
HŰTLEN VOLTAM ELŐZŐ ÉLETEMBEN… 
 
Sokan jelentkeznek a szexológiai rendelőben mindennaposnak tűnő párkapcsolati 
gondokkal. Többek között a kiegyensúlyozatlan érzelmekkel küzdő párok – rendszerint 
az egyik fél – panaszkodnak partnerük vélt vagy valós hűtlensége miatt. Harcolnak a 
kapcsolat megtartásáért, mindenre képesek az újra hódításért, és sokan nem is 
gondolják, hogy nehézségeik gyökere a múltban keresendő. A nagyon régi múltban… 
Talán ezer évvel ezelőtt… 
 
Olyan ez, mint egy mese. A materialistán gondolkozóknak persze mindez az is, de az 
ezoterikus szemléletűek már ezt a tényt is bekalkulálják életük helyrehozatali lehetőségeibe. 
A házasság – szerintem – jó dolog még akkor is, ha nem tökéletes. A párkapcsolat pedig az 
EGÉSZség része, hiszen minden férfi és minden nő csak FÉL rész az egészből, ha egyedül él. 
(Ez a szinglikre is vonatkozik, akik hamis filozófia szerint élik az életüket, bár sokan ettől is 
lehetnek boldogok.)  
 
Nyugodtan állíthatom, hogy mindenki azzal a szándékkal köti össze az életét valakivel, hogy 
hisz a kapcsolat hosszú távú tökéletességében, a szeretet és szerelem erejében. Hisz abban is, 
hogy mások tapasztalataival szemben az ő élete jobb és eredményesebben funkcionáló lesz, 
mint másoké. Aztán mégiscsak jönnek a gondok, problémák, veszekedések, hűtlenkedések 
ugyanúgy, mint másoknál. Csorbul a bizalom, a másikba vetett hit, halványodik a szerelem, 
kihunyni készül a vágy. Új izgalmakkal igyekeznek felfrissíteni a testet és lelket a félrelépők. 
 
Férfiak és nők a külső kapcsolatban 
 
A két nem egyáltalán nem egyforma indíttatás végett lép félre. A férfiak általában nehezen 
viselik a vágy lassú csökkenését, újból és újból meg akarnak győződni férfiasságuk 
tökéletességéről, hódító képességük erejéről, s rendre újra feltámad bennük a vadász ösztön. 
Sokszor szó sincs a társ iránti szerelem csökkenéséről, csupán a kis adrenalin szintet növelő 
kalanddal akarják felturbózni vágyaikat. 
 
A nőknél más a helyzet. Általában jó néven veszik, ha udvarolnak nekik, ha elhitetik velük, 
hogy szépek és vonzók. Sajnos erről a partnerek igen hamar megfeledkeznek, mert azt hiszik, 
hogy amit egyszer már megszereztek, az a tulajdonuk. Viszont megteszik ezt helyettük a 
kollégák, ismerősök, barátok, és a nők az elhanyagoltság érzése miatt, inkább érzelmi 
indíttatásból, a siker utáni vágyból lépnek félre. 
 
Egy biztos: a megcsalt fél megszégyenítve, megalázva érzi magát, és szenved a hűtlenségtől. 
Bele tud betegedni, akár fizikai szinten is. Sokszor értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen 
semmi magyarázat sem található az eseményre. Csak a fájdalmaikat élik meg. 
 
Spirituálisan… 
 
…is érdemes továbbgondolni a dolgot. Hiszen meglehet, hogy a fájdalom, a megcsalatottság – 
vagy éppen a megcsalás – egy spirituális tanulási folyamat része. Tehát a „csaló”, a galád 
tulajdonképpen a megcsalt karmájának teljesülését segíti elő. Miért?  

- Mert lehet, hogy előző életeikben is egy párt alkottak, de fordított szereposztásban, 
és most csak egy törlesztés folyik. 



- Mert lehet, hogy ők nem is voltak egy pár, de a másik nemet képviselve éppen 
ellentétes módon viselkedtek, azaz valakinek ők maguk fájdalmat okoztak, s ezt 
most csak visszakapják. 

- Lehet, hogy több életben is voltak megcsaltak, vagy megcsalatottak, de nem tudták 
megfelelően kezelni a helyzetet, és a helyes reagálást kell megtanulni belőle. (pl. 
előző életében féltékenység miatt ölt.) 

- Lehet, hogy a tanulófolyamat nem konkrétan a párkapcsolatról és a szexuális 
hűtlenségről szól, hanem arról, hogy a megcsalt megtanuljon függetlenül, egyedül 
is élni, dönteni, felülkerekedni, azaz erősnek lenni. 

- Lehet, hogy arra tanít, hogy nem szabad annyira ragaszkodón és kisajátítón 
szeretni, annyira függeni a partnertől. (Hová lett már Rómeó és Júlia meséje?...) 

- De az is lehet, hogy a függőségre tanít… 
 
Persze nem kell ezt a szellemiséget, filozófiát kihasználva azt mondani a partnernek, hogy 
„megcsaltalak ugyan szívem, de legyél hálás érte, hogy segítettem a karmád teljesülését”, 
mert jogosan kaparnák ki a szemét. Mert ne feledjük, hogy az ember szabad akarattal 
született. Tehát most nem kellene semmit tanulnia ebből, hanem most keletkezett – az 
egyébként kissé laza erkölcsű partnere jóvoltából – vadonatúj helyzet és tanulófolyamat: 
„most légy okos, hogy reagálsz!” helyzet.  
 
Mindezekre az előzményekre regressziós, reinkarnációs visszavezető meditációkkal, 
(hipnózissal) terápiával van lehetőség. Viszonylag pontos információhoz lehet jutni, ami segít 
a jelen életbeli gond minél okosabb megoldásában.  


