, mi nem tetszik benne. Nevetünk, amikor nem is 

vicces. A közönség a mobiltelefonjain babrál, SMS-eket küldözgetnek 

barátaiknak, milyen unalmas, és ne is nézzék meg. A kritikusok lehúzzák. 

Kudarcfilm lesz. 
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A Beavatás Nagy Útja  

– egyénileg és globálisan 
 

Tudjuk, hogy a hős, tehát a protagonista a filmben beavatáson esik át, ekkor 

közvetlenül kell szembesülnie hibáival. Azokban a filmekben, amelyek jól 

végződnek, a hős győz, azokban, amelyek rosszul végződnek, diadalmaskodnak 

a hős hibái, de a hős minden esetben átmegy egy változáson. A történet mindig 

hoz jellemfejlődést. Hiszen a fejlődésről szól, még akkor is, ha olyan cikluson 

megyünk át, ahol elbukunk, rossz vége lesz, és újra kell kezdenünk. Saját 

életünkben ez szó szerint halálhoz vezet, mert reinkarnálódunk, és 

megismételjük a leckéket. A filmek, sorozatok szereplőinek történetében zajló 

köröket éljük át mi is életeink folyamán. Amikor végignézzük a történetet, az 

eseményeket, remélhetőleg okulunk egy kicsit, talán bölcsebbek leszünk, és 

inspirációt merítünk mindennapjainkhoz. Személyes kapcsolatainkban is 

felismerhetők ezek a körök, és talán új nézőpontból tudjuk megközelíteni őket. 

Ha összehasonlítjuk a klasszikus hollywoodi filmek történetét a nemzetek 

emelkedésével és bukásával a történelem körforgásában, párhuzamokat 

fedezhetünk fel. A nemzet elkezdődik valahol, vannak nyilvánvaló hibái, 

ellenséget talál, egyre nehezebb küzdelmet vív az ellenséggel, és gyakran a 

hibák győzedelmeskednek, a nemzet kihal. Egy tipikus példa egy olyan nemzet 

lenne, ahol nagy a jólét, de nem tudják, hogyan őrizzék meg erőforrásaikat. Az 

ellenség lehet egy csapat mohó ember, akik túl sokat fogyasztanak a nemzet 

javaiból. Amikor a források elfogynak, a gazdaság összeomlik. Ez egy rosszul 

végződő történet lenne. De ha a korrupt kormányt elzavarják, és egy jobbat 

választanak a helyére, akkor végződhet jól is. A „negyedik sűrűség”, vagyis a 

földi Aranykor lenne a világméretűén jól végződő történet, ahol végre eleget 

ismételgettük a leckét, megértettük a lényeget, és elég bátrak vagyunk, hogy 

meglépjük, amit kell, hogy változtassunk, és elhozzuk a végkifejletet, amit 

szeretnénk. 

 

  

20 



TIZEDIK FEJEZET 

A Hős az első és a második felvonásban 
 

Az első felvonást a hős a hétköznapi világban kezdi. Hétköznapi események, 

beszélgetések, semmi különös nem történik még. Fontos, hogy ez a hétköznapi 

világ jelképezi a hős egóját, a beavatatlan, hibákkal teli énjét. Látni fogjuk a hős, 

tehát a protagonista hibáit, például hogy nem elég bátor, hogy nem elég okos, 

hogy naiv, önző, mohó, és így tovább. Blake Snyder kifejezetten javasolja, hogy 

legyen „hat dolog, amit ki kell javítani" a hősben az első öt oldalon. Snyder azt 

is javasolja, hogy tegyünk a forgatókönyvbe egy „jelmondatot", amikor egy 

szereplő mellékesen mond valamit, és ez fontossá válik, ráépül a film. A modern 

filmekben ennek a legjobb példája a Mátrix eleje, amikor a drogos hacker, a 

zűrös Choi közli a hőssel, Neóval, hogy „Te vagy a megmentőm, a személyes 

megváltóm". Choi ekkor csupán egy CD-t köszön meg, de a mondat nagy 

jelentőséggel bír, és tudat alatt ezt a néző is felismeri. A jelenetek és események, 

amik ezt a „jelmondatot" követik, tovább hangsúlyozzák a film mondandóját és 

stílusát.  
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Aztán következik egy nagy esemény, amit nevezhetünk „gyújtópontnak", és ez 

indítja el hősünket a küldetése útján. Az akciófilmekben ez többnyire egy 

hirtelen tragédia, ami elpusztít valakit vagy valamit, akit vagy amit a hős 

szeretett. A romantikus filmekben ez az első találkozás. A hős motivációja a 

küldetéshez lehet bosszú, szerelem, igazságszolgáltatás, rejtély vagy mohóság, 

de mindig olyasvalami, amivel nézőként könnyen azonosulunk. Valami, amit a 

hős most már a világon mindennél jobban akar. A gyújtópont általában a 12. 

oldal körül jön el, miután kiderült a film témája, és megnézhettük a hős 

hétköznapi világát. A geopolitikában a gyújtópont az a szikra szokott lenni, ami 

háborút robbant ki, például a Pearl Harbor lebombázása, vagy a szeptember 11-i 

merényletek. Amikor egy filmet nézel, tudod, hogy valami nagydolog van 

készülőben a vásznon, jön a gyújtópont, ami elindítja a főszereplőt a Hős Útján. 

Fontos, hogy a küldetés mélyről jön, ösztönös, a hős legalapvetőbb érzelmi 

igényeiből fakad, a legmélyebb vágyaiból. De a siker kulcsa az, hogy a hősnek 

szembe kell néznie hibáival, és le kell győznie őket, hogy megkaphassa, amit 

akar. 

A történelem egymáshoz kapcsolódó ciklusairól elmondhatjuk, hogy a 

gyújtópont gyakran a háborút kirobbantó szikra, de lehet pozitív esemény is. Új, 

robbanásszerű fejlődésnek lehetünk tanúi a társadalomban, például az 

elektromosság felfedezésének idején. Vagy egy óriási közösségi esemény is 

lehet, mint a Woodstock. Esetleg egy inspiráló művészeti alkotás, vagy egy új, 

szeretett vezető megválasztása. A ciklusok átfedésbe is kerülhetnek, egyik ciklus 

diadalmas végkifejlete lehet egy másik ciklus gyújtópontja. 

 

A Tanakodás, a Mentor és a Varázslatos Ajándék 
 

A gyújtópont után következik egy hosszadalmas, bonyolult tanakodás, amikor a 

hős azon tűnődik, belevágjon-e a küldetésbe, vagy sem. Ez úgy tizennyolc oldalt 

szokott igénybe venni, a hős érvel a küldetés mellett és ellene is, elterelik a 

figyelmét, bizonytalankodik. Gyakran ilyenkor bukkan fel először a Mentor, egy 

bölcs vén, hogy értékes tanácsot adjon a hősnek. A tudatalatti szintjén 

felismerjük a mentorban túlvilági vezetőnket, aki inkarnációinkon átvezet 

minket Egy varázslatos ajándékot is kapunk mentorunktól, egy talizmánt vagy 

hasonlót, ami akkor talán nem tűnik fontosnak, de később, amikor a legnagyobb 

szükségünk van rá, a túléléshez segít majd minket. A Csillagok háborújában ez a 

22 



fénykard, amit Obi-Wan Kenobi ad Luke-nak. Van olyan történet, ahol a 

varázslatos ajándék nem egy tárgy, hanem egy jel, egy szó, valami, ami arra 

inspirálja a hőst, hogy ne adja fel a küldetést. A varázslatos ajándék információ 

is lehet, amit elültetnek a hős elméjében, és később fontossá válik. The Writer's 

Journey című könyvében Christopher Vogler elmondja, hogy az ajándék „lehet 

egy varázsfegyver, egy fontos kulcs vagy jel, bűvös gyógyszer vagy étel, 

életmentő tanács.” A túlvilági életben a varázslatos ajándék megnyilvánulhat 

szinkronicitás, vagy bevillanó emlékek formájában, amit előre eltervezünk, hogy 

életünk fontos pillanataiban emlékeztessen a küldetésünkre. A történelem nagy 

körforgása mindent szervezetten folytat, hogy tudjuk, bizonyos események 

bizonyos időben eljönnek majd, és így meg tudjuk tervezni az életünket, az 

élményeinket. 

Ahhoz, hogy a történet mintája kibontakozzon, a hősnek választania kell a 

küldetést, nem csak úgy belecsöppennie. Tudatosan választjuk küldetéseinket, és 

követjük az idővonalat, amit elterveztünk. A mentor bölcs vezetése segít 

meghozni ezt a döntést, hasonlóan ahhoz, ahogyan a túlvilágon arról döntöttünk, 

milyen testbe, melyik életbe szülessünk. Ha nem fogadjuk el a Hős Útjának 

kihívását, visszasüllyedünk egónk hétköznapi világába, minden hibájával együtt, 

és élhetjük tovább unalmas kis életünket, a végtelenségig ismételgetve 

ugyanazokat a félelmeket, fájdalmakat, kudarcokat. 

Sokan nem indulunk el életünk küldetésén. Paranoiások vagyunk, félünk, nem 

bízunk magunkban. Sokkal kevesebbel is beérjük, mint amit elérhetnénk, ha 

elég bátrak lennénk. A filmek és a tévésorozatok megengedik, hogy feltegyük a 

kérdést: „Mi lenne, ha...?" Mi lenne, ha elég bátrak lennénk, bele mernénk 

ugrani a sors kellős közepébe, és megkeresnénk, amit a világon a legjobban 

akarunk? Egy filmben a hős biztosan bevállalja. 
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Szünet a második felvonás előtt 
 

A hős tehát elindul a küldetése útján, és jön a szünet a második felvonás előtt. 

Ez a forgatókönyvek harmincadik oldalán szokott elérkezni. A hősnek most be 

kell lépnie a varázsvilágba, az új élmények közé, melyek egyszerre jelentenek 

kihívást és izgalmat. A modern romantikus filmekben a két szereplő között itt 

kezd el érdekessé válni a kapcsolat, megjelennek az új érzelmek. Az ősi 

mitológiákban ilyenkor misztikus dolgok történnek, amiknek a való életben 

nincs helyük. A modern filmek gyakran kihagyják a misztikus elemet, de az ősi 

struktúrában, ami régebbi, mint az emberiség, a varázslat is szerves része a 

történetnek. A jó rendezők megváltoztatják a film jellegét, a színeket, a 

helyeket, a szereplőket, a zenét, mindent, amint belépünk a varázsvilágba. Új 

barátokkal találkozunk, fontos szövetségeket kötünk, amik később hasznunkra 

lesznek utunk során. Ha végiggondoljuk mindazt, amit a reinkarnációról tudunk, 

a varázsvilág nyilván a túlvilágot jelképezi, legalábbis valamilyen formában. 

Tudat alatt mindenki emlékszik, milyen a túlvilág, tehát ha a történetben itt 

valóban varázslat következik, mint például az Avatar filmben, akkor valószínű, 

hogy úgy fogjuk érezni, hazaérkeztünk. 

A nemzetek történelmének ciklusaiban a második felvonás az lehet, amikor az 

emberek eldöntik, hogy háborút indítanak. Ez különös, új világba taszítja őket, 

új kihívások, félelmek, szövetségesek és barátok közé, ahol minden sarok 

mögött baljós ellenség bujkál, és váratlan tragédiák pusztítják el addigi, 

biztonságos kis világukat. De a küldetés pozitív is lehet: ha a gyújtópont és a 

varázslatos ajándék valamiféle technikai vívmány, mint például a villanykörte, 

akkor az új találmány talán új küldetést ad, hogy a világot előnyére formálja át a 

remek technológia. Ekkor a második felvonás lenne az, amikor az adott 

technológia elkezd megjelenni a társadalomban. Természetesen lesznek 

küzdelmek, például korrupt iparmágnások, akik a haladás útjába állnak. Maga a 

technológia, amit megmentőnek hittünk, ellenünk fordulhat. A felfedezés 

varázslatos világot teremt, de mindig lesznek kihívások. 

Gondoljunk csak az amerikai vasút történetére. A Hős Útjának meséje itt a 

technológia által bontakozik ki. Igen, ott volt az álom, hogy a kontinenst átszelő 

vasút összeköti majd a Keletet és a Nyugatot, de a valóságban az indiánok erős 

ellenállásába ütközött a terv. A nyugat felé való terjeszkedés veszélye sok 

személyes történetben és a kollektív nemzeti történetben is megjelent. Hogy 
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diadal volt-e, vagy tragédia, az csak attól függ, kivel beszélgetsz róla, és hogy a 

történelem melyik szakaszából tekintesz rá. 

 

Az Ellenlábas (az antagonista) 
 

A varázslatos világban az elején minden „csupa móka és kacagás", Blake Snyder 

szavaival élve. Egy kicsit megnyugodhatunk, időlegesen kiléphetünk a küldetés 

fáradalmaiból, átélhetjük az új létállapot csodáit A filmek legemlékezetesebb, 

legszórakoztatóbb jelenetei ebben a részben szoktak feltűnni, innen válogatják ki 

a jeleneteket az előzetesekhez. Hasonló ez a Karma Kerekén a legfelső 

állomáshoz, a csúcshoz, amikor minden csodálatos, és minden egyre szebb és 

jobb lesz. Ám ahogy előrelapozunk, látjuk, hogy koránt sincs minden rendben. 

Ha az első felvonásban nem jöttünk volna rá, van ám egy ellenlábas: egy sötét, 

veszélyes ellenség, aki előítéletből véget akar vetni a küldetésünknek. 

Joseph Campbell az ellenlábast úgy nevezi, a Küszöb Őre. Ez végső soron saját 

személyiségünknek azt a részét képviseli, ami eltorlaszolja a kaput vagy elállja a 

küszöböt, ami a célunk eléréséhez vezet. Az ősi mítoszokban a Küszöb Őre 

lehetett például egy sárkány; ha átlépünk a küszöbön, amit őriz, megtaláljuk a 

szüzet, aki a tudatalatti szűzi tisztaságát jelképezi, és az aranyat, ami a 

bölcsesség és géniusz gazdagságát jelképezi, amit akkor találunk meg, ha 

magasabb szintű önmagunkkal megtaláljuk a kapcsolatot; megleljük a túlvilágot. 

Campbell leírta, hogy a legfontosabb kincs a „Halhatatlanság Elixírje”, egy 

bűvös társ, anyag, vagy tudás, ami átformálja a hétköznapi világot, ahonnan 

jöttünk. Az ellenlábasnak általában vannak szövetségesei, vagy szolgái, akikkel 

meg kell ütköznünk az úton, és egyre nehezebb legyőznünk őket, ahogy egyre 

közelebb érünk a célhoz. Az ellenlábas, vagy az Őr az egónkat jelképezi, 

önmagunkban. Büszke, makacs egónk nem hallgatja meg a lélek suttogását, ami 

arra ösztönöz minket, hogy folytassuk az igazság, a szeretet, a lényeg keresését. 

Globális szinten az Összeesküvők, az úgynevezett illuminátusok jelentik a végső 

ellenséget. Ők a Globális Ellenség. Minél több sötét zugba kukucskálunk be az 

interneten, annál több helyen találjuk meg ugyanazokat a bujkáló, sötét alakokat. 

Beléptünk a varázsvilágba. Küldetésünk van. Meg akarjuk tudni az igazságot, és 

egyre furcsább, elvontabb lesz. Ha úgy döntünk, hogy elolvassuk a nyugtalanító 

cikkeket, meghallgatjuk a rádióműsorokat és a YouTube-előadásokat, és nem 
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vagyunk hajlandók áldozatul esni a birkaeffektusnak, akkor rájövünk, hogy a 

világ, amelyben élünk, a vállalati média hazugságainak világa, nem pedig a 

valóság. Ennél több, ennél mélyebb a valóság. Az illuminátus sárkány őrzi a 

Halhatatlanság Elixírjét, a földönkívüli rokonainktól örökölt technológiát, 

amivel elérhető lenne a spontán gyógyulás, a szabad energia, az antigravitációs 

repüléstechnológia, a teleportáció, az űrutazás, és hihetetlen jólét mindenki 

számára. 

Ijesztő ezzel a rejtett valósággal szembetalálni magunkat, de tudjuk azt is, mi vár 

ránk, ha le tudjuk győzni: szabadság, béke, új technológia, és olyan szintű 

harmónia, amit a legtöbben álmodni sem mernénk. De ezt az információt csak 

veszélyek árán lehet megszerezni. Nem mindenki fog nekünk hinni. Családunk, 

barátaink ellenünk fordulhatnak. Aggódnunk keli, hogy sötét erők avatkoznak az 

életünkbe, mert nem akarják, hogy megszerezzük ezeket az információkat. 

Tudtunkon kívül saját magunk járjuk a Hős Útját, és forgunk a Karma Kerekén. 

Félelmeink, kihívásaink a karmánkat egyensúlyozzák ki, akár a Gyehenna tüze, 

amiről Jehshua beszélt. Ha teljesen elfogadjuk magunkat, a szeretet és 

megbocsátás által, nem fogunk többé félni, és a Karma Kereke megmarad a 

legmagasabb pontján. Az ellenlábas elhalványul, jelentéktelenné válik, vagy 

átalakul velünk együtt. 

Akárcsak az álmok szimbolikus logikájában, történetünkben az ellenlábas a hős 

árnyékát jelképezi, más néven az egót, azt a részünket, amely tagadja a nagyobb 

spirituális valóságot, melyben élünk. Az ősi történetekben az ellenlábas a hős 

egójának legsötétebb pillanatait tükrözi, vagy vetíti ki. Van olyan forgató- 

könyv, ahol a hős és az ellenlábas egy és ugyanaz. Ha kombináljuk a kettőt, 

akkor az ellenlábas olyankor bukkan fel, amikor a hősön eluralkodnak negatív 

érzelmei. A romantikus vígjátékokban az ellenlábas az áhított partnerjelölt is 

lehet, aki a film során a szerepek közt váltakozik. Sok filmben klasszikus 

„gonosz” az ellenlábas, a függöny mögött bujkáló manipulátor, akinek kilétére 

talán csak a legvégén derül fény, egy nagy csavarral. 

Mindenesetre, ha a struktúrát követve sikeres forgatókönyvet akarsz írni, 

ellenlábasod hibái ugyanazok legyenek, mint a hősé, csak felnagyítva. Az 

ellenlábas a hős tükörképe, azt mutatja be, mi történne, ha elutasítaná a 

küldetést, és az öncélú utat választaná. A lélek szintjén tudjuk, hogy pontosan 

ezt az önző választást akarjuk elkerülni. Próbáljuk úgy kormányozni magunkat, 

hogy életeink krízishelyzeteiben szeretettek döntéseket hozzunk. Ha engedjük, 

hogy az ellenlábas győzzön, újra és újra reinkarnálódni fogunk, hogy 
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ugyanazokat a leckéket megismételjük; egyénileg és kollektíven is. Tudjuk, 

hogy az ellenlábas bennünk van, de ha túllépünk a személyes gyengeségeinken, 

és megtanuljuk elfogadni, óvni önmagunkat és másokat, elérkezik a győzelem, 

mert elsajátítottuk, amit emberi életeink körforgásában meg kellett tanulnunk. 

Amikor a hős végre szembeszáll az ellenlábassal, a küzdelemből gyógyulást 

nyer. Ez történik globális szinten is. Ahogyan kilépünk a birkaeffektus 

fogságából, globális gyermekkorból a globális felnőttkor felé haladunk, és 

először lépünk a valóságos spirituális érettség szintjére. 

Ahhoz, hogy a hős és az ellenlábas összecsapása elérje a néző tudatalattijának 

mély gyökereit, és túlvilágélményéhez kapcsolódjon, a forgatókönyvírónak 

ismernie kell a szimbólumok világát. Jó, ha tudja, hogyan működnek az álmok, 

ahol minden szereplő, helyszín, tárgy és esemény az álmodó tükörképe. A jó 

forgatókönyvek álomszernek, még ha a közönség nem is veszi észre ezt. Minden 

szereplő jelképez valamit a főszereplő személyiségéből. Ott van például a segéd, 

aki olyan, mint egy ablak, amin keresztül láthatjuk a hőst, mert ő már akkor 

ismerte, amikor mi még nem, A segéd által tudunk meg fontos kis dolgokat a 

hősről, például olyasmit, amiket régebben mondott, vagy tett, és ami 

kapcsolódik a jelenlegi helyzetéhez. A segéd jelképezheti a hős hibáit is, és 

lehet, hogy rá nem hat a változás, amin a hős a küldetés alatt átesik. Dán Decker 

Anatomy of a Screenplay (A forgatókönyv anatómiája) című könyve nagy 

hangsúlyt fektet a hős- segéd-ellenlábas hármasára, mint a hős pszichéjének 

három fő aspektusára. 

 

Nyolcadik utas a halál: amikor az ellenlábas a hős 

tükörképe 
 

Ridley Scott filmje jó példa arra, amikor az ellenlábas a hős tükörképe. Alex 

Epstein leírja a Crafty Screenwriting (Ügyes forgatókönyvírás) című könyvében, 

hogyan meséli el a Nyolcadik Utas a Halál az ősi történetet. A szereplő, akit 

Sigourney Weaver játszik, nagy dilemma előtt áll: egyik emberére valami 

ocsmány, polipszerű lény ragadt. Nem próbálják megmenteni, a parancsnoknő 

inkább feláldozza embere életét, és a többiekét is, akik vele együtt az űrhajón 

kívül rekedtek. Azt reméli, így megmenti saját életét, és a maradék legénységét 

is. Ám egy agresszív csapattag ellenszegül, és beengedi őket. A feszültség lassan 
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forrong, a ronda lény lepottyan a férfi arcáról. Először úgy tűnik, nincs baj, de 

ekkor hirtelen kirobban a mellkasából egy szörny, elszalad, a férfi pedig meghal. 

A szörny pillanatok alatt felnő, és kegyetlenül lemészárol szinte mindenkit. A 

Sigourney Weaver által alakított szereplő nem tisztelte mások életét, nem akart 

kockáztatni, hogy megmentse őket. Bár valószínű volt, hogy nem fertőzöttek, ő 

mégis feláldozta volna őket a biztonság kedvéért. A szörny Weaver 

szereplőjének felnagyított verziója, megmutatja, mi történt volna, ha egója egyre 

erőszakosabb utat választ: képes lett volna mindenkit feláldozni, és csak 

magával törődni. Végül Weaver szereplője szembekerül a szörnnyel. Hogy 

győzhessen, legnagyobb hibáját kell legyőznie, azt, hogy hajlandó feláldozni 

másokat, hogy magát mentse. Nagy kockázatot vállal, hogy egy kislányt [és egy 

macskát) megmentsen, bár simán elmenekülhetett volna nélkülük. Ezért lett 

Blake Snyder könyvének címe Save the Cat! (Mentsd a macskát!) Hősünk 

feláldozta volna az életét, hogy megmentsen másokat. Ez volt az a 

jellemfejlődés, ami küldetésének célja volt. Tehát most már le tudja győzni a 

szörnyet, azaz az árnyékát. Megtanulta a leckét, amit ellenlábasa tanított. 

Küldetésének legfontosabb részét elvégezte, megtanulta a bátorság, szeretet, 

elfogadás és megbocsátás gyakorlását. 

 

A Karma Kereke nem áll meg 
 

Ezeket a drámákat játsszuk el saját életünk szereplőivel. Ha nem szeretjük és 

tiszteljük saját magunkat, az univerzum nem fog kedves, szeretetten embereket 

küldeni nekünk, hogy boldogan élhessünk. Az emberek, akikkel életünk során 

kapcsolatba kerülünk, eleinte kedvesnek tűnhetnek, de lehet, hogy hamarosan 

ellenünk fordulnak. Statisztikai számítások szerint azok közül, akikkel 

találkozunk, 1-3 százalék szociopata egyén lesz, de ha olyan leckénk van, 

amihez több kell belőlük, többet is be fogunk vonzani, amíg nem sikerül 

fejlődnünk. Általuk rengeteg nehézségben lesz részünk, nem fogjuk érteni, miért 

bántanak minket, és meg fogjuk próbálni megváltoztatni őket A minták 

megmaradnak; és a történet bizonyos részeit lehet, hogy számtalanszor 

megismételjük. 

Borzasztó érzelmi teherrel járhatnak ezek a karmikus körök. Amíg nem veszed a 

bátorságot, hogy szembenézz a félelmeiddel, és kigyomláld a gazokat, azokat, 

akik kihasználnak és manipulálnak, sosem fogod befejezni a küldetésedet. Talán 
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attól félsz, hogy megbántasz másokat, miközben őket cseppet sem zavarja, ha 

megbántanak téged. A megoldás sokszor csak annyi, ha ráébredsz, hogy a 

legnagyobb ajándék, amit adhatsz nekik, az az, ha megakadályozod, hogy téged 

a továbbiakban is manipulálhassanak, mert úgy talán megtanulják, hogy 

tiszteljenek másokat. A lélek magasabb szintjén megköszönik neked. Talán attól 

mented meg őket, hogy reinkarnálódva ismét szenvedjenek, és negatív szerepet 

kapjanak. Amikor szeretettel határolódsz el manipulációiktól, esélyt kapnak, 

hogy új nézőpontból láthassanak. Lelkűk, vezetőjük, belső körük, családjuk és 

barátaik a túlvilágon talán épp azért imádkoztak, hogy ez bekövetkezzen, hogy 

ne kelljen újra szenvedniük. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET 

Leszámolás a félelemmel: a küldetés beteljesítése 
 

A tudatalatti, spirituális énünknek nagy élmény filmet nézni. A filmekben a hős 

tiszta, rendezett úton járja végig a fejlődéséhez szükséges küldetést, mi pedig 

sok-sok életen át dolgozunk ezen, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a 

helyzetekkel. Ősellenségek lépnek a régiek helyébe, amíg meg nem tanuljuk a 

leckét, amit feladnak. A Szeretet (magunk és mások iránt) a Halhatatlanság 

Elixírje, és ellenlábasaink megakadályoznak minket abban, hogy érezni, 

osztozni tudjunk. Akkor következik be a diadal, ha már elég erősek vagyunk, 

hogy szembenézzünk velük. Jelenleg az időt úgy értelmezzük, hogy egy 

vonalban halad előre, de spirituális értelemben az idő körforgás. A köröket 

hívják a Karma Kerekének, vagy az Élet könyvének, s a Hős Útja történetének. 

Ezeken a körökön haladunk át, ahogy küzdünk, hogy megtanuljuk a szeretet 

leckéjét egy állandó, stabil szinten megvalósítani saját életünkben. 
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A kerék forog 
 

A kerék tetején kezdjük, az élet remek, hibáinkról tudatunk szintjén fogalmunk 

sincs. Lehet, hogy önzők vagyunk, nárcisztikusak, gyávák, felelőtlenek, 

éretlenek. Lehet, hogy megbántunk másokat, és észre sem vesszük. Talán nem 

vagyunk képesek valóban szeretni és elfogadni másokat. Ez a mi kis 

mindennapi, hétköznapi valóságunk, ahol hibáinkat ismételgetjük. Ahogy a 

kerék forogni kezd, kis világunkban történik valami, ami felforgatja. Valami 

felráz minket, és elindít a küldetés útján. Most már van valami célunk, amit 

mindennél jobban el akarunk érni, valami mély, ősi, lelki szinten. A második 

fejezet elkezdődik, amint elindulunk, hogy megszerezzük, amit akarunk, és most 

konfliktusba keveredünk, A küldetés elkezdődött. Keményen meg kell 

küzdenünk a céljainkért. A kerék elér a legmélyebb pontra. Nincs más 

választásunk, mint hogy csúszva-mászva is küzdjünk, nyomorultként, kínlódva, 

amíg vissza nem küszködjük magunkat a csúcsra ismét. 

Ez minden mese alapja: a történet mélyen elrejtett logikája. A forgatókönyvek 

három felvonásra osztják, elejére, közepére és végére, vagyis kezdetre, 

konfliktusra és megoldásra. A hollywoodi filmekben a felkapaszkodás sokkal 

kevesebb időbe telik, mint a zuhanás. A második felvonás arra épül, hogy a hős 

összeszedi a bátorságát, és szembenéz az ellenlábassal, hogy elvégezze a 

küldetés feladatát. A konfrontáció sosem könnyű. A második felvonás vége előtt 

a hős a Karma Kerekének aljára kerül, amit a „lélek sötét éjszakájának" is 

neveznek. Ezen mindannyian keresztülmegyünk életeink során. Ekkor zúdul 

ránk legerősebben a negatív karma. Rémületesen nehéz pillanatokat élünk át, 

balesetet szenvedünk, elárulnak minket, elveszítjük az állásunkat, a pénzünket, a 

barátainkat, az egészségünket, a javainkat, a stabilitásunkat, és úgy érezzük, 

semmink sem maradt. 

Mint már mondtam, kedvenc idézetem az Egy Törvényéből: „A megbocsátás 

megállítja a karma kerekét.” Ha megbocsátasz azoknak, akik bántottak, 

elárultak, meghurcoltak téged, a keréknek nem kell többé elvinnie a mélypontra 

ugyanabban a körforgásban. Életed már nem ellenségeiddel való küzdelmekről 

fog szólni. Nem kell más ellenlábasokat bevonzanod az életedbe, mert egód nem 

vezényeli a műsort. Amire vágysz az életben, az keserű küzdelmek és kockázat 

nélkül is megjelenik. És ez globális szinten is megtörténik majd. A Karma 

Kereke a csúcsra ér, és ott is marad, hogy legmagasabb, legnemesebb 
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szintünkön működhessünk. Én csak egy vagyok a sok kereső közül, aki 

személyes tapasztalatból tudja, hogy ez valóban így működik. Amikor már a 

csúcson tudsz maradni, kinyílsz más szintekre, amelyek még nagyobb 

boldogságot és spirituális teljesítményt ajándékoznak neked. Ugyanez a logika 

érvényes a nemzetekre és a civilizációkra is, nem csupán az egyénekre. 

 

A korszakok a globális eseményekben 
 

Visszatérve a történet szerkezetéhez, ahhoz, hogy kimássz a legmélyebb 

gödörből, szeretned kell magadat, és szembe kell nézned a legnagyobb hibáddal 

és a legerősebb, legmakacsabb gyengeségeddel. A gyógyulás érdekében fel kell 

áldoznod mindent, ami az egónak értékes és fontos. Ha a legnagyobb hibád, 

hogy nem vagy elég bátor, akkor meg kell találnod a benned szunnyadó 

bátorságot, hogy teljesíteni tudd küldetésedet. Ha nem mersz szeretni a korábbi 

fájdalmak miatt, akkor ki kell nyitnod a szívedet, és le kell győznöd az akadályt, 

hogy rátalálhass a keresett boldogságra. Ha nem mersz felelősséget vállalni, és 

szeretnél megmaradni gyermeknek, akkor valódi spirituális felnőtté kell válnod 

ahhoz, hogy elérd legnagyobb álmaidat és céljaidat. 

20.25 Lényeid legnagyobb része örökké gyermeki állapotban marad. 

Világméretű szinten ugyanez a minta ismétlődik minden nagy napévben és 

pontosan illeszkedik a Hős Útjára. A vezetők gyermeki éretlensége azoknak az 

embereknek a fejlődési hiányát tükrözik, akik megválasztották őket. Több ezer 

olyan eset van, amikor egy-egy politikai csoport szélsőségesen vallásos elvekre 

építette ideológiáját, és elutasított mindenkit, aki nem hitt az eszméjükben. 

Olyan csoport az ellensége, amely görbe tükröt tart elé. Minden nemzet a saját 

Karma Kerekét működteti azáltal, hogy saját magát látja a hősnek és a másik 

nemzetet a riválisnak. Mindkét félnek megvannak a saját indokai - de 

végeredményben kinek van igaza? 

A faji, vallási és egyéb sztereotípiák úgy jönnek létre, hogy a szembenálló felek 

egymás negatív tulajdonságait nagyítják fel. Ezzel megpróbálják „másnak" 

besorolni az embereket, így pedig elszemélytelenítik őket, Az 1970-es években 

voltam gyerek, a 80- as években kamasz, és pontosan emlékszem, hogyan 

próbálta a média az oroszokat tudattalan, robotszerű drónoknak beállítani: 

csúnya, izzadt, szemölcsös és elhízott nők seregének, akik egyforma szürke 
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ruhát viselnek és padlót súrolnak. Az egyértelmű üzenet az volt, hogy ezek a 

nem emberszerű, színtelen és semleges lények a Gonosz Birodalma ellen vívott 

nukleáris háború elfogadott áldozatai. Ha a kormány sikeresen ábrázolja az 

ellenfelet gazemberként, akkor az embernek nem fontos, hogy az „ellenség" 

megsérül-e, kínozzák-e vagy megölik. A következő korszakoknak kell mindent 

egyensúlyba hozniuk, és megtanítaniuk az embereknek a szeretet és tisztelet 

alapvető leckéjét. 

Úgy tűnik, a 25 920 év nagy köre és a történelmi események kisebb alkörei 

garantálják, hogy ismétlés által ezek az ősi kondik- tusok folyamatosan felszínre 

kerülnek, és végül megoldódnak. A sok példa közül az egyik, ahogyan az első 

amerikai telepesek a bennszülött indiánokat kezelték és viszont, illetve a ma 

jellemző tisztelet és elfogadás. James Cameron Avatar-ja nagyon jól ábrázolja 

ezt az ősi konfliktust, kétségtelenül ezért lehetett olyan sikeres. Mindannyian 

tudjuk, hogy a túlélés érdekében össze kell fognunk. Lehet, az Aranykor lesz az 

a kor, amikor - kollektíven szólva - megtanulunk kedvesebbnek lenni egymással. 

 

Négy egyenlő rész 
 

Ha visszatérünk a filmírás alapvető elemeihez, akkor a második felvonásban 

egyre keményebbek lesznek a csatáink az ellenség gyalogos katonáival és egyre 

nehezednek a „beavatásai tapasztalásaink”. A 120 oldalas forgatókönyv közepén 

van a csúcspont, amikor a hős hamis győzelmet vagy hamis vereséget szenved 

el. (Hamarosan részletesebben is kifejtem). Ezzel a történet négy egyenlő 

hosszúságú részre tagolódik, ahol a fő történések a 30., a 60. és a 90. oldalon 

vannak. 
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Az Anatoly Fomenko professzor (részletesebben a 15. és 16. fejezetben 

foglalkozunk vele) által felfedezett történelmi korszakok is négy részre 

tagolódnak, ahogy majd később látni fogjuk. Talán a Hollywood-formula is 

azért áll négy részből, mert a történelmi eseményeknek is ennyi fejezete van, 

melyek hosszabbak, mint az emberek élete. Úgy tűnik, tudatalatti szinten 

ismerjük a történetet, habár lehet, egynél több fizikai életre van szükségünk 

ahhoz, hogy megtapasztaljuk a teljes folyamatot egy nemzet vagy politikai 

korszak életében a ciklus hosszától függően. Néhány ciklus több mint 2000 évig 

tart. 

A középpont pontosan a forgatókönyv közepén van az oldalszámot tekintve, és 

négy egyenlő részre osztja a forgatókönyvet. Ezen a ponton úgy tűnik, hogy a 

dolgok békésen megoldódtak anélkül, hogy a hősnek szembe kellett volna 

néznie a nagy ellenséggel (hamis győzelem), de akár azt is hihetjük, hogy 

lehetetlen teljesíteni a feladatot, a vereség garantált, ideje abbahagyni a 

küzdelmet (hamis vereség). A középpont eseményétől függetlenül az 

alapkoncepció mindig ugyanaz. A hős nem akar szembenézni az ellenséggel, de 

nincs más választása. Ha ilyen szemmel kezded el nézni a filmeket, akkor hamar 

rájössz, hogy milyen sok - általad is kedvelt - filmnek ez a felépítése. 

 

A hős útjának személyes példája 
 

Tegyük fel, hogy Te vagy a történetünk hőse, és legnagyobb hibád, hogy 

felelőtlenül, túl gyorsan vezetsz. Tudom, hogy a valóságban nem így teszel, ez 

most csak egy hipotetikus példa. A kiváltó incidens az lehet, amikor a rendőr 

megbüntet. A második konfliktuspont az, amikor elhatározod, hogy kiállsz 

magadért, és nem fizeted meg a büntetést. Ez lesz a küldetésed. Sok emberrel 

beszélsz, van, aki kinevet. Bíróságra mész, ahol ejtik a vádakat, ha a rendőr nem 

jelenik meg. A hamis győzelem ezen pontján azt hiszed, hogy megúszod a 

büntetést, ám ekkor besétál a rendőr. Szembe kell nézned az ellenséggel, a 

bíróval. Egy nemzet történetében hamis győzelem esetén az ellenség egy 

váratlan támadással tér vissza akkor, amikor már az emberek megkönnyebbülten 

fellélegeznének. Lehet, hogy a bíró megbüntet gyorshajtásért, de ezután 

lassabban fogsz vezetni, ami megmentheti a saját és mások életét is. Lehet, hogy 

egy drámai és fájdalmas jelenet mutatja be, hogy a bíróságon történt vereséged 

végeredményben a megváltásod. 
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A lélek sötét éjszakája: minden elveszett 
 

Ahogy a félelmetes ellenség végső csapása egyre közeledik, úgy fordul egyre 

rosszabbra a hős sorsa is. Ez vezet a történet kritikus pontjához a második 

felvonás végén. Ez a „lélek sötét éjszakája", vagy, ahogy Blake Snyder hívja: 

„minden elveszett." Ekkor úgy tűnik, a hős végső vereséget szenvedett. 

Lehetetlennek tűnik a küldetés teljesítse. Snyder ezt sokszor a „halál 

fuvallatának" hívja, mert gyakran úgy tűnik, a hős meghal. Nem minden filmben 

hal meg majdnem a hős, de mindegyikben van egy pont, amikor a küldetés 

teljesítése lehetetlennek tűnik. Snyder azt javasolja, valahogyan - akár 

szimbolikusan, felhő, repülő madár vagy egy földön tátongó lyuk formájában - 

építsük be a halált a történetbe, hogy a lehető legmélyebben hassunk a nézőre. 

A romantikus filmekben akkor tűnik úgy, hogy minden elveszett, amikor 

elképzelhetetlennek látszik, hogy a hős valaha is újra rátaláljon szerelmére. 

Fogalmunk sincs, mi lehetne a megoldás. Kétségtelenül ez a rész korbácsolja fel 

leginkább az érzelmeket. Emlékszem, amikor gyerekkoromban apám egyik nap 

hazajött, és elmesélte, hogy látott egy hihetetlen filmet, az „E.T, a földönkívüli”-

t, és azt mondta, nekünk is látnunk kell, amilyen hamar csak lehet Izgatottsága 

rám is átragadt. Próbáltam erősíteni magamat, hogy ne sírjak, különösen 

filmeken, de patakokban folytak a könnyeim, amikor E.T. haldoklott, és úgy 

nézett ki, mintha zabpehely borította volna, és senki nem tudott neki segíteni. 

Úgy sírtam, mint egy kisbaba, amikor E.T. meghalt - és ugyanígy tett a többi 

gyerek is a moziban. 

Úgy tűnhet, itt a hősünk útjának a vége - a legsötétebb pillanat, a küldetés teljes 

elbukása de szimbolikusan ez valójában az egó halála. Sok film a legvégsőkig 

elviszi ezt a jelenetet, a lehető leghosszabb ideig hiteti el velünk, hogy a hősünk 

meghalt. Hallod, ahogy a többiek körülötted hozzád hasonlóan szipognak. Néha 

- nagyon ritkán - valóban meghal a hős ezen a ponton, de a „feltámadás" az 

esetek többségében garantált. A Csillagok háborújának Obi-Wan Kenobijához 

hasonlóan a mentor azonban gyakran hal meg. Ez nagyon megviseli a hőst, és 

úgy tűnik, képtelen feldolgozni a veszteséget. 

Egy ország esetében a pont, amikor minden veszni látszik, lehet egy súlyos 

vereség a csatában, rettenetes gazdasági összeomlás vagy egy nagyon tisztelt és 
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befolyásos vezető halála. Akárhogy is, a vészmadarak ezen a ponton biztosak 

benne, hogy a világ megszűnik létezni - de ez soha nem így van. Ebből a 

nézőpontból a könyv írásának idején, 2013-ban kollektív szinten éljük a lélek 

sötét éjszakáját. Attól függően, melyik korszakot nézzük, évszázadok, évezredek 

alatt jutottunk el erre a pontra. Nagyon kevesen értik csak meg a történetet a 

tudatosság szintjén és veszik észre, hogy ugyanazok az események ismétlődnek 

a különböző korszakokban. Azt hisszük, hogy a sötét éjszaka a vég, teljes 

vereséget szenvedtünk. De ez nem így van.  
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Küzdelem a sötét éjszakában 
 

A hős a történet elejétől fogva tisztában volt a hibáival. A rossz szokások, önző 

gondolatok, irracionális félelmek és felelőtlen magatartás tették lehetővé, hogy a 

hősnek ne kelljen szembenéznie a saját démonjaival. Egy romantikus filmben a 

főszereplő félhet újra szerelmesnek lenni, mert korábban megbántották és 

fájdalmat okoztak neki. A lélek sötét éjszakáján azonban felismeri, hogy örökre 

elveszíti szerelmét, ha nem győzi le az intimitástól való félelmét. Egy 

akciófilmben a hős gyáva volt, a félelmei uralkodtak felette, de most összeszedi 

minden bátorságát, hogy szembeszálljon az ellenséggel. 

A hős legyőzi az egóját - a hibáit, melyek visszatartják és így már tudja 

teljesíteni küldetését. A mentortól kapott talizmán gyakran fontos szerepet 

játszik ezen a ponton, mert varázsereje révén segít az ellenség legyőzésében. A 

romantikus filmekben a hős hibái legyőzésével fontos információkhoz juthat a 

küldetésével kapcsolatban. Az akciófilmekben ez a fontos információ egy 

romantikus „B történettel" segítség a hősnek nemcsak a szerelmének 

megszerzésében, hanem az ellenség legyőzésében is. Ez az információ lehet a 

szerelmének a csókja is, amely bátorságot ad a hősnek, hogy bevallja szerelmét, 

és szembeszálljon a rossz fiúkkal. 

 

Szembenézés az ellenséggel  

- a mozifilmedben, a személyes életünkben és a 

globális eseményekben 
 

 

 

A szokásos forgatókönyv szerint a főhős vagy legyőzi az ellenséget („magas” 

befejezés), vagy vereséget szenved („alacsony" befejezés). írhatsz olyan filmet, 

amiben valaki vagy valami más győzi le az ellenséget, meg is filmesítheted, de 

nem lesz olyan népszerű, mint azok, melyek az ősi struktúrát követik. Nagyon 

rossz forgatókönyvnek tartják azt, ha az író valamilyen mágikus, titokzatos és 

váratlan erőnek a segítségével szabadítja meg a hőst, anélkül hogy az elvégezné 
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a munka nehezét. Ez a deus ex machina - „Isten a gépből”. Van néhány ilyen 

film, de nem igazán népszerűek. Jobban szeretjük, ha a hős összeszedi minden 

bátorságát, és szembenéz az ellenséggel, mert a film minden karaktere a hős 

kulcsfontosságú aspektusa, pont úgy, ahogy álmainkban látjuk. Ha a hős nem 

száll szembe az ellenséggel, akkor nem megfelelően jelennek meg a filmben az 

álmunkban látott szimbólumok. 

Tegyük fel, hogy egy nemzet felemel egy vezetőt. Ez elfedi a hibáikat, mert más 

ad nekik erőt és lesz a vezetőjük. Azonban ha a vezető meghal vagy politikai 

okok miatt elveszíti hatalmát, akkor úgy tűnik, elveszett minden reményük. Az 

emberek sírnak és remegnek félelmükben, mert azt hiszik, legyőzi őket az 

ellenség. 

Azonban ha túljutnak a gyászon, bátrabbak lesznek, és összeszedik magukat, 

képesek lesznek szembenézni a problémával is, ami lehet fizikai, külső ellenség 

vagy olyan szociális probléma, mint az írástudatlanság, az éhezés, a gazdasági 

bukás, és hasonlók. Új szövetségesek jelennek meg hirtelen, hogy segítsenek az 

embereknek befejezni a küldetést. Ha sikerrel járnak, akkor a vezető 

tulajdonságai segíti őket civilizációjuk megváltoztatásában. Szövetségeseikkel 

együtt, egy közösségként tudnak dolgozni, már nincs szükségük a vezetőre. 

 

A harmadik felvonás:  

a végső leszámolás, a győzelem és  

az elixír megszerzése 
 

A harmadik felvonás nem kezdődik el addig, amíg a hős át nem küzdi magát a 

sötét éjszakán, és rá nem jön, hogyan szerezheti meg, amit akar. Csak akkor 

kezdődik a harmadik felvonás, amikor a válasz már egyértelmű, és a hős tudja, 

mit kell tennie. Ne felejtsük el, hogy a hagyományos színdarabokban a függöny 

ezen a reményteli ponton lehull - ellentétben a tévéműsorokkal, ahol a „jövő 

héten folytatjuk” típusú befejezésekkel találkozunk. Ez nagyon felkelti a néző 

kíváncsiságát. Megvan a válasz! Meg tudja tenni a hős? Sikerrel jár? El sem 

hiszem, hogy eddig eljutott! Mi fog vajon történni? A várakozás hullámai 

magasra csapnak. A saját életünkben is szeretünk eljutni erre a pontra, mert ez 

azt jelenti, hogy közel a jutalom az eddigi kemény munkánkért. Most 
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lehetőségünk van az ellenség integrálására és arra, hogy megállítsuk a Karma 

Kerekét. Lélekként tudjuk, hogy ez a végső cél, és tudat alatt ezt szeretnénk 

elérni. 

Ezen a ponton a hősnek elég bátornak kell lennie, hogy megtegye a szükséges 

lépéseket, és szembe tudjon nézni az ellenséggel - a Küszöb Őrével. Ez nagyon 

veszélyes, nincs garancia arra, hogy valóban sikerrel jár. Az ősi szerkezet 

azonban a sikert vetíti előre, még akkor is, ha a hős esetleg meghal. 

Kulcsfontosságú mozzanat, ha a hős elég bátor a hibái leküzdéséhez. Ha 

elfogadja sorsát, akkor a második felvonásban megismert szövetségesei mellé 

állnak - látszólag a semmiből bukkannak fel -, hogy segítsenek az ellenség 

legyőzésébe. Ez megint egy érzelemdús pillanat. Amikor az Avatarban láttam, 

rögtön arra gondoltam: „A szövetségesek - hát persze!” A hős nagyon 

magányosnak érezte magát ezen a ponton, mintha egyedül kellett volna 

befejezni a küldetését. Hirtelen azonban „visszakapja" kedvességét - egy 

figyelemreméltó „jó karma” fordulattal - pont, amikor a leginkább szüksége van 

rá. 

A szövetségesek a hős személyiségének más aspektusait képviselik, amik a 

segítségére sietnek, amikor felfedezi, hogyan tudja az ego önző követeléseit 

megszüntetni. Az egyik ilyen karakter megtestesítheti az erőt. Mások a humort, 

ravaszságot, bátorságot, bölcsességet, szereimet vagy a csalást. Jól megírt filmek 

esetén sírhatunk is a megkönnyebbüléstől, amikor azt látjuk, hogy minden 

barátunk a második felvonásból hirtelen visszatér, hogy segítse a hőst pontosan 

abban a pillanatban, amikor a leginkább szüksége van rá. 

Hollywoodban a boldog befejezések sokkal gyakoribbak, sokkal népszerűbbek, 

és jobban illeszkednek az eredeti történethez, mint a boldogtalanok. A hős győz, 

túléli a harcot, és megszerzi a fényes kincset, amit az ellenség féltékenyen 

őrzött. Ha magadban is szembenézel az ellenséggel, és leszámolsz az egó 

védelmi mechanizmusaival, amik megakadályozták, hogy szeresd a többi 

embert, akkor készen állsz, hogy átlépd a küszöböt, és végre önmagad legyél. 

Az emberek, akikkel a múltban kedves voltál, értékes szövetségeseid lesznek, ha 

folytatod a küldetésed. Valódi énedben nincs aggodalom, fájdalom és félelem. 

Spirituális értelemben: ez a lélek felemelkedése egy magasabb szintre. Minden 

apró diadala esetén ugyanezt az áttörést tapasztaljuk meg. 

Miután legyőzte az ellenséget és átlépte a küszöböt, a hősnek meg kell szereznie 

a halhatatlanság italát. Ez az a csodás szer, amiért érdemes volt végigcsinálni a 
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teljes küldetést. Az elixír le- hét egy fontos személy, egy titokzatos anyag, egy 

erős eszköz, nagy kincs vagy értékes tudás, amely képes átalakítani a világot. A 

legtöbb mozifilmnek itt vége van, de a régi történetnek nem. Ezért a nézők úgy 

érzik, mintha becsapták volna őket, de nem igazán tudják, hogy miért. 

 

A visszatérés 
 

A nagy történetben a hősnek az elixír megszerzése után vissza kell térnie a 

hétköznapi életbe az újonnan megszerzett képességeivel - és tovább is kell 

fejlesztenie azokat. Lehet, hogy elüldözte a csodák világából az ellenség vagy 

valamilyen ellenséges erő. Bárhogy is van, miután visszatér saját világába, tudja, 

hogy a küldetést teljesítette, és jobbá tette a világot. Emiatt pedig azt érzi, hogy 

valóra váltotta a galaxisunk tudatában lévő történetet. 

Térjünk vissza a vezetőjét elvesztett nép példájához. Az emberek végig 

segítették a vezetőt, de túlságosan féltek ahhoz, hogy direkt módon 

beleavatkozzanak a dolgokba. A vezetőjük tragikus halála után azonban végre 

összeszedték a bátorságukat, hogy szembenézzenek a problémáikkal. Úgy tűnik, 

mintha együtt látszólag csodával határos megoldási módot találnának - jobb és 

olcsóbb módját a könyvnyomtatásnak, hogy felvegyék a harcot az 

írástudatlansággal, új és gyorsabb élelmiszer-gyártási folyamatot, hogy 

küzdjenek az éhínség ellen, vagy pedig olyan terméket alkotnak meg, amely 

jótékony hatással van a gazdaságukra. A visszatéréskor elkezdik használni az 

elixírt, ami mindenki életét megkönnyíti. 

A visszatérés szerepe nagyon jól ki van fejtve A Gyűrűk Ura- trilógia utolsó 

részében. Frodó visszatér a Megyébe, miután a Gyűrű megsemmisül a Végzet-

katlanban és örökre megsemmisítette Szauron hatalmát és véget vetett a 

félelemnek és fájdalomnak. George Lucas ugyanilyen emlékezetes ünnepséget 

rendezett Luke Skywalker-nek és szövetségeseinek a Csillagok háborúja: Új 

remény végén. Hatalmas tömeg ünnepli Luke-ot, amint elveszett testvére, Leila 

hercegnő kitünteti. Ehhez hasonlóan a A Jedi visszatér-ben is az egész galaxis 

ünnepel, Luke asztráltestben lévő mentorai pedig helyeslően figyelik az 

eseményeket. 

Színházi darabokban ez a végső ünneplés gyakran a függöny legördülése után 

jön, amikor minden színész kilép a színpadra. A hősünk jelenik meg utoljára. 
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Minden színész mosolyog és integet a rajongó közönségnek, és amikor 

mindannyian együtt vannak, meghajolnak. Ledől a negyedik fal is, a színészek 

felveszik velünk a szemkontaktust, és a közönség is a történet része lesz. Tudat 

alatt ez arra emlékeztet minket, hogy mi is csak színészek vagyunk életünk 

színdarabjában. Azokat az eseményeket éljük, amiket a Túlvilágon előre 

megírtunk magunknak. Egy nap újra találkozunk majd a barátainkkal, és 

megünnepeljük elmúlt életünk örömeit és bánatait. 

A visszatérés és a függöny nagyon fontos részei a történetnek, de sok modern 

film ezt az idő szűkössége miatt és stilisztikai megfontolásból nem veszi 

figyelembe. Sok film véget ér ott, hogy a hős legyőzi az ellenséget, sikerrel 

teljesíti küldetését, és rábízza a befejezést a nézőre. Néhány film esetében ez 

nem gond, de a legtöbb esetben a nézőnek komoly hiányérzete marad. Sok 

filmben elképesztő próbatételeket kell a hősnek kiállnia, de a sikeres küldetés 

első jelénél véget ér a történet. Az ilyen mozifilmek is sikeresek lehetnek, de 

valami fontos hiányzik belőlük. 

 

Ez a Történet 
 

Ez A „történet". Ez vonz bennünket folyton. Történetben vagyunk, ha 

bekapcsoljuk a tévét, ha filmet nézünk, ha felhívunk egy barátot, hogy 

elmeséljük, hogyan próbáljuk megoldani a problémánkat. Ez egy spirituális 

szertartás. Azért vonz bennünket, mert spirituális lények vagyunk. Hollywood is 

azért jött létre, mert ez érdekel minket. 

Gyakran nincs türelmünk kivárni, míg több száz vagy több ezer év alatt kialakul 

egy történet globális szinten. Látjuk a problémát, és azonnal megoldást akarunk, 

még azelőtt, hogy mindenki készen állna rá a Földön. Ezen a ponton saját 

életünk történetére kell fókuszálnunk, és magunkat kell gyógyítanunk. Ezáltal a 

világot is gyógyítjuk - és megváltoztathatjuk a történet végkifejletét. 
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Elválás, beavatás és visszatérés 
 

Korábban már beszéltünk a kezdésről, a középről és a befejezésről, mint 

bevezetés, konfliktus és megoldás - vagy első, második és harmadik felvonás. 

Blake Snyder ezeket tézis, antitézis és szintézis néven említi. Joseph Campbell 

elválásról, beavatásról és visszatérésről beszél. Az elválás szakaszban egyedül, 

magányosnak érzed magadat, mintha a szeretet és a Teremtő elhagytak volna. 

Emiatt saját védelmed érdekében különböző védekezési mechanizmusokat 

dolgozol ki. A beavatás során szembenézel félelmeiddel, és legyőzöd 

legnagyobb hibáidat. így győzedelmeskedsz, eléred a megvilágosodást, vagyis 

felemelkedsz a tiszta tudás birodalmába, ahol meg tudod szerezni a 

Halhatatlanság Elixírjét, ami az igaz szeretet. A visszatérés szakaszban 

visszamész, és átalakítod a hétköznapi életedet. Rájössz, hogy soha nem vagy 

egyedül, akkor sem, ha akit szerettél, meghal. Ha megtanulod szeretni 

önmagadat, akkor megkapod, amit a szíved kíván - és segíteni tudsz másoknak 

is, hogy elérjék, amit szeretnének. 

Mindennap ezeket a köröket ismételjük életünkben. Szüléinkkel, tanárainkkal, 

barátainkkal, főnökeinkkel és romantikus partnereinkkel életről életre ismételjük 

ugyanezeket a köröket. Végeredményben pedig világszinten futjuk újra és újra 

ugyanazokat a köröket. Ugyanaz az önazonosság ismétlődik folyton a világ 

tiszta álmában. Minden élet végén lehull a függöny, és mi újra megértjük, hogy 

az éppen leélt életünk egy sokkal nagyobb ékszer része. Újra megismerjük a 

belső körünket - azokat a barátainkat, akik minden egyes történetünkben más-

más szerepet választanak maguknak. Hátralépünk, mély levegőt veszünk, és 

rájövünk, hogy az oly fontosnak tartott csatáink - amik mélyen megráztak 

minket - valójában csak emlékeztetők voltak. Azért tettük az utunkba ezeket az 

akadálynak tűnő eseményeket, hogy segítsenek ráébreszteni minket, hogy a 

szeretetteljes Teremtő tökéletes, holografikus kivetülései vagyunk. 

Intelligens és önálló teremtőtársak már jóval az emberek megjelenése előtt 

dolgoztak egyedül és kollektíván a történelem során. Néhány idősebb 

megjelenhet álmunkban, és a színfalak mögül tudják irányítani az eseményeket 

egy kedvezőbb végkifejlet felé, Nagyon meghatódunk, amikor hallunk a 

történetről dalokban, versekben, könyvekben, színdarabokban, tévéműsorokban 

vagy mozifilmekben. Mélyen legbelül tudjuk, hogy ez a mi történetünk - az Élet 

Könyve és tudjuk, hogy jó a vége. Most kezdünk felébredni az álomban. És mi 
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történik, ha teljesen felébredünk? Vajon áthatolunk a fátylon, és megérintjük az 

intelligens végtelent? 

 

A világméretű harmadik felvonás 
 

Világméretű szinten még nem jöttünk rá, hogy az Élet Könyve történelmünk 

minden eseményére vonatkozik - vagyis a Hős Történetére. Tudatosan azt sem 

ismertük fel, hogy a harmadik felvonásnál járunk - vagyis a saját, világméretű 

egókivetítésünk utolsó küzdelménél. Túléltük a lélek sötét éjszakáját, tudjuk, ki 

a Küszöb Őre és tudjuk, mit kell tennünk a legyőzéséhez. Nincs már többé 

csordaszellem sem. Szembe kell néznünk az igazsággal, mert az tesz bennünket 

szabaddá. A nem túl távoli jövőben talán mindannyian a függöny előtt fogunk 

állni. Az általunk ismert valóságról kiderülhet, hogy nem más, mint olyan 

alaposan kidolgozott illúzió, melyet az élő univerzum irányít. A globális 

felemelkedés nagy, dicsőséges pillanatában az angyali segítők is előlépnek majd 

talán a fátyol mögül, hogy meghajoljanak. A könyvben összegyűjtött adatok 

segítenek, hogy könnyebben el tudjuk képzelni, hogy ez meg is történhet. A 

szinkronicitás a kulcs, amely segít nekünk felébredni egyéni és kollektív szinten. 

Beszéltünk már a pápa megdöbbentő lemondásáról 2013-ban, és hogy aznap 

éjjel villám csapott a Vatikánba. Ez megdöbbenően tökéletes szimbóluma volt a 

lélek sötét éjszakájának, ami a „Tudat fájának gyökerébe" van írva Az Egy 

Törvényében. Különösen megrendítő, ha azt is figyelembe vesszük, hogyan 

változtatta meg a római egyház a kereszténységet. Egy másik érdekes példa 

2009. január 15-én, öt nappal Barack Obama beiktatása előtt történt, amikor 

Chesley Sullenberger kapitány sértetlenül landolt súlyosan megsérült gépével a 

Hudson folyón. Ez szimbolikusan a szeptember 11-i tragédia ellentéte volt. 

Ahogy a honlapomon is írtam, ez újabb megnyilvánulása volt a világ közös 

álmának, amelyben a látszólag véletlenszerű világeseményeknek valójában 

szimbolikus jelentésük van. 

Sokan úgy érezték, valami misztikus dolog történt a Hudson folyónál, de nem 

igazán értették. Videós bizonyítékot mutattam be arról, amikor a túlélők délután 

3;33-kor sorakoztak fel a szárnynál. Ez pár héttel azután volt, hogy bejelentették 

Obama győzelmét, miután 333 elektori szavazatot kapott. John McCain egész 

beszéde alatt a 333-as szám volt látható minden tévén. Bevallom, nagyon 
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meglepődtem, hogy ilyen rövid időn belül két ennyire különböző helyen jelent 

meg ez a szám. 

Nem hiszem, hogy bárki irányítaná ezeket az eseményeket, vagy, hogy Obama 

valamilyen megmentő figura lenne. A magunk módján kell a történet hősévé 

válnunk. A tény, hogy kétszer választották meg Obamát, azt mutatja, hogy az 

emberek bizalmat szavaztak az általa képviselt üzenetre. A könyv írásakor 

kezdte a második ciklusát, és világszerte elégedetlenek az emberek. Ezek a 

„geoszinkronicitások", mint a vatikáni villámcsapás és a Hudson folyó csodája, 

lehetnek közvetlen szellemi beavatkozások eredményei a kollektív történetbe - 

nekünk szóló, erős üzenetek a pozitív jövőről. Az ilyen események annak a 

hírnökei, hogy a hős küldetése sikerrel jár majd, függetlenül attól, hogy milyen 

sötétnek tűnik az út néha. 

A Hudson folyó csodája esetében megjelenő szimbolika azt sugallta, hogy az 

erőszakos és imperialista Bush-kormányzás alatt a világ nagyon gyorsan haladt a 

katasztrófa felé, beleértve a 2008- as gazdasági összeomlást. Szeptember 11-e 

ennek igen jelentős szimbóluma volt. Az emberek azonban felébredtek, és arra 

szavaztak, aki megígérte, hogy véget vet a félelemnek, aki nem „ellenségnek" 

látta a más országokban lakó embereket, és aki megfogadta, hogy mindenkit - 

nemzetiségtől és vallástól függetlenül - a közösség részének tekint. A hős pilóta 

megtette, amit sokan lehetetlennek gondoltak: szembenézett a halállal, legyőzte 

a démonokat, akik az ikertornyok szeptember 11-i pusztulásáért voltak felelősek 

és megszerezte a Halhatatlanság Elixírét. Ez a csodával felérő esemény 

megmutatta az embereknek, hogy még a legfelkavaróbb világesemények 

ellenére is számíthatnak happy end-re. Sullenberger bravúros landolása emberek 

millióit inspirálta világszerte, és „az egyik legdrámaibb megmenekülésnek" 

tartják a repülés világában. 

Hívhatjuk őket illuminátusoknak, az Új Világrendnek, Titkos Társaságnak, az 

Árnyék Elitnek vagy a Rosszfiúknak, az biztos, hogy a bolygó elitje saját egónk 

torz kivetülését tükrözi. Egyre több előhírnöke van annak, hogy ez a kollektív 

rémálom a végéhez közeledik, és honlapomon folyamatosan nyomon is követem 

ezeket. A Halhatatlanság Elixírje, amit a sárkány őriz, sokkal jelentősebb és 

lenyűgözőbb, mint azt a legtöbb ember el tudja képzelni - és óriási hatással lesz 

a világra. Tartalmazza azt az információt, hogy nem vagyunk egyedül a 

világegyetemben, és ez a kapu, melyen átlépve találkozhatunk régen elvesztett 

rokonainkkal, amikor globális szinten lehull a függöny. A rengeteg esemény és a 

Titkos Társaság megsemmisüléséről szóló profetikus álom hatására úgy 
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gondolom, hogy számtalan fontos dolog fog történni a kézirat befejezése és a 

könyv kiadása között. 

Fizikai síkon a földrengések, cunamik, hurrikánok, vulkánkitörések és a 

klímaváltozás mind a lélek sötét éjszakájának kulcselemei. Ezek az összes ősi 

mítosz és prófécia szerint azért történnek, hogy felébresszenek minket. 

Nemzetiségünktől, bőrszínünktől és országunktól függetlenül az 

olajszivárgások, földrengések, árvizek, hurrikánok, tornádók és aszályok 

globális figyelmeztető jelek. Együtt kell szembenéznünk a katasztrófákkal, 

különösen, ha felismerjük, hogy energetikai hatásukat gondolatainkkal és 

cselekedeteinkkel pozitív irányba tudjuk megváltoztatni. Az Egy Törvénye 

sorozat kifejezetten azt mondja, hogy a globális problémák az emberiség 

felébresztése miatt történnek. 

65.6 [Az embereiteknek] több lehetősége lesz szolgálni a sok [földi] változás 

miatt, amik az illúzióban sok nehézséget és látszólagos fájdalmakat fognak 

eredményezni, és sokan meg akarják majd érteni, hogy mi az oka a bolygó hibás 

fizikai ritmusának. 

 

A történelem korszakainak felfedezése 
 

Most, hogy megvizsgáltuk a spirituális evolúció szerkezetét - ami az élő 

kozmoszban lévő galaktikus elménkben létezik itt az ideje, hogy megismerjük a 

történelem korszakait is. Ezek a meghökkentő, forradalmi információk 

alapjaiban változtatják meg a világról alkotott képünket. Ez az illúzió végső 

megdöntése és a körülöttünk lévő kozmosz intelligenciájának bizonyítása. Látni 

fogjuk, hogy a legtöbb esemény nem véletlenül következik be, még a 

legfelkavaróbbak sem. Annak az intelligens szerkezetnek az eredményei, 

amiben mi is mozgunk az időben. Folyton az ősi történet ismétlődik, mi pedig 

tanuljuk a leckénket. Ha a többi embert tőlünk függetlennek vagy ellenségnek 

látjuk, akkor a végzet nyer, mi pedig elfeledett testvéreinkkel együtt 

szenvedünk. Addig fognak újra és újra ismétlődni a háborúk és tragédiák, amíg 

meg nem értjük, hogy egyek vagyunk, és mindenkinek joga van szabadságban 

és békében élnie. A vezetőink csak addig tudnak bennünket háborúkba 

hajszolni, amíg az emberek bizonyos százaléka elhiszi, hogy erőszakkal lehet a 

problémákat megoldani. 
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A szociopaták nagyon ügyesen tudják magukat álcázni, és meg tudnak győzni 

minket arról, hogy mi is azt akarjuk, amit ők. Mindez azonban meg fog változni, 

az igazságot nem lehet sokáig elrejteni. Egyéni és szabad akaratunkat olyan 

ügyesen tartják keretek között, hogy a legtöbbünk el sem tudja hinni, hogy 

egyáltalán létezik. A Hős Útjának adott pontjain egyes emberek bizonyos 

karakter- archetípusokat testesítenek meg egyéni, vallásos, nemzeti és globális 

szinten. A nagy felfedezők olyan mentorok voltak, akik kezünkbe adták egy 

varázslatos világ kulcsát. Az elektromosság titokzatos, új ereje egyszerűbbé tette 

az életünket, mosni, olvasni, ételt tárolni és főzni, utazni és kommunikálni is 

tudunk általa. Az atombomba azt az ördögi erőt képviseli, amit ezzel a 

technológiával tudunk létrehozni. Most már lokalizálni tudjuk az ellenséget, 

amely ezzel és más tömegpusztító fegyverekkel fenyeget minket, és jobban ki 

tudjuk használni a technológiát. 

Úgy tűnik, a Föld mozgása az oka az energetikai hatásoknak, melyek miatt 

társaink magukra vállalják ezeket az archetipikus szerepeket. Pontosabban, a 

bolygónk nagyon lassan a világegyetem élő és intelligens részein mozog 

keresztül. A Föld tengelye egy lassú, 25 920 éves ingást eredményez, és a 

történelmi korszakok ezt hűen követik. Ahogy a 4. részben megvizsgáljuk majd, 

ez a Nagy Év végső soron az a pálya, amit az egész Naprendszer a titokzatos 

Fekete Nap csillag körül tesz meg. Napunk társának energetikai felépítése 

tökéletes, harmonikus geometrikus mintákból áll, és ezek a mezők vezetik 

szabad akaratunkat egyéni és kollektív szinten.  

 

IRODALOM: 
 

David Wilcock: Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa. -- A rejtett 

intelligencia, ami a világot irányítja - és Téged is! 

 https://www.magyarmenedek.com/products/11018/Az_Univerzum_Bibliaja_-

_A_Szinkronicitas_kulcsa_-_David_Wilcock.htm  

 

Finding Joe – The Movie on the Hero’s Journey 

http://findingjoethemovie.com/ 

 

Christopher Vogler - The Writers Journey  

https://www.amazon.com/Writers-Journey-Mythic-Structure-

3rd/dp/193290736X  
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